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Abstract 

This report is a bachelor thesis work in the field of product development and 
design. The assignment has been to develop a solution for roof racks, normally 
used for cars, to fit on the open trailer models FS1425 and Alugance. The project 
was implemented by Johan Andersson and Victor Karlsson, students at the 
Mechanical Engineering program with a focus on product development and 
design at Jönköping’s school of Engineering, in spring 2012. 

The client wants to use transport solutions in the same way as roof racks on cars. 
The user of such a product is assumed to desire simplicity, safety and an attractive 
design with an appealing price, which has been a challenge during the thesis work. 

Pre-studies have been conducted to examine the potential competitors and gain 
knowledge in the research area. Concepts have been generated by the method of 
brainstorming and evaluated and screened by the method Go/No-Go and Pugh’s 
decision matrix. In modeling the concepts, the CAD program Solid Works is used. 

The work resulted in one solution for FS1425 and one for Alugance where both 
solutions are based on a standard approach/kit. Each kit consists of a rubber 
component and two plates that produce a clamping force to the trailer profile 
using two screws. Concepts prototypes have been made by modifying the current 
plates and 3D printing. For further development of the concepts, the focus should 
be on production optimization and testing of functional prototypes.  
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Sammanfattning 

Denna rapport presenterar ett examensarbete inom området produktutveckling 
och design. Uppdraget har varit att utveckla en lösning för hur takräcken som 
används för bilar ska kunna monteras på de öppna släpvagnsmodellerna FS1425 
och Alugance. Examensarbetet har genomförts av Johan Andersson och Victor 
Karlsson, studenter på maskintekniksprogrammet med inriktning mot 
produktutveckling och design på Jönköpings tekniska högskola under våren 2012. 

Uppdragsgivaren vill öka släpvagnarnas möjligheter för användning av 
transportlösningar på samma sätt som takräcken gör för bilar. Användaren för en 
framtida produkt antas att önska enkelhet, säkerhet och en attraktiv design till ett 
tilltalande pris, vilket har varit utmaningen i arbetet.  

Förstudier har genomförts för att undersöka eventuella konkurrenter och erhålla 
kunskap inom området. Koncept har genererats genom metoden brainstorming 
och utvärderats och sållats med metoderna Go/No-Go samt Pughs beslutsmatris. 
Vid modellering för koncepten har CAD-programmet Solid Works använts.  

Arbetet resulterade i en lösning för FS1425 och en för Alugance, där båda utgår 
från en standardlösning/kit. Varje kit består utav en gummikomponent och två 
bleck vilka skapar en klämkraft mot släpvagnsprofilen med hjälp av två skruvar. 
Konceptprototyper har tillverkats genom modifiering av befintliga bleck samt 3D-
printing. För vidareutveckling av koncepten bör fokus ligga på 
produktionsoptimering och tester av funktionsprototyper.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en del i utbildningen maskinteknik med inriktning mot 
produktutveckling och design, vid tekniska högskolan i Jönköping. Arbetet har 
utförts tillsammans med Thule Trailers i Jönköping och med support från Thule 
Sweden i Hillerstorp. Thule Trailers tillverkar och utvecklar släppvagnar för bl.a. 
hem och fritid, professionellt bruk, båttransport, fordonstransport och 
hästtransport. [1] Thule Sweden tillverkar och utvecklar transportlösningar som 
t.ex. takräcken, cykelhållare och skidboxar. [2] 

Räcken kan idag monteras på de flesta typer av biltak för transport av t.ex. 
skidboxar, cyklar, kajaker eller stegar. Uppdragsgivarens idé är att dessa räcken 
även ska kunna monteras på släpvagnar för att användas på likande sätt. 
Huvuduppgiften i examensarbetet är att ta fram en lösning på en mekanisk 
låsning, för att kunna fästa räcken på två olika modeller av Thule Trailers öppna 
släpvagnar. Målsättningen är att komma fram med fungerande koncept som 
uppdragsgivaren kan använda som underlag för framtida produkter. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Idag erbjuder Thule Sweden transportlösningar för både professionellt och 
vardagligt bruk. Takräcken tillverkas i olika utföranden beroende på vilken 
bilmodell produkten ska användas för. Genom att skapa en lösning för montering 
av takräcken på släpvagnar kan Thule Trailers och Thule Sweden, vilka ingår i 
koncernen Thule Group, gynnas genom försäljning.  

Målet med produkten är att kunder ska kunna applicera Thule Swedens 
transportlösningar (cykelhållare, skidboxar etc.), för enklare åtkomlighet och fler 
lastmöjligheter på släpvagnar. Utmaningen är att skapa en lösning som fungerar 
för två olika modeller av Thule Trailers öppna släpvagnar, samtidigt som 
konstruktionen ska klara av de fysiska påfrestningar som påverkar en släpvagn 
under förekommande förhållanden. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ge förslag för hur takräcken ska kunna monteras 
på två olika släpvagnar, samt för författarna att få ökad kunskap inom 
produktutveckling och konstruktionsarbete.  

Huvudsakliga krav för vad lösningen ska erhålla har framtagits av handledare på 
Thule Trailers. För ytterligare information se kravspecifikation, bilaga 1.   

 Påhängsräcken med låsfunktion (för släpvagnarna Alugance och FS1425). 

 Enkel och lätthanterlig låsningsfunktion för av- och påmontering.  

 Stöldsäker. 

 Möjligt att använda tillsammans med Thule Swedens transportlösningar. 

 Vattentålig.  

 Förknippad med Thules varumärke. 

 Lösningen önskas att se bra ut och förbättra släpvagnens utseende, utan att 
drastiskt öka bränsleförbrukningen.  

 

Målet är att utveckla en fungerande lösning och att tillverka en konceptprototyp 
som kan användas för underlag till framtida produkter hos Thule Trailers. För att 
produkten ska godkännas måste först Thule Swedens standardkrav för laster 
uppfyllas. Målet är att konceptet och prototypen ska påvisa att dessa krav har 
potential till att tillfredställas hos en eventuell framtida produkt. 
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1.3 Avgränsningar 

Då syftet i första hand är att ta fram ett förslag på fungerande koncept, kommer 
mindre fokus att ligga på produktionstekniska aspekter. I och med 
examensarbetets begränsade omfattning av resurser och tid har produkttester och 
hållfasthetssimuleringar inte heller berörts i arbetet.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten innefattar en teoretisk bakgrund där metoder som har använts 
förklaras. Kapitlet introducerar även de släpvagnar som arbetet utgår ifrån, hur 
takräcken för bilar är uppbyggda samt vilka krav som rekommenderas att ansättas 
för produkten. Därefter beskrivs genomförandet av arbetet och vilka koncept som 
har övervägts och hur val och sållning har gått till. I resultatdelen prestenteras 
slutgiltiga koncept och prototyper, vilka även diskuteras i slutsatserna. 
Avslutningsvis presenteras rekommendationer över vilka åtgärder som bör vidtas 
för fortsatt utveckling.
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Metoder för idégenerering och konceptval 

Under examensarbetet har olika metoder använts för idégenerering och sållning. 
Metoderna som används i kapitlet metod och genomförande är förklarade i detta 
avsnitt. 

2.1.1 Brainstorming 

Brainstorming är en ofta förekommande metod, där alla idéer dokumenteras med 
t.ex. skisser eller ord. Tankar som är udda och lösningar som kan verka omöjliga 
kan i många fall ligga till grund för nya användbara idéer. Tanken är att inget 
förslag ska uteslutas eller värderas i genereringsprocessen. Genom att i grupp 
generera så många idéer som möjligt kan olika personers synsätt på problemet 
komma fram. Detta kan vara en fördel i jämförelse med individuell 

idégenerering. [3] 

2.1.2 Gut feeling 

Genererade koncept och idéer kan utvärderas med ”gut feeling”, på svenska 
översatt som magkänsla. Metoden innebär att varje koncepts potential analyseras 
utifrån bedömmarens kunskap och erfarenheter. Koncepten värderas till; att inte 

fungera, kan fungera om små förändringar görs eller sannolikt fungerar. [3] 

2.1.3 Parvis jämförelse 

För att veta vilka krav på produkten som är viktiga och vilka som är mindre 
viktiga, kan en parvis jämförelse av kraven på produkten göras. Alla krav viktas 
mot varandra i en matris. Om vågrätt krav är viktigare än lodrätt krav, erhåller 
cellen värdet ”1”. Då vågrätt krav är mindre viktigt än lodrätt krav får cellen 
värdet ”0” och om kraven uppfattas lika viktiga ansätts värdet ”0,5”. Värdena 
summeras och ger ett betyg på hur viktigt kravet/önskemålet är för produkten. 
Ett högt värde innebär att kravet/önskemålet är viktigt, medan ett lågt värde 

betyder att kravet/önskemålet är mindre relevant. Se figur 2.1.1  [4] 

  

Figur 2.1.1 Parvisjämförelse 
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2.1.4 Go/No-Go-sållning 

Genom att utvärdera varje konceptförslag utifrån de krav och önskemål som är 
uppsatta för produkten, erhålls ett underlag för vidareutveckling. I en Go/No-Go-
matris, även kallad elimineringsmatris, markeras för varje koncept om angivna 
krav och önskemål uppnås ”Go” eller ej uppnås ”No-Go”. Då mer information 
krävs ansätts ”?” och då kontroll av kravspecifikation krävs ansätts ”!”. I matrisen 

finns även utrymme för kommentarer. Se figur 2.1.2  [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Pughs beslutsmatris 

Med utgångspunkt från kravens/önskemålens viktning kan koncept värderas i 
Pughs beslutsmatris. Produktkravens viktning kan fås genom t.ex. betygssättning 
(1-10) eller hämtas från en parvis jämförelse. I matrisen jämförs alla 
konceptförslag mot ett referenskoncept, för varje produktkrav. I matrisens 
resultatfält fås ett värde på hur mycket bättre/sämre konceptet är i jämförelse med 

referenskonceptet. Se figur 2.1.3   [3] 

  

Figur 2.1.2 Go/No-Go-matris 

Figur 2.1.3 Pughs beslutmatris 
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2.2 Släpvagnsprofiler 

 
Fästet för takräckena är i första hand tänkt att passa två av Thule Trailers 
släpvagnar. Dessa är Alugance och FS1425, vilka illustreras i figur 2.2.1 och figur 
2.2.2. Profilen för Alugance är strängpressad i aluminium och FS1425 är en 
bockad stålplåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.2.3 Alugance-profil Figur 2.2.4 FS1425-profil 

Figur 2.2.2 FS1425 släpvagn [5] Figur 2.2.1 Alugance släpvagn [5] 
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2.3 Takräcken för bilar 

Transportlösningar (skidboxar, cykelhållare etc.) är konstruerade att monteras på 
biltak genom att fästas på två tvärgående takräcken, se figur 2.3.1. De tre 
huvudsakliga komponenter som ingår i ett takräcke är lastbärarrör, lasthållarfot 
och monteringskit. Dessa tre komponenter finns i flera modeller, där produktvalet 
är beroende av vilket användningsområde och vilken bil produkten ska användas 
till.  

Den tvärgående ”balken” hos takräcket  kallas lastbärarrör. För att lastbärarröret 
ska klara olika påfrestningar varierar geometri och material. I figur 2.3.2  visas ett 
rör i aluminium som är utvecklat för tystare gång genom dess goda aerodynamiska 
egenskaper.  

Varje lastbärarrör är monterat med två lastbärarfötter, vilka oftast har en 
avancerad geometri och mekanisk funktion, se figur 2.3.3. Fotens uppgift är att 
fixera lastbärarröret mot biltaket. Thules lastbärarfötter är i de flesta fall 
stöldsäkrade med lås.  

I stort sätt alla bilmodeller är kompatibla med någon typ av takräcke, men för att 
takräcket ska kunna monteras på en bil utan reling eller droplist behövs ett 
specifikt monteringskit, se figur 2.3.4. Kittet monteras först ihop med foten, för att 
de ska kunna fästas mot biltaket. Ett kit möjliggör användning av en lasthållarfot 
till flera olika bilmodeller. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.3.3 Lasthållarfot [2] 

Figur 2.3.2 Lasthållarrör [2] Figur 2.3.1 Takräcke [2] 

Figur 2.3.4 Monteringskit [2] 
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2.4 Kravstandard för laster 

Thule Sweden använder standarder, vilka innefattar krav som alla produkter måste 
klara. Produkterna belastas och testas på många olika sätt innan de godkänns. 
Rekommendationer från Thule Sweden är att räcken för släpvagnar borde 
kravsättas på minst samma nivå som räcken för bilar. Med lasthållare för maximalt 
75kg last rekommenderas bland annat följande belastningar, fördelat på två 
lasthållarrör, vilka produkten ska klara: 

 

 3500 N vertikalt uppåt 

 1500 N horisontalt framåt, med maximalt 10mm förflyttning 

 3000 N horisontalt framåt, med maximalt 50mm förflyttning 

 2000 N horisontalt i sidled utan förflyttning 

 

Krafternas riktning förtydligas i figur 2.4.1 och figur 2.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4.1 Släpvagn med 

monterad takbox bakifrån 

Figur 2.4.2 Släpvagn med 

monterad takbox från sidan 

FSidled 

FUppåt 

FFramåt 
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Figur 3.1.1 Täckt släpvagn Figur 3.1.2 Takräckesinfästning 

 

3 Metod och genomförande 

Utifrån produktutvecklingsprocessen Ullman beskriver i The mechanical design 
process har projektet planerats och organiserats med hjälp av ett Ganttschema (se 
bilaga 4). I produktutvecklingsmodellen beskrivs de faser i utvecklingen som bör 
beaktas. Processen behandlar faserna produktupptäckt, produktplanering, 
specifikationsformulering, konceptgenerering, konstruktion och produktstöd. [3] 

En inledande förstudie introducerade arbetet med studiebesök hos Thule Trailers 
och en konkurrentanalys. Fastän projektbeskrivningen har omformulerats under 
arbetets gång, beskriver kapitlet genomförandet i en kronologisk ordning. 
Konceptgenerering har genomfört utifrån metoden Brainstorming med 
utgångspunkt från idégenereringen av förstudie 1 och 2. Sållning och beslut för 
vidareutveckling har bedrivits med hjälp av sållningsmetoderna Gut-feeling, Go/No-
Go-sållning, Pughs beslutsmatris samt diskussion tillsammans med handledare på 
Thule Trailers och representanter från Thule Sweden. Sållningar utgår från krav 
och önskemål på produkten, vilka presenteras i avsnitt 1.2 Syfte och mål. 

 

3.1 Förstudie 1 

En förstudie har genomförts för att undersöka om det tidigare har gjorts liknande 
produkter för montering av takräcken på släpvagnar. Studier har även utförts för 
att finna befintliga lås- och klämfunktioner som skulle kunna användas eller ge 
inspiration. Genom informationssökning på internet samt marknadsundersökning 
i butiker har förstudie 1 genomförts.   

3.1.1 Konkurrentanalys 

Efter förstudier uppskattas få tillverkare erbjuda möjligheten att montera 
transportlösningar på öppna släpvagnar. Thule Trailers erbjuder en variant på 
monteringslösning på trailers med täckkåpa, men för öppna släpvagnar finns inte 
alternativet i dagsläget. I figur 3.1.1 och figur 3.1.2 visas en referenslösning. 
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Figur 3.1.4 Konkurrent B [8] Figur 3.1.3 Konkurrent A [7] 
 

 

Figur 3.1.5  Konkurrent C [9] 

 
 

 

Figur 3.1.7 Konkurrent D [10] 

 

Figur 3.1.6  Konkurrent C [9]  
 

 

Figur 3.1.8 Konkurrent D [10]  

Av de konkurrenter som har hittats, har fyra valts att presenteras, vilka bidrar med 
olika lösningar för att montera transportlösningar på släpvagnar. Liknande 
koncept har även hittas hos andra tillverkare. I figur 3.1.3 visas en släpvagn med 
kåpa, likt Thule Trailers modell. Skillnaden är att Thule Trailers använder en fot 
fäst mot kåpan, medan konkurrent A utnyttjar ett fastmonterat metallrör. Figur 
3.1.4 visar en robust konstruktion, där metallrören är permanent integrerade med 
vagnen. En tredje lösning visas i figur 3.1.5 och figur 3.1.6. Räckena fästs med skruv 
och mutter på relingar, vilka är fastsvetsade på släpvagnen. I figur 3.1.7 och figur 
3.1.8 illustreras en modell, där släpvagnens sidoväggar är tillverkade i ett slitstarkt 
trämaterial. Tvärgående lastbärarrör är här monterade direkt på släpvagnens 
sidopanel utan fot. 
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3.2 Idégenerering  

Idégenerering har genomförts parallellt med förstudie 1 för att inte påverkas av 
redan befintliga produkter och för att möjligtvis finna nya lösningar för lås- och 
klämfunktioner. Första stadiet av idéer visas i bilaga 4, där idé 7,8 och 9 genom gut 
feeling (se avsnitt 2.1.2) har valts ut till att utvecklas i konceptstadie 1. 

 

3.3 Konceptstadie 1 

Flera konceptförslag har genererats som sedan utvärderats med för- och nackdelar 
inklusive kommentarer. Liknande lösningar hittas för båda släpvagnarna, men har 
valts att utvärderas separat. FS och AL refererar till lösningar för FS1425 
respektive Alugance. Fokus har i första hand legat på att finna koncept vilka 
beskriver låsningen mot släpvagnen i detta tidiga stadie. Hur lasthållarröret fästs 
mot konstruktionen valdes att utredas senare. 

3.3.1 FS1425  

Koncept 1.1a FS 

 
+ 

 Stabil konstruktion 

 Enkel lösning 

- 

 Skruv placerad på insidan 

 Risk för deformation av profilens  

          270° bockning 

 Svårmonterad 
 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på ett bästa sätt? 

 

Koncept 1.1b FS 

 
+ 

 Stabilare konstruktion än 1.1a FS  

 Deformerar inte profilens 270° bockning 

 Enkel lösning 
- 

 Skruv placerad på insidan 

 Svårmonterad 
 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på ett bästa sätt? 
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Koncept 1.2a FS 

 
+ 

 Stabil konstruktion 

 Enkel lösning 

 Lättillgänglig skruv på utsidan 
- 

 Profilens 270° deformeras? 

 Svårmonterad 

 
Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på ett bästa sätt? 

 

Koncept 1.2b FS 

 
+ 

 Stabil konstruktion 

 Enkel lösning 

 Deformerar inte profilens 270° bockning 

 Lättillgänglig skruv på utsidan 
- 

 Svårmonterad 
 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på ett bästa sätt? 

 

Koncept 2.1a FS 

 
+ 

 Tar inte upp någon plats innanför profilen 

 Enkel lösning 
- 

 Svårt att applicera stor kraft då profilerna  

          troligen flexar mot varandra.  

 Profilens 270° deformeras? 
 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på bästa sätt? 

Skulle även kunna fungera med koncepttypen 1.2a FS 
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3.3.2 Alugance 

 

 
 
 
  

Koncept 2.1b FS 

 
+ 

 Tar inte upp någon plats innanför profilen 

 Stabilare konstruktion än 2.1a FS 

 Enkel lösning 
- 

 Svårt att applicera stor kraft då profilerna  

          troligen flexar mot varandra. 
 

 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på bästa sätt? Skulle även kunna fungera med 

koncepttypen 1.2b FS 

 

Koncept 1.1 AL 
 

+ 

 Enkel lösning 
- 

 Skruv placerad på insidan 

 Förmodligen svag för vertikala krafter 

 
Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på ett bästa sätt? En 

variant till konceptet är att högra delen av förbandet 

även bockas in mot profilen. 

 

Koncept 1.2 AL 
 

+ 

 Stabil konstruktion 

 Enkel 

 Lättillgänglig skruv 
- 

 Förmodligen svag för vertikala krafter 
 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på ett bästa sätt? En 

variant till konceptet är att högra delen av förbandet 

även bockas in mot profilen. 
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3.3.3 Koncept för båda profilerna 

Koncept presenterade i detta avsnitt har en generell lösning, fungerande för båda 
profilerna. Noterbart är att konceptet höjbar frångår uppgiften, men presenteras 
som en möjlig variant till koncepten 1.1 FS, 1.2 FS, 1.1 AL och 1.2 AL.  

  

Koncept 2.1 AL 

 
+ 

 Tar inte upp någon plats innanför profilen 

 Enkel lösning 

 Enkel montering 
- 

 Svårt att applicera stor kraft då profilerna  

          troligen flexar 

 Alugance-proilens kant kommer  

           troligen nötas 
 

Kommentar: 

Geometri för att fördela kraften på bästa sätt? Skulle även kunna fungera med 

koncepttypen 1.2 AL. 

förbandet även bockas in mot profilen. 

 

Koncept Höjbar 

 
+ 

 Möjlighet att lasta högre i släpvagnen 

 Liknande konstruktion finns för Pickups 
- 

 Högre moment vid inbromsning/krock 

 Dyrare 
 

Kommentar:  

En variant som skulle kunna fungera till olika fästen. 

Det är dock inget koncept som kommer att utredas 

vidare i projektet. 
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Koncept 3.1  

 
+ 

 Tar inte upp någon plats innanför profilen. 

 Stabil konstruktion 

- 

 Stor 

 Osmidig 
 

Kommentar:  

Konceptet är tänkt att fungera till båda profilerna. 

Idéen är att greppa vertikalt om hela profilen 

 

Koncept 4.1  

 
+ 

 Behöver endast spännas från ena sidan 

 Elegant 
- 

 Profilerna flexar? Vilket ger en osäker  

          klämkraft 

 Dyr? 
 

Kommentar: 

Konceptet är tänkt att fungera till båda profilerna. 

Handtaget är inskjutbart i räcket, vilket gör lösningen 

kompakt och elegant.  
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3.4 Förstudie 2  

Diskussioner angående framtagna koncept har gjorts under studiebesök hos Thule 
Sweden i Hillerstorp (den 3 februari 2012). Besöket syftade även till att undersöka 
om befintliga lösningar kan användas som utgångspunkt för påhängsräcken till 
släpvagnar. Inspiration och expertis söktes för fortsatt konceptgenerering. 

 

Besöket resulterade i: 

 Koncept som tidigare genererats ska modifieras, för att kunna användas 
tillsammans med befintliga lasthållarfötter från Thule Sweden.  

 Unika lösningar borde utvecklas för varje profil, då klämkrafter måste 
appliceras på olika lägen för respektive profil för att ingen deformation ska 
ske. Se Figur 3.4.1 

 Alugance: Utgå från en befintlig kit-lösning. 

 FS1425: Använd en adapterlösning, vilken befintlig lasthållarfot kan 
monteras på. Ett standardkit blir troligen svårt att montera, då det befaras 
att kollidera med profilen. 

 Krav uppsatta i avsnitt 1.2 Syfte och mål är fortfarande gällande. 

 

Figur 3.4.1 illustrerar hur kraftfördelningen bör appliceras på profilerna. Svarta 
pilar visar var kraften bör angripa profilerna och de röda pilarna visar var den ej 
får placeras. Om klämkraften ansätts som de röda pilarna visar, kommer 
Alugance-profilen bukta inåt och FS1425-profilens 270°-bockning kommer att 
flexa.   

  

Figur 3.4.1 Kraftfördelning 

 

FS1425 

 

Alugance 
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3.5 Konceptstadie 2 

Eftersom att projektet delvis omformulerades under studiebesöket på Thule 
Sweden (se avsnitt 3.4 Förstudie 2), genomfördes en liknade idégenerering med 
samma informationsnivå som konceptstadie 1 för anpassning till befintliga 
lasthållarfötter. Därför behandlar kommande avsnitt koncept vilka utgår från en 
adaptersats eller ett modifierat kit. Koncepten utvärderas med för- och nackdelar 
inklusive kommentarer. Konceptnamnens första två bokstäver hänvisar till vilken 
släpvagnsprofil förslaget tillhör. FS och AL refererar till FS1425 respektive 
Alugance. Konceptens namn särskiljer lösningarna, men identifierar även ett 
typförslag. FS typ1 är därmed uppbyggd på samma lösning som AL typ1. 

3.5.1 FS1425 

  

 

FS typ1 
 

+ 

 Enkel lösning 

 Utgår ifrån befintliga kit 

 Låg tillverkningskostnad 
 

- 

 Geometri för att kunna montera? 

 Radie för kittets bockning kan vara för liten enligt 

figur 
 

Kommentar:  

Om större radier tillämpas, kanske konstruktion tappar vertikalt 

mothåll. Gummidetaljen kan även utformas för att ta upp 

toleranser och skydda profilens horisontella samt vertikala sidor. 

 

FS typ2 
 
 

+ 

 Stabil konstruktion 

 Möjlighet att montera av räcke, samtidigt som 

adaptern sitter kvar på profilen 
- 

 Många skruvar (5st) 

 Krävs kjol som täcker skruvar 

 Svårt att montera adaptrar rakt mot varandra 
 

Kommentar:  

Vänsterdelens nedre och horisontella längd måste vara 

tillräckligt bred för att inte deformera profilen.  

Gummidetaljen kan även utformas för att ta upp toleranser 

och skydda profilens horisontella samt vertikala sidor. 

Strängpressad aluminium. 
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FS typ3 
 

+ 

 Stabil konstruktion 

 Få delar 

 Lättmonterad (endast 2st skruvar) 

 
- 

 Passning? 
 

Kommentar:  

Gummidetaljen kan även utformas för att ta upp 

toleranser och skydda profilens horisontella samt 

vertikala sidor. Adaptern måste utformas så att Thules 

standardkåpa passar lösningen. Adapter i strängpressad 

aluminium alternativt bockad plåt. 

 

FS typ4  
 

+ 

 Uppfyller Thules krav med att använda 

befintliga lasthållarfötter 
 

- 

 Svår passning för kit 

 Ingen elegant lösning 

 För klen? 
 

Kommentar:  

Kittet som är tänkt att användas tillämpas för bilar med 

förberedda hål i ”dörrkarmen”(Fot 754). Troligen ingen 

optimal lösning. Gummidetaljen kan även utformas för 

att ta upp toleranser och skydda profilens horisontella 

samt vertikala sidor 
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3.5.2 Alugance 

  

AL typ1  
 

+ 

 Enkel lösning 

 Utgår ifrån befintliga kit 

 Låg tillverkningskostnad 

 

- 

 Tillräckligt vertikalt mothåll?  

 
Kommentar:  

Gummidetaljen kan även utformas för att ta upp 

toleranser och skydda profilens horisontella samt 

vertikala sidor. Det ”heliga området” är fastställt 

av Thule, pga. verktygskostander.  Varianterna a 

och b finns att tillgå 

 

AL typ2 
 

+ 

 Stabil konstruktion 

 Möjlighet att montera av räcke, samtidigt 

som adaptern sitter kvar på profilen 

 
- 

 Många skruvar (5st) 

 Krävs kjol som täcker skruvar 

 Svårt att montera adaptrar rakt mot varandra 

 Tillräckligt vertikalt mothåll?  
 

Kommentar:  

Gummidetaljen kan även utformas för att ta upp 

toleranser och skydda profilens horisontella samt 

vertikala sidor. Varianter kan utformas enligt figur. 

Strängpressad aluminium. 
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AL typ3 
 
 

+ 

 Stabil konstruktion 

 Få delar 

 Lättmonterad (endast 2st skruvar) 

 
- 

 Passning? 

 Tillräckligt vertikalt mothåll?  
 

Kommentar:  

Gummidetaljen kan även utformas för att ta upp 

toleranser och skydda profilens horisontella samt 

vertikala sidor. Adaptern måste utformas så att Thules 

standardkåpa passar lösningen. Varianter kan utformas 

enligt figur. Adapter i strängpressad aluminium 

alternativt bockad plåt. 

 

AL typ4  
 

+ 

 Uppfyller Thules krav med att använda 

befintliga lasthållarfötter 
 

- 

 Svår passning för kit 

 Ingen elegant lösning 

 För klen? 
 

Kommentar:  

Kittet som är tänkt att användas tillämpas för bilar med 

förberedda hål i ”dörrkarmen” (Fot 754). Troligen ingen  

optimal lösning. Gummidetaljen kan även utformas för 

att ta upp toleranser och skydda profilens horisontella 

samt vertikala sidor.  
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3.6 Sållning 1 – Go/No-Go 

Koncept utvecklade i konceptstadie 2 har sållats genom en Go/No-Go-matris, även 
känd under namnet elimineringsmatris [3]. Kraven i ”Go/No-Go”-matrisen i figur 
3.6.1 har sammanställts med utgångspunkt från krav och önskemål specificerade i 
projektbeskrivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra koncept har generats för varje släpvagnsprofil. Pga. olika geometri och 
material har profilerna valts att utvärderas oberoende av varandra. För Alugance 
valdes AL typ1 och AL typ3 att vidareutvecklas, då koncepten visade upp större 
potential än dess konkurrenter. För FS1425 visade FS typ3 störst möjligheter till 
att lösa uppgiften. FS typ1 kräver vidare utredning. Beslutet grundas på att kittet 
troligen inte kan ge vertikalt mothåll mot profilen och samtidigt gå att 
montera/demontera, vilket uttrycks i förstudie 2. Största prioritet beslutades att 
läggas på FS typ3.  

  

Figur 3.6.1 Go/No-Go-matris 
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3.7 Konceptstadie 3 – CAD 

Koncept vilka beslutades att vidareutvecklas från sållning 1, presenteras i detta 
avsnitt genom CAD-illustrationer för ökad informationsnivå och anpassning efter 
Thule Swedens befintliga lasthållarfötter. Modellerade koncept utgår från 
lasthållarfot 753. Programvaran som har använts är Solid Works.  

En kravspecifikation har skapats tillsammans med handledare på Thule Trailers. 
Synpunkter på koncepten grundas på krav och önskemål från kravspecifikationen, 
se bilaga 1. 

3.7.1 FS1425 

FS typ1 

Genom modellering i Solid Works kunde oklarheter kring FS typ1 redas ut. Att 
konstruktion inte hade möjlighet att öppnas tillräckligt för att kunna 
monteras/demonteras, kunde inte bedömas i konceptstadie 2. Figur 3.7.1 och figur 
3.7.2 visar hur konceptet ser ut monterat tillsammans med lasthållarfot från Thule 
Sweden. I figur 3.7.3, illusteras hur vänstra blecket kan öppnas tillräckligt, med 
skruvar monterade. Därmed klargjordes att lösningen kan monteras utan kollision 
med profilen. Detaljen i svart kulör är en modifierad Thule Sweden-detalj, 
tillverkad i gummi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.7.2 FS typ1 Figur 3.7.1 FS typ1 

Figur 3.7.3 FS typ 1 
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FS typ3 

FS typ3 i figur 3.7.4 liknar FS typ1, men skiljer sig genom att vara extruderad i 
aluminium och sakna ”gångjärn”. I och med materialvalet uppkommer behovet av 
att tillverka detaljerna med en större tjocklek, jämfört med FS typ1 vilken utgår 
ifrån ett kit av stålplåt. För att gå vidare med FS typ3, måste utredningar göras för 
dess hållfasthet. Dessutom är ändringar av geometri nödvändiga, då lasthållarfoten 
är konstruerad för en kit-tjocklek om 2mm (exklusive lack). FS typ3 har en 
tjocklek av 4mm vilket orsakar en förskjutning av lasthålarfoten i förhållande till 
gummikomponenten, vilket visas i figur 3.7.5. Skillnaden i tjocklek innebär även att 
aluminiumkittets röda komponent koliderar med lasthållarfoten, se figur 3.7.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 3.7.5 Förskjutning  Figur 3.7.4 FS typ3 

Figur 3.7.6 Kollision 
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3.7.2 Alugance 

AL typ1 

Lösningen är jämförbar med FS typ1, då den utgår från samma kit. I figur 3.7.7 och 
figur 3.7.8 visas lösningen monterad utan kåpa. För att klara av vertikala krafter har 
kittet utslagna ”vingar” som ska greppa om profilen, se genomskärning i figur 
3.7.9.  

Figur 3.7.9 Genomskärning  

Figur 3.7.8 AL typ1 Figur 3.7.7 AL typ1 



Metod och genomförande  

30 

AL typ3 

Figur 3.7.10 och figur 3.7.11 visar konceptet monterat utan kåpa. Konstruktionen 
använder liksom FS typ3 extruderade aluminiumdetaljer, vilket leder till samma 
problem beskrivna för FS typ3. För att motverka vertikala krafter används en 
”krokdesign”, som förtydligas i figur 3.7.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.7.12 Genomskärning  

Figur 3.7.10 AL typ 3  Figur 3.7.11 AL typ 3  
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3.8 Sållning 2 

Från krav och önskemål satta för produkten har kriterium formulerats. Dessa har 
viktats mot varandra i en parvis jämförelse, se bilaga 5. Koncept från konceptstadie 3 
har utvärderats i en Pugh-matris.  

3.8.1 Pughs beslutsmatris 

I beslutsmatrisen i figur 3.8.1 har FS typ1och AL typ1 valts till referens för FS1425 
respektive Alugance. Resultatet blev i båda fallen att det utmanande konceptet till 
referenserna förlorade. FS typ3 och AL typ3 uppvisade inga uppenbara fördelar 
jämfört med dess konkurrenter. Beslut fattades om vidareutveckling för FS typ1 
och AL typ1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Hur enkel är produkten att tillverka 

2: Material- och verktygskostnader 

 

Figur 3.8.1 Pughs beslutmatris 
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4 Resultat 

Projektets resultat behandlas och presenteras i detta kapitel. Utvärderingar har 
genomförts efter konceptstadie 3 och sållning 2 för koncept FS typ1 och AL typ1. 
Utifrån utvärderingarna och tillverkade konceptprototyper har korrigeringar och 
förbättringar gjorts för CAD-modellerna. Det innebär att geometrin hos slutliga 
koncept för FS typ1 och AL typ1 skiljer sig från föregående kapitel samt 
tillverkade prototyper i kommande avsnitt.  

Båda koncepten bygger på ett kit med lasthållarfot från Thule Sweden, som 
används för takräcken på bilar. Kittets ingående delar är ett höger- och ett 
vänsterbleck i gummilackerad stålplåt, samt en gummidetalj för passning på 
släpvagnsprofilen. Två M6-skruvar tvingar blecken mot varandra, vilket ger 
upphov till en klämkraft mot släpvagnsprofilen, samtidigt som lasthållarfotens 
mekanik åstadkommer en låsning av lasthållarröret. Koncepten har olika 
formbetingade lösningar för att klara av vertikala krafter.  

 

4.1 Slutgiltigt koncept - Alugance 

För släpvagnsmodellen Alugance har blecken i figur 4.1.1 och figur 4.1.2 valts att 
bockas in mot profilen, för att undvika allt för höga momentbelastningar av de 
utstansade ”vingarna” vid vertikala krafter (jmf AL typ1, konceptstadie 3). Mellan 
blecken används en gummidetalj modifierad för Alugance, se figur 4.1.3. Detaljen 
utgår från en standardgeometri från Thule Sweden som används i liknande kit till 
bilar, vilket ger en elegant övergång mot lasthållarfotens kåpa. Gummidetaljen har 
dessutom konstruerats för att skydda aluminiumprofilens båda sidor. Klämkraften 
appliceras högt upp på släpvagnsprofilen för att undvika deformationer. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.1.1 

Vänsterbleck  

Figur 4.1.2  

Högerbleck  

Figur 4.1.3  

Gummidetalj  
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4.2 Slutgiltigt koncept – FS1425 

Kittlösningen för FS1425 är formad efter släpvagnens stålprofil. Blecket i figur 
4.2.1 har genom präglingar förstärkts, för att klara högre vertikala belastningar. 
Jämfört med konceptstadie 3 har blecket i figur 4.2.2 inte förändrats. Gummidetaljen 
för FS1425 är unikt för kittet, se figur 4.2.3. Till skillnad från konceptet för 
Alugance har komponenten en öppning i framkant för att erbjuda blecken en 
större öppningsvinkel vid montering/demontering. Gummidetaljens har 
konstruerats för att lasthållarfoten ska placeras korrekt över profilen. Klämkraften 
appliceras av blecken på släpvagnsprofilen där ingen deformation kan uppstå, se 
figur 3.4.1  i förstudie 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Prototyp 

Utifrån befintliga bleck till kit från Thule Sweden har konceptprototyper 
tillverkats. Bleck har kapats och har svetsats ihop med nya bockade stålplåtar 
anpassade till koncepten för Alugance och FS1425. Blecken är lackerade av Thule 
Sweden med standard gummilack. Medföljande ”gummidetaljer” har framställts 
genom 3D-printing i plast. Med anledning av att inga tester eller belastningar ska 
appliceras på prototyperna anses tillvägagångssätt och materialval tillräckliga för 
syftet. Prototyper för Alugance visas i figur 4.3.1, figur 4.3.2, figur 4.3.3 samt figur 
4.3.4. Prototyper för FS1425 visas i figur 4.3.6, figur 4.3.7, figur 4.3.8 och figur 4.3.9.  
I figur 4.3.5 och figur 4.3.10 visas en sprängskiss av respektive slutligt koncept för 
att förtydliga detaljernas montering. 

 

 

Figur 4.2.1 

Vänsterbleck  

Figur 4.2.2  

Högerbleck  

Figur 4.2.3  

Gummidetalj  
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Figur 4.3.3 Alugance 

Figur 4.3.1 Alugance Figur 4.3.2 Alugance 

Figur 4.3.4 Alugance 

Figur 4.3.5 Alugance – slutligt koncept, sprängskiss 
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Figur 4.3.6 FS1425 

Figur 4.3.8 FS1425 Figur 4.3.9 FS1425 

Figur 4.3.7 FS1425 

Figur 4.3.10 FS1425 – slutligt koncept, sprängskiss 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras resultatet av projektet med utgångspunkt från syftet och 
uppdragsgivarens krav och önskemål på produkten. Kapitlet tar även upp 
diskussioner kring åtgärder som bör vidtas för vidareutveckling av produkterna, 
metoder som använts för beslut, idégenerering samt åsikter om hur arbetet har 
genomförts och utvecklat författarna inom produktutveckling. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att ge förslag på en lösning för hur takräcken ska kunna 
monteras på två olika släpvagnar, men även att ge författarna inblick i 
produktutvecklingsarbete. Projektet har utgått från krav och riktlinjer ansatta av 
Thule Trailers vilka har varit uppdragsgivare för examensarbetet. Resultatet skiljer 
sig från syfte och mål genom att två lösningar har utvecklats istället för en, dock 
med utgångspunkt från samma lasthållarfot och samma kittlösning. Koncepten är 
således jämförbara, men pga. släpvagnsprofilernas olika geometri och material har 
Alugance och FS1425 behandlats separat i utvecklingsprocessen.  

De flesta krav och önskemål för produkten uppfylldes följaktligen i och med 
användandet av Thule Swedens lasthållarfötter och kit. Krav som t.ex. 
vattentålighet och stöldsäkerhet motsvarades automatiskt vid beslut om att 
använda befintliga detaljer. Thule Swedens rekommendationer om att takräcken 
för släpvagnar minst bör klara lika stora belastningar som takräcken för bilar, 
grundar sig i antagandet att släpvagnar påfrestas hårdare vid färd på ojämnt 
underlag. En lätt, olastad släpvagn har förmåga att ta studs av gropar och bulor i 
vägen, vilket troligen ger upphov till impulser som kan anstränga förbandet mer 
än hos bilar. P.g.a. tidsbrist har inga utredningar kring produkternas förmåga att 
klara specificerade lastkrav genomförts. Funktionsprototyper i Thule Swedens 
standardmaterial måste tillverkas och användas för att erhålla rättvisa resultat av 
framtida belastningstester. 

Produktens enkelhet, hanterbarhet och tillverkningskostnad har varit dominerande 
under projektet. Att utgå från ett kit som används för Thule Swedens takräcken till 
bilar känns ultimat för produktens utvecklingstid, design och kostnad. En annan 
fördel är att enhetligheten för varumärket Thule kopplar ihop företagen Thule 
Trailers och Thule Sweden i och med projektet, vilket också kan öppna upp för 
eventuella framtida samarbeten inom koncernen. Genom att Thule Trailers kan 
erbjuda sina kunder ytterligare lastmöjligheter, kan Thule Sweden öka sin 
försäljning av transportlösningar. Den utvecklade produkten kan också användas 
som ett argument för att köpa en släpvagn från Thule Trailers.  

Värt att notera är att framtagna koncept endast är förslag på hur produkten skulle 
kunna fungera och utformas. För att fullfölja projektet måste detaljerade 
utredningar göras kring kittens geometri. Slutgiltigt koncept för FS1425 har 
förstärkts med präglingar på ett av de två blecken. De snäva bockningarna antogs 
vara kritiska områden för böjningar och moment. Reservationer till förslagen vill 
göras för att förstärkningar kan behövas läggas till och/eller konstrueras om. 
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Konceptet för Alugance låser vertikala krafter med utslagna ”vingar” ur blecket. 
Stora belastningar kan innebära att vingarna viker sig eller att aluminiumprofilen 
”nöts sönder”. Dessa viktiga scenarion bör analyseras med tester av 
funktionsprototyper. Eventuellt kan blecken för Alugance behöva förstärkas på ett 
liknande sätt som konceptet för FS1425.  

I kitten ingår en gummidetalj som har utformats på olika sätt för att anpassas till 
båda släpvagnarna. För FS1425 krävs en öppning av gummikomponenten för att 
kittet ska kunna monteras/demonteras, se figur 4.2.3. Då Alugance har en profil 
som är smalare än FS1425, kunde skärningen göras djupare, då den utgår från 
gummidetaljens baksida/insida med läpptjockleken 3mm. Det innebär att för 
nuvarande konceptförslag kommer ett takräcke att sitta högre upp på FS1425 än 
på Alugance, jämför figur 4.1.3 och figur 4.2.3. Samtidigt är lasthållarfoten mer 
centrerad över släpvagnsprofilen för FS1425 än för Alugance. En kompromiss 
skulle kunna möjliggöra att gummikomponenterna placeras mer likt varandra över 
respektive profil. Något som även bör beaktas är hur gummikomponenterna kan 
anpassas till Thule Swedens nuvarande verktyg. 

Endast förändringar som har gjorts från befintliga kit har måttsatts i ritningarna till 
detta arbete. Ritningarna beskriver endast examensarbetets resultat och är inte 
menade att direkt användas som underlag för tillverkning. Ritningarna medföljer 
CAD-geometrin vid inlämnandet till uppdragsgivaren. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Projektet planerades enligt designprocessen Ullman beskriver. Arbetet anses ha 
strukturerats upp på ett sätt för att gynna konceptframtagningen. En idégenerering 
genomfördes utan någon introduktion för att främja nytänkande. Därefter 
utfördes en konkurrentanalys i avsikt att öka kunskapen för liknande produkter. 
Thule Swedens bidragande i projektet resulterade tillslut att de flesta krav 
motsvarades i och med användning av befintliga kit. Om ett liknande projekt 
genomförs igen, bör uppgifter delas upp på ett bättre sätt, för att effektivisera 
arbetet.  

Då projektet i samråd med Thule Sweden och Thule Trailers delvis formulerades 
om, kasserades flera konceptidéer. Samtidigt innebar besluten att examensarbetet 
kunde leda till ett bättre resultat i form av prototyper och potential för 
vidareutveckling. Ekonomisk hållbarhet för produkterna låg i fokus, då 
produktionsvolymerna antogs bli initialt låga vid en eventuell satsning.  

Eftersom erfarenhet saknades hos författarna inom projektområdet, fanns 
förhoppningar om att en förstudie skulle underlätta introduktionen. Svårigheter 
upptäcktes, då få liknande produkter finns på marknaden. Ett studiebesök hos 
Thule Sweden var lärorikt för ökad förståelse och fortsatt utveckling.  

I konceptstadierna skapades ”favoritkoncept” som antogs ha högre potential än 
dess konkurrenter. Sållningsmetoderna Go/No-Go och Pughs beslutsmatris 
uppfattades till en början som onödiga och tidsberövande. I efterhand anses 
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matriserna ändå bidra med systematisk struktur och hjälp för underlag till beslut 
och presentation.   

För ökad informationsnivå modellerades koncept i Solid Works. För- och 
nackdelar klargjordes tydligare och en mer rättvis bild kunde erhållas inför 
jämförelse och sållning. Tidigare skeptiska argument mot FS typ1 motbevisades 
genom modelleringen. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

En ökad förståelse inom produktutveckling och konstruktion har erhållits under 
projektet, då verkliga förhållanden förekommit. Företagskontakter, produktkrav 
och dokumentation har bidragit till detta. 

Examensarbetet har resulterat i två konceptförslag, med utgångspunkt från ett kit 
från Thule Sweden. Två konceptprototyper har tagits fram för visualisering av hur 
funktion och form rekommenderas av författarna.  

 

Återgärder som bör genomföras för fortsatt utveckling av produkterna: 

 Anpassning av gummikomponenten för Alugance och FS1425 till Thule 
Swedens nuvarande verktygsdelar, för minskad verktygskostnad. 

 Se över måttsättning och toleranser för nya detaljer. 

 Förstärkningar för blecken bör utvärderas 

 En FEM-analys bör genomföras för produkterna. 

 För att FS1425 ska kunna monteras/demonteras enklare, bör längre 
skruvar användas. Skruvarna bör vara ca 5 mm längre än 
standardskruvarna. 

 En prototyp bör tillverkas för vare koncept och testas enligt Thule 
Swedens standardtester. 

 En marknadsundersökning bör genomföras för att undersöka potentiella 
kunders intresse.  

 



Referenser 

39 

 

6  Referenser 

 

[1] Thule Group (2011),  http://www.thulegroup.com  
(Acc.2012-05-02)  

[2] Thule Sweden (2012),  http://www.thule.com  
(Acc.2012-05-02) 

[3] David Ullman (2010) The mechanical design process, The McGraw-Hill 
Higher Education, ISBN 0-07-297574-1 

[4] Cross, N. (2000) Engineering design methods: strategies for product design. 
Wiley, Chichester, ISBN 0-471-87250-4 

[5] Brenderup (2012), http://www.brenderup.se  

(Acc. 2012-05-29) 

[6] Crispin Porter + Bogusky Europe AB (2011) Thule Sweden 
produktkatalog 2011, 5211100010 

[7] Space (2012) http://www.spacetrailers.com  

(Acc.2012-05-02) 

[8] Rusty Trailers,  http://www.rustytrailersonline.com  
(Acc.2012-05-02) 

[9] John E Davies (2010) http://www.spokanister.net  
(Acc.2012-05-02) 

[10] Reifen Zeyer, http://www.zeyer-reifen.de  

(Acc.2012-05-02) 

 

http://www.thulegroup.com/
http://www.thule.com/
http://www.brenderup.se/
http://www.spacetrailers.com/
http://www.rustytrailersonline.com/
http://www.spokanister.net/
http://www.zeyer-reifen.de/


Sökord 

40 

7 Sökord 
 

A 

Alugance ....................................................... 11 
Avgränsningar ................................................. 8 

B 

Bakgrund ........................................................ 6 
Brainstorming ................................................. 9 

D 

Diskussion och slutsatser .............................. 36 
Disposition ...................................................... 8 

F 

FS1425 .......................................................... 11 
Förord ............................................................. 3 
Förstudie ....................................................... 14 
Förstudie 2 .................................................... 21 

G 

Go/No-Go-matris .......................................... 26 
Go/No-Go-sållning ........................................ 10 
Gut feeling ...................................................... 9 

I 

Idégenerering ............................................... 16 
Inledning ......................................................... 6 
Innehållsförteckning ....................................... 4 

K 

Konceptstadie 1 ............................................ 16 
Konceptstadie 2 ............................................ 22 

Konceptstadie 3 ............................................ 27 
Konkurrentanalys .......................................... 14 
Kravstandard för laster ................................. 13 

M 

Metod och genomförande ............................ 14 
Metoddiskussion ........................................... 37 

P 

Parvis jämförelse ............................................. 9 
Pughs beslutsmatris ................................ 10, 31 

R 

Referenser ..................................................... 39 
rekommendationer ....................................... 38 
Resultat ......................................................... 32 
Resultatdiskussion ........................................ 36 

S 

Sammanfattning.............................................. 2 
Slutgiltigt koncept - Alugance ....................... 32 
Slutgiltigt koncept – FS1425 .......................... 33 
Slutsatser ...................................................... 38 
Släpvagnsprofiler .......................................... 11 
Syfte och mål................................................... 7 
Sållning 1 ....................................................... 26 
Sållning 2 ....................................................... 31 

T 

Takräcken för bilar ........................................ 12 
Teoretisk bakgrund ......................................... 9 

 

 



Bilagor 

41 

8 Bilagor 

 

Bilaga 1 Kravspecifikation 

Bilaga 2 Idéskisser 

Bilaga 3 Parvis jämförelse 

Bilaga 4 Ganttschema 

 

  



Bilagor 

42 
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Bilaga 2 – Idéskisser 
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Bilaga 3 – Parvis jämförelse 

 

  

1: Hur enkel är produkten att tillverka 

2: Material- och verktygskostnader 
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