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Abstract

Abstract
This master’s thesis was carried out in cooperation with Highland group AB in
Jonkoping. They are a company that develops and improves already available
motocross parts, everything from the engine to hoods.
The thesis embodies the development of a new motocross seat. This product will
suit both Highlands products and will also be out for sell to other competing
companies. The question that was asked by the company was if it would be able to
manufacture a seat that quickly and flexibly could adjust in height, which would
mean great advantages because several drivers could use the same seat. Another
reason why this product is needed is that drivers shouldn’t need several different
seats to adjust the riding height though this can separate depending on the terrain
that’s being driven.
The seats today exist of three different parts:
• Frame
• Pad
• Slipcover
Consequently the seat should be able to adjust in height but also exist of as few
parts as possible. Today’s seats also don’t have the possibility to adjust the stiffness
on the pad but this was only a desirably demand from the company.
Under the master’s thesis time the authors has used several different methods to
generate ideas and has through them make off with different concepts. The
generated ideas have been followed by sieving to decide which concepts that would
fill the function best.
The master’s thesis result in two concept where chosen because they together
would combine their functions and finally create ONE concept. A crap-up was
made to test if the function would actually work. The test came out positive
though demanded further development. The company thought this was a good
idea because it was both simple and fast to adjust and the company is planning to
make a prototype because the timeframe was proven to short for the writers to
make a one of their own.
Keywords:
Motocross seat
Frame
Pad
Slipcover
Highland group AB
Prototype
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Sammanfattning

Sammanfattning
Examensarbetet har genomförts i samarbete med Highland group AB i Jönköping.
De är ett företag som utvecklar och förbättrar befintlig motocross- delar, allt ifrån
motorn till kåpor.
Arbetet omfattar utveckling av en ny motocrossadel. Den nya produkten ska
kunna anpassas både till Highlands produkter samt kunna säljas vidare till
konkurrerande företag. Frågan som ställdes från företaget var om möjligheten
fanns att kunna tillverka en sadel som snabbt och smidigt kunna justeras i höjdled,
vilket skulle innebära stora fördelar eftersom att flera olika förare skulle kunna
använda samma sadel. Det skulle även medföra att en förare inte skulle behöva
flera olika sadlar för att justera in rätt sitthöjd då detta kan skilja från den terräng
man kör i.
Dagens sadlar består oftast av tre delar:
• Stommen
• Dynan
• Överdrag
Sadeln skulle alltså kunna justeras i höjdled men ändå bestå av så få delar som
möjligt. Dagens sadlar har inte heller möjligheten att justera hårdheten på sadeln
men detta nämndes bara som ett önskvärt krav från företaget.
Under examensarbetets gång har författarna använt sig av flera olika
idégenererings- metoder och har genom dessa tagit fram ett antal olika koncept.
Idégenereringen har följts av sållningen för att bestämma vilka koncept som bäst
skulle fungera.
Examensarbetet resulterade i att två koncept valdes för att tillsammans kombinera
sina funktioner i det slutgiltiga. En grov konstruktion (crap-up) gjordes för att
testa om funktionen skulle fungera. Detta test blev positivt men krävdes
vidareutveckling. Företaget tyckte idén var bra eftersom funktionen är både enkel
och snabb att justera och de planerar själva att bygga en prototyp eftersom den
utsatta tiden inte räckte till för författarna att göra detta.
Nyckelord:
Motocrossadel
Stomme
Dyna
Överdrag
Highland group AB
Prototyp
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Förord

Förord
Författarna vill passa på att tacka uppdragsgivarna företaget Highland Group AB,
Martin Lind och Anders Nilsson för deras hjälp av att göra detta examensarbete
möjligt. Martin har varit till stor del med sin erfarenhet då han vunnit svenska
mästerskap flertalet gånger och vet vad förare kräver. Vill även ge ett stort tack till
handledaren på tekniska högskolan, Mikael Cederfeldt som varit till stor hjälp med
strukturen på rapporten.

3

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1

2

Inledning _______________________________________________________6
1.1

Historia och Fakta _________________________________________________ 6

1.2

Bakgrund ________________________________________________________ 7

1.3

Företagspresentation________________________________________________ 7

1.4

Projektbeskrivning _________________________________________________ 7

1.5

Problemformulering - Syfte och mål ___________________________________ 8

1.6

Avgränsningar _____________________________________________________ 8

Teoretisk bakgrund _______________________________________________9
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.5
2.5.1

3

Ergonomiska sittställningar __________________________________________ 9
Tvingande ergonomisk position: ____________________________________________ 9
Storlek samt form av sadeln: ______________________________________________ 10
Typ av fjädring/stoppning på sadel:_________________________________________ 11

Använda metoder _________________________________________________ 11
Brainstorming_________________________________________________________ 11
Elimineringsmatrisen ___________________________________________________ 11
Pugh´s urvalsmatris_____________________________________________________ 12

Tänkbara material ________________________________________________ 12
Kolfiber _____________________________________________________________ 12
Termoplast ___________________________________________________________ 13
EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate) ____________________________________________ 13
Neopren _____________________________________________________________ 13
Flexibelt polymer skum__________________________________________________ 14
Naturgummi__________________________________________________________ 15

Tillverkningsmetoder ______________________________________________ 15
Formsprutning ________________________________________________________ 15
Formgjutning:_________________________________________________________ 16
Pressgjutning: _________________________________________________________ 16

Fakta om QFD ___________________________________________________ 17
Fördelar respektive nackdelar med QFD: ____________________________________ 18

Genomförande __________________________________________________19
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2
3.2.1
3.2.2

Förstudie ________________________________________________________ 19
Fältstudie ____________________________________________________________ 19
Konkurrensanalys ______________________________________________________ 20
Marknadsundersökning _________________________________________________ 20
WBS-schema _________________________________________________________ 22
Funktionsanalys _______________________________________________________ 23
Kundbehov ___________________________________________________________ 24

Kravspecifikation _________________________________________________ 24
Den grundläggande specifikationen_________________________________________ 24
Mer detaljerad information kring kraven_____________________________________ 25

3.3

Grunden ________________________________________________________ 26

3.4

QFD ___________________________________________________________ 27

4

Innehållsförteckning
3.5

Imageboard ______________________________________________________ 28

3.6

Brainstorming och Konceptgenerering ________________________________ 29

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

4

Patentsök ____________________________________________________________ 32
Elimineringsmatris _____________________________________________________ 33
Vidareutveckling av koncept ______________________________________________ 34
Pugh´s urvalsmatris_____________________________________________________ 36

Resultat ________________________________________________________38
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2
4.2.1

4.3

Slutligt koncept __________________________________________________ 38
Stommen: ____________________________________________________________ 39
Luftkuddarna:_________________________________________________________ 40
Dynan: ______________________________________________________________ 41
Överdraget:___________________________________________________________ 42
Crap-up _____________________________________________________________ 43

DFM (Design For Manufacturing) ___________________________________ 43
Hållbarhet____________________________________________________________ 45

Fördelar_________________________________________________________ 45

5

Slutsats och diskussion ___________________________________________46

6

Referenser______________________________________________________47

7

Sökord_________________________________________________________50

8

Bilagor ________________________________________________________51
Bilaga 1: Gannt-schema __________________________________________________ 52
Bilaga 2: Konkurrentanalys ________________________________________________ 53
Bilaga 3: Sammanställning av marknadsundersökningen ________________________ 57
Bilaga 4: Ritning sadelgrund_______________________________________________ 60
Bilaga 5: Ritning sadelgrund (Närbild) ______________________________________ 61
Bilaga 6: Ritning sadeldyna med luftkuddshål_________________________________ 62
Bilaga 7: Ritning sadeldyna med luftkuddshål (Närbild) ________________________ 63
Bilaga 8: Funktionsanalys _________________________________________________ 64

5

Inledning

1

Inledning

Inledningen behandlar företaget som rapporten är baserad på samt det problem
författarna står inför. Här beskrivs även en kort bakgrund till problemet samt vilka
nödvändiga avgränsningar som har gjorts.
Detta examensarbete på C-nivå har genomförts som en slutlig del på
maskiningenjörsutbildningen med inriktning Produktutveckling och Design vid
Jönköpings Tekniska Högskola.
Runt om i världen tävlar förare dagligen med enduro- och motocrossåkning.
Cyklarna består av olika komponenter, allt från små skruvar till sadlar beroende på
vilket märke som används. Många av dessa komponenter exempelvis
stötdämpningen har oftast bra inställningsmöjligheter då denna kan anpassas till
terrängen och föraren. Dagens tävlingsresultat beror till viss del av föraren men till
största delen på det material som används. Det är viktigt att föraren känner sig
bekväm med cykeln som han/hon kör på för att kunna prestera bra. Utvecklingen
går ständigt framåt med olika komponenter, stora som små. Highland Group AB är
ett exempel på ett sådant utvecklande företag där fokus för tillfället ligger i att
utveckla den allt mer viktiga komponenten sadeln.

1.1 Historia och Fakta
Cykeln står till grund för alla tvåhjuliga fordon. Första cykeln kom till på 1700talet [1], då utan pedaler och styrning. Utvecklingen blev bara bättre med tiden
och runt 1880-talet monterades första motorn på ett tvåhjuligt fordon. Detta
innebar starten för motorcykeln. De första motorcyklarna var menade att främst
användas på plan mark men ville köras ”offroad” av dåtidens förare. Kravet på en
bättre konstruktion, dämpning med mera ökade och motocrossen kom till.
Motocrossen grundades i England på 1920-talet men inte förrän slutet av 1940talet blev sporten etablerad internationellt. Det som skiljer motocross från
motorcyklar är självklart egenskapen att behärska svår terräng men det finns även
stora skillnader materialmässigt. Motocrossens fjädring är längre och styvare för att
ge en dämpande effekt vid exempelvis hårda landningar. Även frigången mellan
skärmar och däck är betydligt större. Sadeln på motocrossen är planare än på en
vanlig motorcykel som ger stöd både fram och bak. Nedan visas en bild på hur en
variant på hur motocrossen kunde ha sett ut förr (se bild 1) och en bild på hur
dagens motocrosscyklar ser ut (se bild 2).

Bild 1, 1938 års Triumph [2]

Bild 2, Highland 450 MX [3]

6

Inledning

1.2 Bakgrund
Arbetet omfattar en ny utformning och utveckling av en sadel som skall kunna
anpassas på flertalet motocross- samt endurocyklar. Projektet genomförs på
företaget Highland Group AB beläget i Jönköping som tillverkar motocross samt
endurocyklar för tävlingsbruk. De anser att dagens sadlar inte har tillräckligt med
inställningar för varje förare och därför skall resultatet med projektet sträva mot en
sadel som blir individuell för varje förare vad gäller inställningar främst i höjdled
men även fastheten på sadeln. Eftersom Highland anser sig vara ett nytänkande
företag strävar de mot att vara den första som skapar en justerbar sadel.

1.3 Företagspresentation
Bild 3, Highland logotyp [4]

Uppdragsgivaren för detta projekt är ett företag som heter Highland
Group AB (se bild 3). Highland grundades 1997 av en grupp svenska
motorcykelfantaster i Skällinge i södra Sverige [4].
Motorcyklarna tillverkas för hand och görs efter kundens önskemål. Under åren
har Highland blivit mer inriktade på att utveckla nya tekniska idéer och koncept
för motorcyklar.
Under sommaren 2007 flyttade Highland till Jönköping. Där har de nu blivit
ännu mer inriktade på att utveckla nya innovativa idéer och tekniska lösningar för
olika motorer och motorcyklar för att sedan sälja dessa till olika kunder, mestadels
i Europa och Asien. Highland bygger cirka två stycken motorcyklar av varje
modell varje år för att sedan testa de olika idéerna. Highland strävar efter att bli ett
internationellt konkurrenskraftigt företag och alltid komma först med nya tekniska
idéer för både motorer och motorcykeln.

1.4 Projektbeskrivning
Projektet ”utveckling av Motocrossadel” är ett projekt som tar samman kunskaper
inom produktutveckling, hållfasthetslära och design. Själva idén om justerbar sadel
har företaget Highland Group AB haft inom dörrarna ett par år men visste inte om
det skulle vara genomförbart. Arbetet gäller som nämnt ovan att skapa en sadel
som har möjligheten att justeras i både höjdled sen om möjligt i fastheten. För att
ta fram information till projektet används olika metoder, där ibland
marknadsföring, konkurrensanalys, brainstorming med mera. All information skall
sedan samlas i en kravspecifikation som ligger till grund för skapandet av flertalet
koncept som känns lämpliga.
Under projektets gång ska författarna följa en tidsplan (se bilaga 1) och detta ska
dokumenteras i en rapport och presenteras genom en muntlig redovisning.
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1.5 Problemformulering - Syfte och mål
Problemet som Highland och författarna står inför är att hitta ett material som
tillhandahåller alla de egenskaper som eftersträvas. Företaget vet att marknaden ser
ljus ut för en produkt som uppfyller dessa krav, vilket är en underliggande
drivkraft till projektet.
Syftet med examensarbetet är att använda kunskaperna från dessa tre år på
ingenjörshögskolan och tillämpa dessa för att lösa uppgiften Highland efterfrågat.
Att bistå arbetarna på Highland med hjälp samt kunna använda de som ett
bollplank är även ett viktigt syfte och mål.
Målet med projektet är att hjälpa Highland Group AB att:
• Förbättra nuvarande sadelkonstruktion.
• Tillämpa olika material så att de samverkar.
• Ta reda på ifall det är möjligt med ett system som kan reglera sitthöjden
med upp till 30 millimeter.
• Ta reda på ifall det är möjligt att enbart använda sig utav ETT material till
själva sadeldynan.
• Hitta en fungerande metod att höja och sänka sadeln.
• Hitta en bra ergonomisk sittställning.

1.6 Avgränsningar
Tanken var från början att ta sig an ett par delar utöver sadeln som skulle
förbättras på cyklarna och vidareutveckla dessa. Efter lite funderingar insåg
författarna tillsammans med företaget att det var ett ganska invecklat projekt att
utforma en ny sadel efter Highlands direktiv.
Det beslutades att koncentrationen skulle läggas på sadeln. Önskemålen från
företaget gällande sadeln var väldigt komplexa. Alla funktioner som företaget vill
ha ska integreras i sadeln med så få komponenter som möjligt. Sadeln ska vara lätt
att anpassa samtidigt som den ska bestå av material som tål slitage.
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2

Teoretisk bakgrund används för att förklara metoder, material med mera som
författarna tänkt använda i produkten samt underlaget till rapporten. Detta är ett steg
för läsarna att förstå författarnas tillvägagångssätt genom rapportens gång.

2.1 Ergonomiska sittställningar
"For all the happiness mankind can gain, is not in pleasure but in rest from pain."
John Dryden 1631-1700
För att kunna förbättra sittergonomin har uttrycket ”ATOMIC Theory” [5] (the
Advanced Theory Of Maximum Integrated Comfort) tagits fram. Denna teori
förklarar orsaker till obekväm sittställning på sadeln och rekommenderar möjliga
förbättringar. Enligt teorin finns det tre stora faktorer som bidrar till nivån av
bekvämlighet, dessa är:
1. Tvingande ergonomisk position.
2. Storlek samt form av sadeln.
3. Typ av fjädring/stoppning på sadeln.

2.1.1

Tvingande ergonomisk position:

Detta betyder att föraren på grund av olika faktorer tvingas till en sittposition som
inte alltid är önskvärd. De faktorer som spelar in är de fysiska relationerna mellan
fotpinnarna, handtagen och sadeln. Det finns fyra olika typer av motorcyklar som
alla har kännetecknande sittställningar:
1.
2.
3.
4.

Glidaren
Standard/resande
Sport/resande
Sport

Glidaren:
Kännetecknas av höga och långt bakåtsvängda handtag samt ett lågt säte (se bild
4). Detta ger en mer tillbakalutad sittställning men behöver inte för det betyda att
den är bekväm. Sittställning tvingar hela förarens tyngd att vila på nedre delen av
ryggen. Glidaren har normalt har ett säte som enbart har en sittställning så kan
föraren inte tillämpa ”LAP”, Long-distance Alternation of Position. Detta innebär
att föraren kan byta position genom att röra sig fram och tillbaka och då fördela
belastningen. För att förbättra förhållandena för glidaren kan man använda sig av
en ergonomisk sadel samt använda rakare handtag [5].
Bild 4, Glidaren [5]
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Standard/resande:
Kännetecknas av en neutral och en rak sittställning (se bild 5). Även om denna
ställning inte är lika monoton som glidarens så är det fortfarande endast en punkt
på föraren som belastas, nämligen ändan. Standardcykeln har oftast en flat sadel
som gör att man kan tillämpa LAP. Det är viktigt att inte använda stoppning som
är för mjuk eftersom den snabbt kan bli hård av tyngden på föraren. För att
förbättra ergonomin bör det strävas mot att skräddarsy sadeln till förarna samt att
modifiera handtagen [5].
Sport/resande:
Bild 5, standard/resande [5]

Denna sittställning anses vara den mest skonsamma när det gäller längre
körsträckor (se bild 6). Sadelns utformning tvingar föraren att luta sig lite mer
framåt vilket innebär att en del av trycket på ändan kan fördelas över till armar och
ben. Ergonomin är oftast mycket bra men om för mjuk stoppning med dålig
fjädring används kan komforten försämras [5].
Sport:
Bild 6, sport/resande [5]

Används vid tävlingskörning eller på skogsvägar. Kroppen är väldigt
framåtlutad (se bild 7) för att ha bra kontroll över motocrossen. Detta gör
att nästan all belastning går till förarens överarmar och vrister. Eftersom
föraren är så framåtlutad begränsas användningen av tekniken LAP [5].

2.1.2

Storlek samt form av sadeln:

Bild 7, sport [5]

Denna punkt är väldigt viktig när det gäller åkkomforten för föraren. Ändras
konturen eller stoppningen på sadeln för att passa föraren kan detta göra
underverk. Det finns metoder där man breddar eller ”skållar” ur sätet för att
anpassa förarna bättre (se bild 8). Det är möjligt att ändra formen på en sadel lika
många gånger som det finns människor i världen eftersom alla människor är unika
med sin egen form. Det skulle dock krävas en sadel som skulle kunna justeras på
plats, utan att byta delar för att passa olika individer [5].

Bild 8, form på sadel [5]
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2.1.3

Typ av fjädring/stoppning på sadel:

Idealet vore att stoppningen på sadeln skulle fungera mer som en fjäder, absorbera
kraft men samtidigt ge bra komfort. Alla massproducerade sadlar är formsprutade
vilket ibland kan göra stoppningen för mjuk. Det kan leda till försämrad fjädring
och att föraren får ta emot vibrationerna från vägen och ryggen kan då ta skada.
Om man istället använder högkvalitativ stoppning med stängda celler i sadeln kan
situationen förbättras. Materialet verkar mycket hårdare men kommer vid samma
situation inte tappa sin dämpande förmåga [5].

2.2 Använda metoder
Olika metoder har använts för att producera olika koncept och idéer. Nedan
beskrivs de metoder som har varit till stor hjälp med att ta fram slutresultatet.
2.2.1

Brainstorming

Brainstorming är en metod som används för att ta fram koncept och idéer [6].
Inga idéer får kritiseras utan allt som man bara kan komma på ska finnas med i
brainstormingen. Varje förslag ska dokumenteras eftersom det kan finnas dolda
egenskaper som man inte tänker på vid första anblick. Finns olika sätt man kan
genomföra brainstormingen, antingen att man ensam genererar en mängd förslag
eller att man skickar runt varje idé för att andra ska kunna tillägga sina förslag. I
brainstorming uppkommer ofta idétorka så det är viktigt att man inte avslutar då
idéerna tar slut utan istället tar en paus för att sedan återuppta
konceptgenereringen.

2.2.2

Elimineringsmatrisen

Elimineringsmatrisen eller Go/No-Go som den även kallas är ett sållningsverktyg
som sållar bort de koncept som inte ska gås vidare med [6]. De koncept som är
med i sållningen radas upp och jämförs mot de krav som sätts för produkten.
Koncepten kan få olika kriterier: plus, minus, utropstecken eller frågetecken för
varje krav. Matrisen finns även på bild 36.
(+) Ja, potential finns
(-) Nej, potential finns ej
(!) Kontroll av kravspecifikation
(?) Mer information krävs
För varje koncept sammanställs de olika kriterierna där sedan beslut tas om fortsatt
utveckling av koncept ska ske. Det finns fyra olika beslutsformer.
(+) Fullfölj lösning (GO)
(-) Eliminera lösning (NO-GO)
(!) Kontroll av kravspecifikation (Kanske)
(?) Sök mer information (GO)
11
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2.2.3

Pugh´s urvalsmatris

Matrisen används för att sålla bort koncept som inte uppfyller kundkraven [6].
Matrisen delas in i sex olika steg (se bild 9): Matrisen finns även på bild 42.
1. Kriterier: Använd kundkraven som även återfinns i QFD huset.
2. Vikt: Använd viktningen som togs fram i QFD huset och ange ett
medelvärde.
3. Koncept: Ange vilka koncept som skall jämföras.
4. Utvärdering: Jämför koncepten mot varandra genom att använda (+), (-)
eller (0).
5. Resultat: Räkna ihop antalet plus, minus och nollor för att sedan ta fram ett
nettovärde.
6. Bedömning och val: Besluta om vilka koncept som tar sig vidare.

Bild 9, Pugh´s urvalsmatris [6]

2.3 Tänkbara material
2.3.1

Kolfiber

1958 skapades den första högpresterande kolfibern av Dr. Roger Bacon i Parma
Technical Center utanför Cleveland i USA. Under åren har kolfibrernas
egenskaper förbättrats och används mer och mer i produkter [7].
Kolfiber som även kallas grafitfiber innehåller mycket små fibrer som är cirka
0,005-0,010 millimeter i diameter och som mestadels består av kolatomer.
Kolatomerna är sammanbundna i mikroskopiska kristaller som mer eller mindre är
parallella med den långa axeln av fibrerna. Kristallerna är placerade i linje och det
gör materialet otroligt starkt för sin storlek. Kolfibrer har även låg densitet för sin
höga styrka. De bästa egenskaperna för kolfibrer är hög brottgräns, låg vikt och låg
värmeexpansion. Dessa egenskaper gör att kolfiber är väldigt populärt i
rymdfarkoster, militära produkter och motorsport (se bild 10).

Bild 10, Sidospegel i kolfiber [8]
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2.3.2

Termoplast

Termoplast är ett material som vid uppvärmning blir formbar och som upprepade
gånger kan överföras till plastiskt tillstånd [9]. Produkter av termoplast är därmed,
till skillnad från härdplaster, återvinningsbara genom omsmältning. Genom
bearbetning av exempelvis formsprutning, kan termoplast vid högt tryck och hög
temperatur både formas och omformas. Dessa egenskaper beror på att
termoplasten är uppbyggd av en eller flera polymerer eller sampolymerer vilka
kedjemolekyler är icke-tvärbundna.
Vid tillverkningen av termoplast tillförs olika tillsatser exempelvis små mängder
värmestabilisatorer, antioxidanter eller flamskyddsmedel. Ibland tillförs även större
mängder mineralfyllmedel exempelvis krita och talk eller armerande fibrer av
exempelvis glas, kol eller kevlar. Av världskonsumtionen av bruksplast och
konstruktionsplast utgörs 86 % av termoplast.

2.3.3

EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)

Materialet besitter många bra egenskaper. Det är både mjukt, flexibelt men även
slitstarkt och håller dessa egenskaper ända ner till -60o Celsius. Man brukar
använda fyllnadsmedel då man vill förbättra hårdheten samt fastheten. EVA kan
tillverkas genom många olika metoder exempelvis pressgjutning. Förutom dessa
egenskaper är det ett billigt material men densiteten är dock hög vilket innebär
hög vikt vid råvara. Man brukar använda materialet i uppblåsbara saker som
slangar med mera samt till skor (se bild 11) [9].

Bild 11, joggingskor [9]

2.3.4

Neopren

Neopren uppfanns först av Dupont Chemicals och då marknadsfördes det under
namnet Duprene. Materialet används främst inom dykningen till då både våt- och
torrdräkter (se bild 12). Materialet är vattentätt, stötdämpande, värmeisolerande
och oljebeständig, men dock rivkänslig [10].
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Det finns tre olika typer av neopren:
Skummad neopren: I detta tillstånd har neopren gasblåser och av det gjordes de
första torrdräkterna av. Gasblåsorna i ämnet gör att materialet komprimeras vid
tryckökning.
Krossad neopren: Neopren med krossade luftbubblor i materialet gör att gasen i
dem kan röra sig fritt, vilket gör materialet smidigare när det används i dräkter.
Komprimerad neopren: Neopren som vid tillverkning har tryck ihop materialet,
vilket gör att det inte komprimeras (och därmed ändrar form och egenskaper) vid
tryckökning på samma sätt som skummad neopren.

Bild 12, våtdräkt i neproen [11]

2.3.5

Flexibelt polymer skum

Detta material skapas genom kontrollerad utbredning och stelning av en flytande
massa eller helt enkelt att man smälter det genom ett blåsmedel. Fysiska, kemiska
eller mekaniska blåsmedel är möjliga. Detta material har lägre densitet, styvhet och
stryka än råmaterialet och med det menas oarbetat material [9]. Flexibelt skum
kan vara mjukt och anpassningsbart och används därför ofta i dynor och madrasser
(se bild 13).

Bild 13, Bitar av flexibelt polymer skum [9]
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2.3.6

Naturgummi

Naturgummi var känt för invånarna i Peru för flera hundra år sedan och utvinns
från träden. Med detta material skapades de första regnkläderna i Brasilien av
indianer.
Latex som det även kallas korslänkas genom uppvärmning för att då bestämma
dess egenskaper. Bästa egenskapen med naturgummi är dess elasticitet då den kan
förlängas upp till åtta gånger sin ursprungsstorlek [9]. Det negativa är att
naturgummi väger ganska mycket och det är därför det idag ofta tillämpas i tunt
tillstånd i form av handskar och bildäck med mera (se bild 14).

Bild 14, Handskar i naturgummi [9]

2.4 Tillverkningsmetoder
2.4.1

Formsprutning

Formsprutning är en tillverkningsmetod som mestadels används vid tillverkning av
olika plastdetaljer där toleranserna är låga (se bild 15). Maskinen är uppdelad i tre
delar, en sprutenhet, en formlåsningsenhet och en form eller verktyg som är unik
för varje produkt. Sprutenheten matas med nermald plast som leds ner till en
uppvärmd cylinder. Smälttemperaturen varierar beroende på vilket material som
används men det ligger i det flesta fall mellan cirka 175 och 300oC. Plasten drivs
fram med hjälp av en skruv som även fungerar som en kolv. När tillräcklig mängd
plast har smälts ned och rätt tryck byggts upp (50-150 MPa) öppnas
formlåsningsenheten och smältan sprutas in i formen. När formen är fylld kyls
detaljen ner och formen öppnas sedan upp och detaljen är klar [12].

Bild 15, Formsprutning [9]
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2.4.2

Formgjutning:

Formgjutning är en tillverkningsmetod som vanligtvis innebär att en flytande
massa hälls i en form som innehåller ett hålrum i form av den önskade formen (se
bild 16). Sedan lämnas materialet att stelna för att tillslut avlägsnas från formen.
Det finns två olika sorters formgjutning, kall och varm. Det som skiljer är endast
det faktum att i kall formgjutning smälts materialet på en separat plats medan i
varm formgjutning smälts det på samma ställe.
Formgjutningsmetoden används både för att forma smält metall men även betong,
lera och epoxi polymer. Metoden används ofta då komplexa former behövs eller
det eftersträvas en bra ytstruktur [13].

Bild 16, Formgjutning [14]

2.4.3

Pressgjutning:

Tillverkningsmetoden pressgjutning är en metod där rätt mängd
gjutningsmaterial, oftast förvärmt, placeras i en öppen gjutform (se bild 17).
Gjutformarna är uppvärmda till en viss temperatur beroende på material som skall
gjutas. Gjutformen är indelad i två delar, en överdel och en underdel. Den övre
delen är rörlig i vertikalled medan den undre delen sitter fast i maskinen. Den övre
gjutformen pressas ner mot den undre och stänger igen gjutningsformen med ett
högt tryck. Gjutmaterialet pressas ut mot både undre samt övre form och formas
efter dem. Därefter kyls produkten ner vid behov och den övre gjutformen släpper
trycket samt öppnar upp formen där den färdiga produkten ligger [9].

Bild 17, Pressgjutning [9]
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2.5 Fakta om QFD
Quality Function Deployment (QFD) eller kvalitetshuset som det kallas på
svenska, används för att kunna identifiera kundernas önskemål samt
produktegenskaperna och genom matrisen i mitten ange hur starka sambanden är
mellan dessa. QFD tillämpades för första gången i Japan 1966. Med hjälp av QFD
struktureras alla tänkbara variabler upp för att undvika missuppfattningar vid ett
senare skede [15], [16].
Uppbyggnaden för ett QFD-hus ser ut som följande (se bild 19)
1. Först plockas kundernas krav och önskemål ut genom att studera
marknadsundersökningen som gjorts.
2. När väl kraven bestämts viktas de i en lämplig skala t.ex. 1-10, där 10 är
viktigast. Flera av kraven kan ha samma viktning.
Exempel: Vad är viktigast t.ex. på en bil, att den är trafiksäker eller att den
har en fin färg?
3. Nu ska motsvarande funktioner för kundkraven tas fram, dessa anges i
raden för produktegenskaper. Tänk bara på att dessa krav ska vara mätbara.
Krav som färg och design är svåra att mäta men krav som längd och
tjocklek fungerar mycket bättre.
4. I den stora matrisen i mitten ska det anges ett värde för hur starkt samband
det finns mellan kundkraven och produktegenskaperna, detta kallas för
sambandsvärde. Följande figur kan användas för att sätta ut sambanden (se
bild 18).

Bild 18, samband [15]

5. Nu ska specifika målvärden för varje produktegenskap att sättas ut. Till
hjälp att sätta ut värden studeras kravspecifikationen. Dessa värden sätts
även ut för konkurrenterna.
6. Konkurrentanalysen är en viktig del av QFD:n för att jämföra hur väl de
andras produkter uppfyller kundkraven. Med hjälp av detta steg ses
verkligen vad som saknas på marknaden när det gäller produkten.
7. Slutligen ska taket på kvalitetshuset fyllas. Återigen studeras
produktegenskaperna. Nu kollas sambanden mellan produktegenskaperna
ifall de har en positiv eller negativ korrelation.
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Bild 19, QFD, kvalitetshus [15]

2.5.1

Fördelar respektive nackdelar med QFD:

Fördelar:
• Genom bättre kommunikation leder detta oftast till bättre konstruktioner
och enigheter i grupper.
• Det är lätt att söka bakåt i matrisen för att hitta ett tekniskt krav.
• Ett svagt eller obefintligt samarbete mellan marknad och utveckling har
förändrats/förbättrats genom QFD.
Nackdelar:
• Svårt att skaffa fram bra underlag för kundundersökningen, svaren är oftast
vaga och ostrukturerade.
• Det tar oftast lång tid att skapa ett kvalitetshus.
• Det är svårt att definiera de olika kraven.
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Här beskrivs de olika steg som har använts sig för att få fram koncepten som senare
leder till slutresultatet. Här ska allt ifrån inspiration till hur koncepten sållas fram
beskrivas på ett lättöverskådligt sätt.

3.1 Förstudie
I förstudien görs bland annat en fältstudie på olika återförsäljare samt en
marknadsundersökning bland dem som redan idag använder liknande produkter.
Steget görs för att lägga en bra grund för fortsättningen av utvecklingsarbetet. En
bra gjord förstudie leder ofta till ett bra slutresultat.

3.1.1

Fältstudie

Syftet till studien var att få en större inblick på vad som skulle tas hänsyn till vid
utvecklingen av sadeln. Krav ställda från förarna skulle då lättare förstås och kunna
tillämpas i praktiken. Återförsäljarna som besöktes var:
Wenners Motors AB
Nybergs Motor (EJFA)
Mascot Motor
Hos återförsäljarna provsattes sadlar av författarna från olika tillverkare för att ge
en inblick hur de olika typerna kändes samt få grepp om problemen de stod inför.
Efter fältstudien behövdes det fortfarande mer information och därför besöktes
material och funktionsmässan på Elmia i Jönköping. Syftet med mässan var att få
en större och bredare kunskap bland nya material men även de befintliga material
som skulle kunna vara intressanta för utvecklingsarbetet. Avsikten var även att
finna kontakter med företag som använder samt tillverkar dessa material.
Några av företagen som påträffades och var intressanta för projektet var
”Carpenter” [17] och ”Recticel” [18]. Dessa företag är inriktade mot skummaterial
som används i bland annat möbel, säng och fordonsindustrin. Carpenter har även
en formgjutningsanläggning som är mycket intressant för utvecklingen av
motocrossadeln. Under mässan studerades även tänkbara material till eventuella
överdrag som olika sorters nylon med mera.
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3.1.2

Konkurrensanalys

När konkurrensanalysen gjordes begränsade författarna denna till att gälla de
större företagen som tillverkar motocrosscyklar samt företag som koncentrerar sig
enbart på sadlar och överdrag (se bilaga 2). Orsaken till detta var att de var
tvungna att avgränsa sig var för att området annars skulle bli alldeles för stort. I
tabellen nedan visas de utvalda företagen dock att inget av företagen har höj- och
sänkbara sadlar. Vissa av dessa tillverkar även sadlar som har gel-inlägg för att göra
det bekvämt för förarna. Sitthöjden som visas i tabellen är standard på de olika
företagen (se bild 20).
Slutsatsen som kan dras från den sammanställda analysen är att inget av företagen
har en sadel som kan reglera höjden på plats och de märken som har utbytbara
sadlar har bara vissa standardhöjder så detta begränsar antalet förare som kan
använda sadlarna [19].

Bild 20, sammanställning av konkurrensanalys (se bilaga 2)

3.1.3

Marknadsundersökning

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett antal frågeställningar (se bilaga 3)
som skickades ut till aktiva/fritidsförare för att kunna få ett trovärdigt resultat.
Kontaktuppgifter togs fram genom att söka över Internet på olika motocross –
hemsidor [20]. Genom detta lyckades författarna skicka iväg
marknadsundersökningen till 60 förare varav 30 stycken av dessa svarade på
enkäten. Samma undersökning fick Highland då de fick nämna sina krav för
författarna. Sammanställningen av svaren och kraven kan ses nedan.
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Saker som kan förbättras med dagens sadlar: (Förare)
• Saknar individuell inställning i höjdled.
• Vid låg och hård sadel belastas knä och rygg onödigt mycket vilket kan leda
till kroniska skador vilket flera av förarna drabbats av.
• Många av sadlarna har kortvarig livslängd.
• Originalsadlarna byts ofta ut på grund av att de är för hårda eller för mjuka.
• Greppet på sadlarna försämras avsevärt när vid dåligt väder.
• Måste ha extra delar för att anpassa till individen vilket leder till en högre
kostnad.
Saker som är bra med dagens sadlar: (Förare)
• Tillverkarna erbjuder ofta uppgraderingsmöjligheter på sadlarna exempelvis
”accelerationspuckeln” och högre eller lägre sadlar samt hårdheten. Dock
kan detta inte justeras i en och samma sadel.
• De flesta sadlar fyller det grundläggande kravet på funktionerna.
• Vissa använder sig utav ”Quick release” som gör det möjligt med ett enkelt
tryck att snabbt avlägsna sadeln från motocrossen.

Saker som ska förbättras: (krav från Highland)
• Skapa en höj/sänkbar sadel.
• Hitta material/metod som gör det möjligt att ställa in hårdheten.
• Hitta material som behåller sin funktion/form i olika väderförhållanden.
• Integrera ny och smartare infästning för stommen.
• Alla dessa funktioner ska finnas på en och samma sadel.
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Så här ser vanligtvis dagens sadlar ut med stomme (vänster), dyna (mitten) och
överdrag (höger) (se bild 21). Just denna modell kommer ifrån företaget KTM
[19]. Var och en av komponenter har sina egna uppgifter. Stommen har
exempelvis en bärande uppgift för både föraren och dynan. Dynan ska ha en
dämpande effekt medan överdraget ska dels ge en snygg visuell bild samt tillgodose
ett visst skydd.

Bild 21, En variant av dagens sadel

3.1.4

WBS-schema

Work Breakdown Structure (WBS) är en metod som används för att på ett enkelt
och överskådligt sätt se vilka delar sadeln består av samt hur de är kopplade till
varandra (se bild 22). Det förenklar arbetssättet markant då man hela tiden kan gå
tillbaka om man är osäker på vilka aktiviteter som är beroende av varandra.

Bild 22, WBS-schema [6]
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3.1.5

Funktionsanalys

I funktionsanalysen delas produktens olika delar in i grupper (se bild 23). Sedan
listas de olika funktionerna upp som varje komponent har. Detta görs för att
lättare kunna hålla reda på vilka funktioner som skall och måste vara med i
produkten och även för att se vilka funktioner som är mer önskvärda. Det finns tre
olika kategorier att dela upp funktionerna beroende hur viktiga de är. Analysen
nedan är enbart en förenklad version av den riktiga (se bilaga 8).

(HF) – Huvudfunktioner, (N) – Nödvändiga funktioner, (Ö) – Önskvärda funktioner
Bild 23, Funktionsanalys [6]
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3.1.6

Kundbehov

Marknadsundersökningen visade att kraven från förarna och tillverkarna skiljer sig
i viss mån. Det är viktigt att tillverkarna anpassar sadeln efter förarnas krav
eftersom det är deras beställningar som skapar försäljningstillfällen.
Några av kraven som förarna har ställt är bland annat att sadeln skall vara av ett
bekvämt material och av en form som är möjlig att tillverka för de flesta
motocrosstillverkare. Tillverkarna ställer krav på att så få delar som möjligt skall
finnas i sadeln. Dagens sadlar har väldigt få komponenter men med detta följer
även lite inställningsmöjligheter. Hela sadeln måste bytas om föraren är lite längre
eller kortare än vad tillverkarens grundinställning anger.
De krav som förarna rankar som viktigast i marknadsundersökning är att sadeln
ska kunna regleras i höjdled samt att greppet på sadeln ska behålla sin funktion
även i dåligt väder. Det har varit många klagomål på att sadeln blir hal vid lerigt
underlag. De önskar även en sadel som är mer slittålig och som håller sin form och
fasthet längre.
Tillverkarna har ställt som sitt högsta krav att monteringen och underhållet av
sadeln ska vara så lätt som möjligt samt att så få komponenter som möjligt ska
krävas för att fullgöra sadelns funktion.

3.2 Kravspecifikation
Kravspecifikationen togs fram under ett möte med företaget. Kraven diskuterades
fram och delades in enligt de tre kategorierna i tidigare avsnitt, Huvudfunktioner
(HF), Nödvändiga funktioner (N) och Önskvärda funktioner (Ö).
Nedan följer resultatet av både den grundläggande och den förfinade
kravspecifikationen.
3.2.1

Den grundläggande specifikationen

• Material:
o Önskvärt från företaget är att sadeln enbart skall bestå av två
material. Sadeln skall även klara alla de belastningar som nuvarande
sadlar klarar av.
o Dynan att sitta på skall bestå av ett mjukt material, något liknande
som finns i dagens sadlar, samt med någon form av dämpning.
• Vikt: Maxvikten bör inte överstiga nuvarande sadlars vikt.
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• Justerbarhet: Dagens sadlar kan inte justeras på de sätt förarna vill, utan
kräver ofta extra delar för att få det att stämma. Idealiskt vore att denna nya
sadel ska kunna justeras i både höjdled men även fastheten.
• Delar: Detta skall lösas med hjälp av minimalt antal delar.
• Kostnad: Ingen uppgift.
• Modell: Detta skall anpassas till modellerna 450 kubik till en början. Dessa
modeller rör sig inom Motocross/Enduro samt Supermotard.
• Infästning: Stommen kommer att skruvas fast i ramen med cirka 8
skruvar.
• Täthet: Sadeln ska vara resistent mot vatten.
• Grepp: Friktionsfaktorn ska vara hög mellan föraren och sadeln så att
föraren känner ett stabilt grepp på sadeln, även när den blir lerig, blöt och
isig.

3.2.2

Mer detaljerad information kring kraven

• Material:
o För grundstommen står valet mellan kolfiber och termoplast på
grund av deras höga hållfasthet och låga densitet.
o Material som skulle passa dynan är någon form av nylon/gummi
liknande material som har stark hållfasthet samt går att töja.
• Vikt: Maxvikten för hela sadeln bör inte överstiga 1200 gram med alla nya
komponenter inräknade. Vikten för enbart stommen bör inte överstiga 680
gram. Detta är ett riktmärke.
• Justerbarhet: Höjden skall kunna justeras ungefär 30 millimeter
sammanlagt. Önskvärt är att sadelns fasthet skall kunna ställas in i minst tre
olika lägen: fast, medium och mjuk beroende på underlag och förare.
• Delar: Önskvärt är att endast tre delar används.
• Kostnad: Ingen uppgift.
• Modell: Se ovan.
• Infästning: Förutom att skruva fast stommen har det även kollats på
”Quick release” varianten.
• Täthet: Sadeln ska vara resistent mot vatten.
• Grepp: Friktionen bör ligga inom området 0.5 - 0.8 µ för att behålla ett
bra grepp för föraren, detta grepp beror även på vad för kläder föraren har
på sig.
• Justeringstid: Det får inte ta mer en 30 sekunder att justera sadelns höjd
och ”fasthet”.
• Monteringstid: Tiden för montering ska ligga runt samma tid det tar att
montera den befintliga sadeln.
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3.3 Grunden
När väl förstudien var avklarad använde författarna informationen till hjälp med
att skapa flertalet koncept som skulle lösa uppgiften. Redan från början hade
författarna tillgång till stommen som ses nedan.
Sadelstommen är grunden till sadeln. Den har i uppgift att hålla fast sadeln på
motorcykeln samt även hålla ihop vissa kåpor. Den bär upp all tyngd som sadeln
utsätts för och måste då vara i ett hållbart men även lätt material. Highland
tillverkar sin stomme i kolfiber och önskas fortsätta med detta och även ha kvar
dess form. Författarna ritade upp stommen i 3D med hjälp av programmet Solid
Works (se bild 24) för att lättare kunna generera koncept som passade stommen
och även för att få någorlunda rätt mått för vidareutveckling av koncepten.

Bild 24, sadelstomme i 3D-format
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3.4 QFD
QFD (se bild 25) är en metod som tar hänsyn till kundkraven och de tekniska
möjligheterna att tillgodose dessa. Här viktas de olika kraven från både kunder och
tillverkare. Författarna fick både förarnas samt tillverkarnas krav genom ett besök
på Highland. Nedan ses resultatet av det färdiga kvalitetshuset [15]- [16].

Bild 25, färdigt QFD-hus

Lyftanordning (1) syftar till den funktion som författarna ska lösa.
På grund av att det var svårt att få information om egenskaperna hos konkurrenterna kunde ej
enheter definieras.

QFD-huset visar att om konceptet fungerar som det ska blir det väldigt
konkurrenskraftigt mot dagens tillverkare. Den säger även att dagens sadlar har
flera nackdelar som förhoppningsvis författarnas koncept ska lösa.
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3.5 Imageboard
Imageboarden används för att skapa inspiration om hur olika koncept ska tas fram
om man tänker material och uppbyggnad av dynan (se bild 26). Bilderna hittades
på diverse hemsidor [21].

Bild 26, imageboard

Imageboarden ger inspiration till koncept när man tänker färger, form och
funktion. Exempelvis skruvkonceptet kom från skruven som hittades på nätet.
Bilderna ger även idéer om vilka material som man skulle kunna använda sig utav.
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3.6 Brainstorming och Konceptgenerering
Denna fas använde författarna för att ta fram så många koncept som möjligt.
Tänket ”think outside the box” skulle reflektera idéerna då fasen är till för att
skapa koncept som man kan jobba vidare med eller integrera en idé på en annan.
När väl de första idéerna är framtagna sätts fördelar respektive nackdelar som en
slags sållning för vidare idégenerering. Ett verktyg som användes för den första
sållningen kallas ”elimineringsmatrisen” som går ut på att man studerar varje
koncept om hur pass bra de tillfredställer kundkraven. Koncepten som har tagits
fram nedan visas i genomskärning.
Koncept ”Formsydd” (se bild 27):
Konceptet har en formsydd luftkudde
Bild 27, formsydd
som löper längs med stommen. Den är
indelad i tre sektioner för att möjliggöra
höjdskillnader samt olika hårdheter. För
att få en fungerande funktion ska
sidorna vara aningen styvare än toppen
för att möjliggöra att kudden stiger i rätt
riktning. Luftkudden justeras genom
separata munstycken som kopplas till en kompressor eller en handpump.
Koncept ”Airhawk” (se bild 28):
Idén använder tre luftkuddar och
ett överdrag. Varje kudde är
individuellt placerad för att kunna
genomföra sin funktion. Där
föraren sitter finns en kudde vid
namnet ”Airhawk” som vanligen
används till truckförares säte. Den
utformar sig individuellt för varje
förare för att ge bästa möjliga sittkomfort. De andra kuddarna används som
accelerationspuckel och inbromsningspuckel. Sadeln täcks med ett elastiskt
material som ger kudden formningsmöjlighet. Luftkudden justeras genom separata
munstycken som kopplas till en kompressor eller en handpump.
Bild 28, Airhawk
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Koncept ”Fjäderskruv” (se bild 29):
Konceptet inriktar sig enbart på justering
i höjdled. Under sadeln placeras fjädrar
för att ge en dämpande effekt och runt
stommen placeras sex till åtta skruvar
med fjädrar på så dessa kan justera höjden
men även vara fjädrande. Själva sadeln är
redan justerad för varje individ vad gäller
olika pucklar och hårdheter.

Bild 29, fjäderskruv

Koncept ”Luftfjädring” (se bild 30):
Denna variant använder samma idé
som används i stolar på lastbilar.
Sadeln kommer i detta koncept
enbart att justeras i höjdled och det
innebär att sadeln redan kommer
att vara individjusterad med
pucklar.

Bild 30, luftfjädring

Koncept ”Formis” (se bild 31):
”Formis” justeras efter förarens kropp.
Den består av ett material som möjliggör
det för föraren att justera sitsen till den
form som eftersträvas. Sedan genom en
slags behandling behålls formen tills
samma behandling genomförs då den
återgår till ursprungstillståndet. Sadeln
kommer att ha ett överdrag som tillåter
olika former.

Bild 31, formis

Koncept “Skruven” (se bild 32):
Denna ide är mest inriktad på höj
och sänkbarheten då den justeras
med hjälp av en eller flera skruvar
som sitter under sadelstommen.
Skruvarna är gängade igenom
grundstommen och sitter fast i en
sadelplatta som ligger inne i det
flexibla och töjbara sadelskummet.
Sadelskummet kan antingen vara fastlimmat i grundstommen eller enbart i
Bild 32, skruven
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sadelplattan. Ett töjbart överdrag kan behövas om man inte hittar ett skum som är
klimattåligt och greppvänligt för föraren. Sadelplattan bör vara tillverkad i något
lätt material men med hög hållfasthet.
Koncept ”Lego” (se bild 33):
I ”Lego”-versionen är sadeln indelad i tre
delar, en bakre, en mitt och en främre
Bild 33, lego
del. Dessa delar är helt oberoende av
varandra och kan tas bort och bytas ut
med hjälp av ett smidigt klickfäste eller
några skruvar. Dessa delar finns i olika
höjder och hårdheter så föraren kan ställa
in sadel exakt hur han eller hon vill ha
den. Den bakre delen är ett
accelerationsstöd, mittdelen är sittytan och den främre delens syfte är
inbromsningsstöd. Sadeldelarna är tillverkade i nått sorts skum med ett
klimattåligt material som även greppar bra mot föraren.
Koncept ”Blixtlås” (se bild 34):
Fungerar ungefär som ”Lego”-idén
men istället för att ha ett överdrag
på varje sadelbit så finns det här ett
helt överdrag som täcker sadeln
som är flexibelt och töjbart.
Sadelöverdraget har öppningar på
ena sidan, dessa stängs och öppnas
med hjälp av blixtlås. Sadelbitarna
som föraren kan ändra formen på sadeln med förs ut och in i sadelöverdragets
öppningar. Detta gör att sadelbitarna inte blir lika dyra att tillverka som i ”Legoiden”. Luftkuddar kan även användas i detta fall för att ändra sadeln i vertikalled
och hårdhet eftersom den alltid kommer att ha ett överdrag som skyddar
innehållet i sadeln. Över blixtlåsen sitter det material som skyddar föraren från att
riva sig på låset och även att smuts kommer in i låset. Materialet är fastsytt i ena
änden hopfogat med industrikarbardband i andra.
Bild 34, blixtlås
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Koncept ”Luftkudde” (se bild 35):
Detta koncept är enbart för
accelerationsstödet. En luftkudde är
fastsatt bakom förarens sittplatts under
överdraget. Kudden blåses upp med hjälp
av lufttryck exempelvis kompressor eller
handpump. Luftmunstycken sitter längst
bak på sadeln så de inte är i vägen för
föraren. Föraren kan då justera hur högt
stöd han/hon vill ha. Överdraget är
flexibelt och töjbart där luftkudden ligger.

Bild 35, luftkudde

Koncept ”Luftkuddar” (se bild 36):
Luftkuddarna i detta koncept ligger
Bild 36, luftkuddar
inuti sadelskummet. Kuddarna
placeras ut på ett strategiskt sätt för
att kunna tillämpas på bästa sätt.
Skummet är elastiskt men även
hårdare på sidan av sadeln. Detta
för att ge stabilitet i sadeln.
Luftkuddarna gör att sadel kan
höjas och sänkas med hjälp av
luftryck från en kompressor eller en handpump. Sadelskummet är i sådant
material att det klarar av klimatförändringarna och har bra grepp mot föraren. Ett
töjbart överdrag skulle även kunna användas om inte skummet tål
väderförhållandena.
När koncepten gjordes använde författarna sig av dels brainstorming men även av
imageboarden som har hjälpt till med inspiration från olika håll [21]. Många av
koncepten behöver material som har många olika egenskaper. Detta blir det svåra i
att skapa en bra och fungerande sadel.

3.6.1

Patentsök

Under konceptgenereringen gjordes även patentsök för att se fall de idéer som
kommit fram skulle kunna genomföras. Patenten söktes på nordiska [22] patent
och på sökmotorn Google [23]. Bland sökorden användes bland andra följande:
•
•
•
•

Sadel
Ergonomisk sadel
Luft sadel
Luftstyrd sadel
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Av alla sökord som användes lyckades inte författarna hitta något patent som
innehöll någon relevant information som hindrade fortsättningen av projektet,
vilket innebar att vidareutveckling skulle ske.

3.6.2

Elimineringsmatris

Elimineringsmatrisen eller Go/No-Go [6] som den även kallas användes till
projektet för att sålla mellan idéerna (se bild 37). Författarna staplade upp alla
koncept och ställde dessa mot olika krav som tagits fram under arbetets fortgång.
Sedan använder man elimineringskriterierna för att få fram de koncept som
uppfyller kraven bäst och jobbar vidare från det.

Bild 37, elimineringsmatris [6]

Kraven rangordnades efter hur viktiga de var och det stod till grund varför enbart
fyra koncept tog sig till vidareutvecklingen. Många av de bortsållade koncepten
uppfyllde varken kostnadskraven, komponentkraven eller viktkraven som ansågs
som extra viktiga i denna sållning. Det fanns dock flera koncept som uppfyllde
vissa av dessa krav men eftersom det finns så många variabler som spelar in valdes
endast fyra koncept vidare.
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3.6.3

Vidareutveckling av koncept

Författarna valde att gå vidare med fyra koncept till vidareutveckling. I detta steg
kommer nya koncept baserade på dem som gick vidare i sållningen att presenteras
(se bild 38). Efter elimineringsmatrisen diskuterade författarna om vilka koncept
som var värda att bygga vidare på. Koncepten ”luftkuddar” och ”skruven” var de
koncept som fick mest ”feedback” av företaget Highland Group AB och därför
slopades de andra två idéerna. Här nedan visas vidareutvecklingar av koncepten
som gick vidare.

Bild 38, koncepten luftkuddar (v) och skruven (h)

Luftkuddar två (se bild 39):
Denna idé bygger vidare på konceptet
”luftkuddar” och fungerar ungefär
likadant. I denna idé gjuts kuddarna i
sadelskummet med en skena undertill för
att få kuddarna att stiga i rätt riktning.
Skummet ska ha två olika hårdheter, mer
elastiskt på toppen och styvare på sidorna.
Luftkuddarna regleras med hjälp av
munstycken där luft pumpas in. Dessa
placeras bakom föraren för att inte störa.

Bild 39, luftkuddar två

Luftkuddar tre (se bild 40):
Även denna idé bygger vidare på
konceptet ”luftkuddar”. Det som
skiljer nr. två och nr. tre åt är att tre
plastkåpor kommer att placeras
inom skummet med en skena
undertill. I dessa kåpor placeras
luftkuddar för att då reglera
riktningen. Kåporna används för att
tvinga luftkuddarna ett håll, uppåt.
Funktionen regleras på samma sätt
som luftkuddar två.

Bild 40, luftkuddar tre
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Luftkuddar fyra (se bild 41):
Den tredje idén bygger även den vidare
på konceptet ”luftkuddar”.
Sadelskummet gjuts så att tre stycken
hål lämnas öppet på toppen av sadeln.
Där placeras tre stycken luftkuddar för
att reglera höjden. Om inte hållbart
material till kuddarna hittas ska ett
elastiskt överdrag användas.

Bild 41, luftkuddar fyra

Skruven två (se bild 42):
Det sista konceptet som valts att
vidareutveckla är konceptet
”skruven”. Denna idé har lite
influenser av dels skruven men även
lite av vidareutveckling ”luftkuddar
tre”. Även här används plastkåpor
för reglering av höjd och form, men
istället för luftkuddar används
skruvar som är placerade på ett
smart sätt. Kåporna ska helst vara gjutna inom sadelskummet för att ge bästa
resultat.
Bild 42, skruven två
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3.6.4

Pugh´s urvalsmatris

Matrisen (se bild 43) används för att jämföra de koncept som tagits fram genom
brainstorming och konceptgenerering. Här kommer varje koncept att få de poäng
som uppkom via viktningen, baserade på de krav som ställts [6].

Bild 43, Pugh´s urvalsmatris

Medelvärdena på viktningen har tagits fram genom ett snitt mellan förarnas och
tillverkarnas krav som återfinns i QFD-huset. Referensen som användes i matrisen
var highlands egna sadel.
Resultat urvalsmatris:
Resultatet av urvalsmatrisen visar att ”luftkuddar två” samt ”luftkuddar fyra” fick
bäst resultat. ”Luftkudde tre” valdes ändå vidare på grund av hög poäng. För att
säkerställa att rätt koncept gick vidare presenterades och diskuterades dessa med
Highland Group AB för att genomföra en gemensam sållning.
Resultat av gemensam sållning:
I mötet studerades de fyra framtagna koncepten utan att titta på urvalsmatrisen,
detta för att inte påverka valet för Highland. Följande kommentar fick koncepten
innan det slutgiltiga valdes.
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Luftkuddar två:
Denna idé fick genast positiv feedback då företaget menade att det var just en
sådan idé de hade eftersträvat. Den uppfyller de villkoren som krävs för anpassa
förarna, materialet samt utformningen av kuddarna är dock inte bestämt.
Luftkuddar tre:
Tillsammans med ovanstående idé var även denna intressant för företaget. ”Om
man kombinerar båda dessa koncept blir detta en väldigt intressant idé” sa de på
mötet. Det som skiljer dem åt är egentligen att denna idé använder plastkåpor som
ska förhindra luftkuddarna att stiga åt andra håll än uppåt.
Luftkuddar fyra:
Detta koncept fick också positiv feedback vid första anblick, men när sedan
funktionen förklarades sågs ett stort hinder. Risk för att luftkuddarna skulle gå
sönder var betydligt större än på de andra koncepten eftersom det enda som täcker
är ett överdrag.
Skruven två:
Konceptet fick bra feedback innan första sållningen. Nu när det är vidareutvecklat
visar det sig att idén fick kasseras helt och hållet. Detta på grund av platsbrist, det
finns helt enkelt ingen plats under sadel som man kan placera skruvarna.
Genom mötet besvarades författarnas egna resultat med pugh´s urvalsmatris,
luftkuddar två, tre och fyra var de mest intressanta men efter mötet beslutades att
koncept fyra skulle slopas på grund av den stora risken för att den skulle gå sönder.
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4

I detta steg presenteras det koncept som valts att vidareutvecklas. Det presenteras
funktionsbeskrivningar med mera. I detta steg analyseras de olika resultat som tagits
fram vad gäller olika material och form. Allt som beskriver konceptets för – och
nackdelar ska ingå i detta steg.

4.1 Slutligt koncept
Utvecklingen av ”luftkuddar två och tre” resulterade i ett slutgiltigt koncept (se
bild 44). De blev godkända av Highland Group AB som skulle gå vidare med
idéerna för att skapa funktionell prototyp. När konceptet väl valts gjordes ritningar
för att då lättare förstå storleken på sadeln (se bilagor 4, 5, 6, 7).

Bild 44, Slutgiltiga konceptet
Höj och sänkbar Motocrossadel med hjälp av
luftkuddar

Slutkonceptet består utav fyra huvuddelar:
•
•
•
•

Stomme
Luftkuddar
Dyna
Överdrag
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4.1.1

Stommen:

Stommen som sagts innan kommer att behålla samma som inledde hela projektet
(se bild 45). Formen behålls för att slippa göra ändringar på stommens funktion
som är att stabilisera och hålla uppe motocrossens kåpor. Den har även till uppgift
att hålla fast samt bära upp sadeln på motocrossen. Eftersom Highlands
sadelstomme är handgjord från början fanns ingen befintlig ritning och innebar att
författarna fick rita upp sadeln i 3D miljö med hjälp av Solid Works.
Måtten tog författarna genom att mäta för hand på den befintliga sadelstommen.
Smidigast hade varit om författarna hade haft tillgång till en 3D-scanner . Detta
hade inte författarna till hands så sadelstommens ritning blev ungefärlig (se bilaga
4, 5).

Bild 45, Sadelstomme
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4.1.2

Luftkuddarna:

Luftkuddarna kommer antingen att gjutas direkt in i dynan eller placeras på
stommen efter tillverkningen (se bild 46). Det kommer att finnas tre stycken
kuddar som alla kommer att koncentrera sig på olika områden.
Dessa områden är sittytan, accelerationspuckel samt inbromsningspuckel.
Accelerationspuckeln har till uppgift att bromsa föraren när han eller hon åker
bakåt vid kraftigt acceleration. Inbromsningspuckeln har till uppgift att även här
bromsa föraren fast i omvänd riktning vid kraftig inbromsning.
Luftkuddarna kommer att regleras med hjälp av lufttrycksventiler, samma ventiler
som sitter på innerslangar till olika sorters däck. Ventilerna placeras längst bak på
sadeln för att då inte vara i vägen för föraren (se bild 47). För att koppla ihop
ventilerna med luftkuddarna används lufttrycksslangar. Slangarna kommer att gå
under luftkuddarna längs med sadeln mellan stomme och dyna. Utformningen på
kuddarna kommer även vara något speciella. Båda ”pucklarna” kommer att vara
utformade så att den yta som är emot sittkudden kommer vara något högre för att
enklare tillämpa funktionen.

Bild 46, Stomme med luftkuddar

Bild 47, Närbild munstycken
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4.1.3

Dynan:

Dynan kommer att ha en yta som är cirka tio millimeter tjock som skiljer och
skyddar luftkuddarna från föraren och yttre ”faror” som exempelvis stenar med
mera (se bild 48). Under detta kommer utrymmen som antingen finns klara efter
tillverkningen eller som skärs ut vid senare tillfälle att finnas för att då ge plats för
kuddarna. För att vara säker att alltid ”pucklarna” kommer att ligga högre än sitt –
ytan kan dynan vara något upphöjd redan från början där ”pucklarna” ska vara
placerade (se bild 49). En ritning på dynans hålrum för luftkuddarna är gjord för
att få en bättre förståelse vart luftkuddarna kan placeras (se bilaga 6, 7). På grund
av att måtten på stommen inte är exakta blir inte heller dynan ritad i exakta mått.
Ritningen är bara ett förslag på vart kuddarna kan sitta och dess storlek.

Bild 48, Dynan

Bild 49, Stomme med dynan

41

Resultat

4.1.4

Överdraget:

Över dynan ligger ett elastiskt överdrag som skyddar dynan och luftkuddarna från
slitage (se bild 50). Överdraget ger också en mjukare sittyta för föraren och ett
bättre grepp. Meningen från början var att hitta så bra material för dynan så att
överdrag inte skulle behövas. Materialen finns, men använder man det till att
tillverka hela dynan blir vikten på sadeln allt för stor. Därför blir det bara ett
överdrag som är tunt och har låg vikt.

Koncepten, bilder(3D samt vanliga), förklaringar av funktionen, material
Bild 50, Överdraget
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4.1.5

Crap-up

I genomförandet gjordes Crap-up som är en metod då man gör en grov
konstruktion av produkten för att studera funktionen, om i detta fall luftkudden
skulle kunna fungera praktiskt (se bild 51, 52). Genom att se hur materialet
påverkas av trycket från kuddarna kan även förbättringar göras i detta stadium.
Materialet fick författarna utav företaget Carpenter [17] som de hade träffat vid
material och funktionsmässan på Elmia i Jönköping. Som luftkudde användes helt
vanliga ballonger.

Bild 51, Crap-up uppblåst

Bild 52, Crap-up

4.2 DFM (Design For Manufacturing)
Stomme:
Stommen kommer att tillverkas med hjälp av formsprutning [12] eftersom det ger
en bra detaljrikedom samt bra yta att arbeta med. Om nu företaget vill göra som
deras prototyp kommer stommen troligtvis att göras i kolfiber [7]. För att fästa
stommen på motocrossen skruvas den fast med åtta stycken skruvar.
Dynan:
Dynan kommer att formgjutas [13] eller pressgjutas [9] beroende på vilken
materialblandning som passar bäst för funktionen. Det är viktigt att skummet inte
blir för tunt eftersom luftkuddarna inte får plats. Det är även viktigt att det inte
blir för tjockt eftersom då påverkas det antal förare som kan använda sadeln.
Material som kommer att användas blir antagligen en sorts flexibelt polymer skum
[9] då detta material är bäst lämpat för uppgiften. Exakt vilket material som skall
användas är inte bestämt på grund av att det krävs olika tester av de olika
materialblandningarna. Dynan ska förmodligen limmas fast på stommen.
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Luftkuddarna:
Luftkuddarna ska tillverkas i ett gummimaterial liknande innerslangen i däck.
Materialet heter Naturgummi [9] och har en hög sträckgräns samt tål högt tryck.
Tillverkningen av luftkuddarna kommer att ske genom antingen limning eller
någon form av gummisvetsning. Varje luftkudde är ihopkopplad med en
luftryckslang som då är en standardslang på cirka fem – sex millimeter i diameter.
I slutet på slangarna sitter luftventiler som håller kvar den luft som tryckts in i
luftkuddarna. De gör det även möjligt att justera trycket man vill ha i
luftkuddarna och med andra ord justera den höjdinställningen man vill ha på
sadeln. Ventilerna är standardventiler som sitter exempelvis på bil- eller
motorcykelinnerslangar.
Överdraget:
Överdraget kommer att tillverkas i materialet EVA [9]. EVA har mycket goda
egenskaper då det är mycket tänjbart och har bra tålighet mot slitage. Det som kan
vara negativt med EVA är att det kan uppstå dåligt fäste för föraren vid blöt och
lerig körning. Detta är egenskaper som måste testas. Förekommer det dåligt grepp
för föraren kan annat material med bättre egenskaper sys eller limmas på
ovansidan av sadeln. Det tänjbara materialet EVA ska ändå finnas runt sidorna av
sadeln så fortfarande höjningsfunktionen fungerar. Nedan syns sadeln med alla
sina komponenter (se bild 53).

Bild 53, Sprängvy av sadeln
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4.2.1

Hållbarhet

Luftkuddarna:
Som nämnt ovan ska kuddarna tillverkas i ett gummimaterial av sorten innerslang
som används till bildäck. Ett tänkbart material till detta är naturgummi som tål
upp till 33 MPa i tryck och dessutom kan materialet expandera sju gånger sin
ursprungsstorlek. För att tydligare förklara materialets hållbarhet klarar betong ett
tryck på 39 MPa. Med denna kunskap anser författarna med företaget Highland
att detta gummi kommer utan problem att klara av de tryck som uppstår från
föraren.

4.3 Fördelar
Fördelen med det valda konceptet gentemot de bortvalda koncepten är att antalet
material som används är färre. En annan stor fördel med det framtagna konceptet
är dels justerbarheten men även att själva utförandet är så pass enkel som det är.
Det enda som behövs är tryckluft för att då reglera sitthöjden. Vikten var
författarna rädda att överskrida men eftersom dynan kommer att ha hål undertill
så minskas vikten och kommer troligtvis att ligga runt kravet.
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Slutsats och diskussion

Målet med examensarbetet var att komma på ett fungerande system som skulle
kunna justera sadlars höjd på motocrosscyklar. Författarna ville även bredda
kunskapen inom produktutveckling och hur tillvägagångssättet för att ta fram
koncept fungerar. Målet har uppfyllts genom att använda många olika metoder till
att sålla och ta fram koncept. Förståelsen har definitivt ökat från författarnas sida
hur svår produktutveckling kan vara när det gäller processen att ta fram nya idéer
till befintliga produkter.
Författarna hade helst velat ha en färdig prototyp baserade på deras idéer och
ritningar men tyvärr räckte inte tiden till. Genom att bygga en crap-up fick de
reda på att funktionen fungerar men då användes inte de material som slutligen
ska användas. Detta resultat gjorde företaget nöjda och tog på sig ansvaret att
bygga en funktionell prototyp med de material som föreslagits. Författarna
förklarade att Highlands krav att funktionen enbart skulle vara i ett material inte
var möjligt då det var svårt att hitta material som kan hantera alla krav som ställdes
på sadeln.
Ett annat krav som Highland ställde var att dynan skulle kunna ”justeras i
fastheten” men genom marknadsanalysen var detta enligt förarna inget större
problem. Ett önskemål som bygger på ovanstående krav var att förarna ville att
sadeln skulle kunna hålla sin fasthet längre än vad den gör i nuläget.
Eftersom konceptet kommer att använda sig av luftkuddar kommer detta ge en
bekväm och fjädrande effekt. En stor orsak till varför ”luftkuddar” blev det
vinnande konceptet var att redan från början var utrymmet under sadeln en viktig
fråga. Författarna trodde att utrymmet under sadeln var större än det egentligen
var. Trots detta tror författarna ändå att koncepten med ”luftkuddar” skulle ha
fungerat bättre än exempelvis ”skruven”. Det författarna hade velat var att bygga
ett antal prototyper för att verkligen testa de olika konceptens funktion men tyvärr
räckte inte tiden till.
”Vikten” var även ett viktigt krav som inte fick överskridas med den nya
funktionen. Författarna hade en vikt från början som skulle fungera som
riktmärke vilket gav ytterligare problem med att hitta rätt material.
Tillverkningsmetoden skulle vara enkel och dessutom inte kosta för mycket och
det tycker författarna att de hittat ett par bra förslag på. Kostnaden för
tillverkningen fick inte bli för stor eftersom företaget inte vet hur stor produktion
som skulle göras om detta visade sig vara en produkt som fungerade enligt
resultatet.
Avslutningsvis känner sig författarna nöjda med arbetets gång och det framtagna
konceptet. Examensarbetet innefattar 15 högskolepoäng vilket ska motsvara cirka
11 veckors arbete. Författarna har lagt upp arbetet som vanliga arbetsveckor då de
spenderat 8 timmar per dag i elva veckor på projektet. Detta blir totalt 440
arbetstimmar vardera.
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Bilaga 1: Gannt-schema
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Bilaga 2: Konkurrentanalys
Analysen gjordes mellan åtta etablerade företag inom motorcykelbranschen. I varje
företag valdes det ut två stycken cyklar ifrån olika klasser. Valet stod mellan enduro/cross
samt supermotard. Det som studerades i analysen var sitthöjden/markfrigång samt om de
olika företagen hade extrautrustningen i form av lägre respektive högre sittsar. Företagen
som granskades var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Highland Group AB
Husaberg
Yamaha
KTM
Kawasaki
Honda
Suzuki
BMW
Factory Effex
Technosel

Highland Group AB: [19]
Modeller:
Bild 54, Highland 450 MX [19]
• Highland 450 MX (se bild 54)
o Sitthöjd/Markfrigång: 998/350 mm
• Highland Supermotard 450 (se bild 55)
Bild 55, Highland
Supermotard 450 [19]

o Sitthöjd/Markfrigång: 998/350 mm
Husaberg: [19]
Modeller:
• Enduro FE450e (se bild 56)
o Sitthöjd/Markfrigång: 930/380 mm
• Supermotard (se bild 57)
o Sitthöjd/Markfrigång: 870/320 mm

Bild 56, Supermotard [19]

Speciellt med Husabergs sadlar är deras ”Quick release” som
möjliggör snabb bytning av sadel. Deras skärmar och sida är en hel
del istället för två separata delar. Detta är negativt ifall man ramlar
och endast knäcker bakskärmen, då tvingas man ändå byta ut hela.

Bild 57, Enduro FE450e [19]
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Yamaha: [19]
Modeller:
• Enduro WR450F (se bild 58)
o Sitthöjd/Markfrigång: 990/370 mm

Bild 58, Enduro WR450 F [19]

• Cross YZ450F (se bild 59)
o Sitthöjd/Markfrigång: 1001/375 mm

Bild 59, Cross YZ450 F [19]

KTM: [19]
Modeller:
• Supermoto 450 SMR (se bild 61)
o Sitthöjd/Markfrigång: 920/300 mm
• Cross 450 EXC-R (se bild 60)
o Sitthöjd/Markfrigång: 925/380
mm
• Cross 450 SX-F (se bild 62)
o Sitthöjd/Markfrigång: 925/380 mm

Bild 60, Cross 450 EXC-R [19]

Bild 61, Supermoto 450 SMR [19]

Bild 62, 450 SX-F [19]

På modellerna EXC-R och SX-F finns det två olika tillval på säten som
då har olika höjder:
• High seat: 945 mm (se bild 63)
• Low seat: 910 mm (se bild 64)

Bild 63, High seat[19]
Bild 64, Low seat[19]

Detta ger alltså 35 mm i höjdinställningen. Dock krävs det tre delar och man kan enbart
ställa in sadeln på dessa höjder.
KTM har annars vad de kallar ett ergonomiskt säte med Gelbaserat innehåll. Denna sadel
finns i olika fastheter som low, mid and high.
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Kawasaki: [19]
Modeller:
• Cross KX450F (se bild 65)
o Sitthöjd: 965 mm
På hemsidan fanns inte Supermotard modeller så därför
jämfördes enbart crossmodellen.

Bild 65, Cross KX450F[19]

Honda: [19]
Modeller:
• Cross CRF450R (se bild 66)
o Sitthöjd/Markfrigång: 955/340 mm
• Enduro CRF450X (se bild 67)
o Sitthöjd/Markfrigång: 963/345 mm
Bild 66, Enduro CRF450X [19]

Bild 67, Cross CRF450R [19]

Suzuki: [19]
Modeller:
• Cross RM-Z450 (se bild 68)
o Sitthöjd/Markfrigång: 955/350 mm
• Supermoto DR-Z400SM (se bild 69)
o Sitthöjd/Markfrigång: 890/260 mm

Bild 68, Cross RM-Z450 [19]

Till denna modell (DR-Z400SM) finns även ”low gel seat” som är
25 mm lägre. (se bild 70)

Bild 69, Supermoto DR-Z400SM[19]

Bild 70, Low gel seat [19]
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BMW: [19]
Modeller:
• Enduro HP2 (se bild 71)
Bild 71, Enduro HP2[19]

o Sitthöjd: 920 mm
• Megamoto HP2 (se bild 72)
o Sitthöjd: 890 mm

Till dessa modeller finns valmöjligheter till olika sadelhöjder. Till Enduro finns det en
lägre sadel på 895 mm. På megamoto finns två alternativ, till den lägre positionen sänks
fjädringen till 860 mm medan om man vill höja sadeln så kommer man upp till 910 mm.

Bild 72, Megamoto HP2 [19]

Factory Effex: [19]
Modeller:
Bild 73, TC4 gripper[19]
• TC4 gripper (se bild 73)
o Denna modell har ett räfflat mönster som ska ge ett bra grepp när man är ute
och kör.
• B-4 gripper (se bild 74)
Bild 74, B-4 gripper[19]

• Dual gripper (se bild 75)
o Fungerar precis som det låter. Är indelad så att på sidorna är
materialet utformat för benen medan ovansidan ger ett bra grepp för
rumpan.

Bild 75, Dual gripper[19]

• All gripper (se bild 76)

• Seat foam (se bild 77)

Bild 76, All gripper[19]
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o Används för att få rätt form på sadeln. Här kan man lägga till
accelerationspucklar för varje individ.

Bild 77, Seat foam[19]

Detta företag specialiserar sig på att tillverka tillbehör till de mest kända märkena på
marknaden. De erbjuder flera olika varianter som gör det lättare att hitta rätt inställning
för förarna. Dock leder detta till fler delar krävs och kostnaden kommer då att öka.
Märken:
• Honda
• Kawasaki
• Yamaha
• Suzuki
• KTM
Technosel: [19]
Företaget tillverkar sadlar och sadelöverdrag till de flesta märken på marknaden.

Bilaga 3: Sammanställning av marknadsundersökningen

57

Bilagor

Formuläret skickades iväg till cirka 60 stycken motocrossförare och här sammanställs
svaren som besvarades av 30 stycken.
• Är ni en aktiv motocrossförare? Hur ofta kör ni?
Fritid (mindre än 3 ggr i veckan):
73%
Aktiv (minst 3 ggr i veckan):
27%
• Vad kör ni för typ av motocrossgrenar, Enduro, Supermotard?
Motocross:
47%
Enduro:
40%
Supermotard:
13%
• Vad kör ni för motocross nu, märke, kubik?
KTM:
33%
Honda:
28%
Yamaha:
27%
GASGAS:
6%
Suzuki:
6%
• Vad tycker ni om sadeln på den motocross ni kör nu?
För låg:
27%
Fyller inte sin funktion:
20%
Fyller sin funktion:
20%
För hård:
13%
För Mjuk:
13%
Kortvarig livslängd:
7%
• Vilka skillnader har ni märkt på sadlarna
modeller/märken på motocross cyklar?
För mjuka/hårda:
För låga/höga:
Tjockleken/bredd:
Greppet:

när ni har testat olika
53%
27%
13%
7%

• Om ni skulle kunna ändra på sadelns egenskaper, vilka egenskaper skulle ni
vilja kunna ändra på då?
Höjden:
47%
Greppet:
33%
Hårdheten:
13%
Ändra form:
7%
• Om ni kunde välja mellan att ställa in mjukheten/hårdheten eller kunna
ändra sadeln i höjdled, vad skulle ni välja då?
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Höjdled:
Mjukhet/hårdhet:

50%
50%
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Bilaga 4: Ritning sadelgrund
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Bilaga 5: Ritning sadelgrund (Närbild)
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Bilaga 6: Ritning sadeldyna med luftkuddshål
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Bilaga 7: Ritning sadeldyna med luftkuddshål (Närbild)
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Bilaga 8: Funktionsanalys
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