
 

  

Utveckling av lastutrymme för ett 
konceptfordon  

Utvecklingsprojekt för den designmässiga utformningen av ett måttdefinerat 

lastutrymme 

Development of Boot Compartment for a concept vehicle  

Development project for the design layout of a measure defined boot compartment 

 

Marcus Åkerman Markgren 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design 

Examensarbete, 22.5hp 

Johan Eileryd 

Leo de Vin 

 



 

Sammanfattning 

Den här rapporten behandlar ett utvecklingsprojekt med mål att framställa ett designförslag på 

utformingen av ett måttdefinerat lastutrymme. Detta sker inom ramen av ett examensarbete, 

omfattande 22,5 hp, som en del i högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och 

design på Karlstads universitet.  

Uppdragsgivare är Martin Larsson, vd på Precer Autotech, ett företag som utvecklar en ny typ av 

hybridfordon som drivs av fastbränslen. Detta fordon har dimensionerna av en normalstor 

personbil, men klassas som en motorcykel, eller fyrhjuling. I och med detta har fordonet i fråga 

speciella faktorer att förhålla sig till när det gäller bl.a. förhållandet mellan vikt och storlek.   

Utvecklingen av lastutrymmet är ett projekt som är med och utvecklar en grund för det framtida 

konceptfordon som utav Precer Autotech ska utvecklas.  

Den industriella designprocessen har genomsyrat projektet och metoder tillhörande denna 

process har betonats. Metoder såsom användningen av en fullskalig mock-up har gett detta 

projekt en särprägel. Från idégenereringar till konceptutvecklingar har projektet använt sig av 

metoder och tillvägagångssätt vilka betonats i projektansvariges universitetsutbildning. 

Resultatet från detta projekt har mynnat ut i ett helhetskoncept för utforming av det 

måttbestämda lastutrymmet, som visat sig uppfylla de krav som ställdes på den slutgiltiga 

konceptlösningen. Denna slutgiltiga konceptlösning har utarbetats i en fullskalig mock-up, vilket 

också har varit en del av projektets mål. 

  



 

Abstract 

This report covers a development project which goal is to produce one or more layout concepts 

of a measure defined boot compartment. This project is conducted as Bachelor of Science thesis 

within the bachelor engineering program of innovation technics and design in Karlstad 

University, Sweden. 

The assignment was supplied by Martin Larsson, managing director at Precer Autotech, a 

company that is developing a new type of hybrid vehicle that runs on solid fuels. This vehicle 

owns the dimensions of an average sized car, though is technically defined as a larger sized quad 

or ATV. Because of this, the vehicle in question is subject to several special factors regarding, for 

example, the ratio between weight and size. 

The project is going to provide part of the foundation on which this concept vehicle will be 

developed. 

The process of industrial design has pervaded this project, with methods and techniques 

originated from said process riddling the entirety of the project. Methods such as the use of a full 

scale mock-up have nuanced this project. From sessions of brainstorming to the development of 

concepts, this project has been using techniques and ways which has been a defining part of the 

university studies. 

The project resulted in one concept for totality of the measure defined boot compartment, which 

has shown to fulfill the demands of the project. The final concept solution has also been 

implemented in a full scale mock-up, which was a part of the project’s goals. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta projekt har startats i samband med ett examensarbete vilket fungerar som slutexaminering i 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Detta 

examensarbete omfattar 22,5 hp. Uppdragsgivare är Martin Larsson på Precer Group. 

Handledare under projektets gång är industridesigner Johan Eileryd och universitetsadjunkt 

Monica Jakobsson. Examinator är professor Leo de Vin. 

Precers affärsidé är att erbjuda tekniska lösningar för produktion av el genom ren förbränning av 

olika typer av fasta bränslen. Tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla 

i olika typer av hybridfordon samt för produktion av el till bostäder och fritidshus. Precer har 

utvecklat ett helt unikt system som bygger på stor flexibilitet; pris, effektbehov, storlekskrav samt 

applikationsområde är några av dem faktorer som styr design och val av ingående delar i varje 

applikation. 

Precer Group arbetar inom fem olika affärsområden och företagsgruppen är således uppdelad i 

lika många grenar. Detta uppdrag gavs av Precer Autotech, som arbetar med små- och 

mellanklassfordon. Visionen med Autotech-delen av Precer Group är att den skall tillhandahålla 

den teknik som behövs för att kunna producera bilar och mindre fordon som drivs med fast 

biobränsle- och metallbränsleteknik. 

Precer Autotech vill ta hjälp utav studenter vars låga faktiska yrkeserfarenhet anses gynna 

konceptfordonets särprägel på marknaden. Under projektets gång var det fem andra projekt vilka 

parallellt utfördes med Precer som uppdragsgivare, var och en med fokus på olika delar och 

komponenter av konceptfordonet. Detta är alltså ett utav flera projekt vilka är tänkta att 

framställa designförslag för att bilda en grund till Precer Autotechs framtida konceptfordon, i 

detta projekt gäller det ett designförslag för utformning av lastutrymmet till detta konceptfordon. 

Konceptfordonet  kommer att produceras i tre varianter, två byggda på fast biobränsleteknik och 

en variant som är byggd med metallpulver som bränsleteknik. Detta projekt har ingen specifik 

målgrupp av användare, då det framtida konceptfordonet i fråga inte söker sig till någon specifik 

målgrupp. 
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1.2 Organisation 

– Marcus Åkerman Markgren. Studerande på Karlstads universitet och ansvarig för att projektet 

ska fortlöpa och sedan avslutas.  

– Martin Larsson, VD Precer Group. Uppdragsgivare av detta och dem två tidigare nämnda 

examensarbeten. Martin kommer vara med i processen och komma med input angående 

designförslag m.m.  

– Johan Eileryd, Industridesigner. Handledare för detta och sju andra projekt. Johan kommer 

dela med sig av sin expertis gällande design- och produktutvecklingsområdet, om och när det 

behövs i form av handledarmöten på examensarbetarens begäran. 

 

1.3 Problemformulering 

Precer Autotech vill, som nämnts i bakgrunden, ta hjälp utav ingenjörsstuderande för att sätta en 

särprägel på konceptfordonet för morgondagens marknad. Med hjälp av användarstudier, 

research kring relevanta och aktuella ämnen samt den industriella produktutvecklingsprocessen, 

kan denna Precer Autotechs önskan uppfyllas och frågeställning konkretiseras på följande vis: 

Hur kan ett lastutrymme till Precer Autotechs konceptfordon utformas med hänsyn till 

användares behov och önskemål, samt tekniska förutsättningar, lagar och regler?  

 

1.4  Syfte 

Visionen med konceptfordonet är att den skall visa de möjligheter som fast biobränsle- och 

metallbränsleteknik skapar, samt ge en möjlighet att visa upp en helt ny fordonsteknik  

Syftet med detta projekt är att för Precer Autotech utveckla designförslag för utformning av ett 

lastutrymme som är anpassat för denna fordonsklass. Precer Autotech vill genom samarbete med 

studenter utveckla en särprägel i detta konceptfordon, och den projektansvarige ämnar att 

uppfylla denna vilja genom användandet av PU-processen och kunskap erhållen under 

projektansvariges studietid på Karlstads universitet. 

 

1.5 Mål 

Målet med projektet är att för Precer Autotech presentera ett designförslag till utformning av det 

måttdefinerade lastutrymmet. Förslagen skall utarbetas i en fullskalig mock-up. Resultatet 

redovisas i en examensrapport där de olika koncepten beskrivs med hjälp av skisser och 

fotodokumentation. 
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1.6 Avgränsningar 

För att definera avgränsningar i projektet bestämdes först projektets gränssnitt. Utifrån 

gränssnitten diskuterades1 avgränsningar fram med handledare. 

A, mot förarmiljön .  

B, mot bottenplattan inkl flisare och extradäck.  

C, mot användaren.  

D, mot karossdesignen.  

E, hjulhusen.  

F, ram och krockstruktur. 

G, mot lasten. d.v.s. det som användaren ska lasta i utrymmet. 

Att avgränsa och konkretisera projektets omfattning tycktes behövas för att vidarevis hålla 

projektet på en hanterbar storlek. För att uppnå detta fördes diskussioner med handledare kring 

vilka avgränsningar som definerades utifrån gränssnitten ovan och vad som ansågs vara resonligt 

med respekt för projektets problemformulering, syfte och mål (Eileryd, Johan 2015).  

1. Utveckla bakom passagerarsätena. 

2. Inte utveckla infästning av koncept eller delkoncept mot ram/bottenplatta. 

3. Välja enbart de 4-5 troligaste typerna av last och utveckla utrymmet utifrån dem. 

4. Hålla sig inom ramen för karossdesignen och hjulhusen. 

5. Förhålla sig till begränsningarna som gränssnitt  F, ram, innebär. 

6. Inte beräkna fysiska belastningar på koncepten.  

 

  

                                                 
1
 Johan Eileryd, fortlöpande möten under våren 2015. 
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2 Metod 

Detta kapitel innefattar de moment och metoder som varit till grund för och använts under 

projektet. Dessa moment och metoder följer inte direkt kronologisk ordning då vissa har startats 

vid olika tidpunkter och pågått under varierande tidslängder samt för att vissa varit beroende av 

varandra och andra inte varit det. 

I detta projekt användes den produktutvecklingsprocess beskrivs i Produktutveckling - effektiva 

metoder för konstruktion och design (Johannesson et. al., 2004). Projektets upplägg sammanfattas som 

fig. 2.1. nedan. 
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fig. 2.1. Övergripligt processflöde över projektet. 

2.1 Projektplan 

En projektplan används för att få bestämda riktlinjer och regler inom projektet. Projektplanen 

definerar också målen och syftet med projektet, ingående parter i organisationen som är del av 

projektet, resurser tillgängliga för projektet, riskbedömning samt åtgärder och en översiktlig 

tidsplan för projektets moment (Johannesson et al. 2004).  

Projektplanen innehåller dessutom bakgrund, organisationsinformation till projektet, samt 

förhållningssätt och begränsningar som användes under projektets gång. Stora delar av 

projektplanen låg som grund för kapitel 1. Inledning. Delar som inte var implementerade i 

Inledning är t.ex. WBS, gantt-schema och riskbedömning. 

 WBS 2.1.1

En Work Breakdown Structure sammanställdes för att övergripligt identifiera projektets olika 

aktiviteter och dess skeden, och metoden beskrivs i Handbok för mindre projekt (Eriksson & 

Lilliesköld. 2004). 
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 Gantt-schema 2.1.2

Denna metod användes för att i början av projektet få en översiktlig bild av hur projektets 

tidsplanering skulle se ut. Enligt (Johannesson et. al. 2004) författades ett enklare gantt-schema, 

där huvudsakliga moment utgjordes av horisontella linjer och tidsallokeringen för dessa moment 

utgjordes av vertikala linjer. 

 Riskanalys 2.1.3

En enklare version av den typ av riskanalys vilken beskrivs av (Eriksson & Lilliesköld. 2004) 

utfördes för att kartlägga potentiella risker för projektet samt bestämma relevanta åtgärder för 

respektive riskmoment. 

 Dokumenthantering 2.1.4

Dokument och filer tillhörande projektet kopierades och sparades regelbundet på en bärbar 

dator, en stationär hemdator, en portabel hårddisk och online genom Dropbox. 

Dokument och filer av hög betydelse namngavs enligt ”Beskrivning_datum_version”. 

Dokument och filer av mindre betydelse namngavs med ledord och vid behov versionsnummer. 

 

2.2 Förstudie 

 Litteraturstudie 2.2.1

Då projektet skulle tillhandahålla information kring bland annat ergonomi, tekniska 

förutsättningar, lagar och regler, samt till viss del bygga på dessa, gjordes ett antal litteraturstudier. 

Dessa utfördes med basis i befintliga avhandlingar, studier, samt lagar och regler vilka ansågs vara 

relevanta för projektet. Några exempel på sökningar var ”lagkrav lastutrymme”, ”Claes Tingvall 

personbil”, ”lastutrymme ergonomi”, ”boot compartment ergonomics” och ”luggage 

compartment safety”. Det utfördes även en litteraturstudie kring lastutrymmens historia och 

utveckling genom tiden. 

 Analys av befintliga fordons lastutrymmen 2.2.2

Under förstudien utfördes en analys av lastutrymmen på befintliga fordon. Tanken med denna 

analys var att ge en översiktlig bild bland annat över hur, i dagens nytillverkade fordon, 

lastutrymmen är utformade, vilka dimensioner dagens lastutrymmen har, vilka funktioner som är 

inkluderade, vad som gjorts för att förenkla uppstående problem vid in- och urlastning och vad 

som gjorts för att eliminera problem vid in- och urlastning.  

Vid första kontakt med en lokal bilhandlare gavs examensarbetaren tillåtelse att fritt analysera 

bilarna på plats i deras lokaler under förmiddagen den 3:e Mars 2015. Detta ägde rum på Wafab 

bil i Karlstad och analysen omfattade elva bilar av varierande storlekar, märken och modeller. Vid 

denna analys togs bilder av samtliga lastutrymmen, dessutom dokumenterades relevanta mått och 

diverse funktioner skriftligt för att sedan föras in i ett excel-dokument. 
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 Funktionstillhörighet 2.2.3

För att få en överblick av vilka funktioner lastutrymmet ska tillhandahålla sammanställdes 

lastutrymmets funktionstillhörigheter. Genom Användarstudie I, som beskrivs lite längre fram, 

togs Användarfunktioner fram  och genom idégenerering på egen hand samt med handledare 

togs Fordonsfunktioner fram. Dessa metoder introducerades utav handledare Johan och 

omnämns som två olika typer av gränssnitt i (Johannesson et al. 2004).   

 

A. Användarfunktioner 

Med Användarfunktioner menas gränssnittet mellan användaren och de vanliga lasttyperna 

vilka lastutrymmet ska tillhandahålla plats för. Tanken är att dessa Användarfunktioner, eller 

vanliga lasttyper, ska täcka en så stor målgrupp som möjligt.  

 
B. Fordonsfunktioner 

Med Fordonsfunktioner menas gränssnittet mellan fordonet och fordonets förmåga att 

erbjuda plats och fasthållning av artiklar vilka kan tänkas finnas i ett lastutrymme till ett 

fordon av denna typ. Typexempel på en sådan artikel är varningstriangeln. 

 Fullskalig Mock-up 2.2.4

Metoden att använda en mock-up introducerades till projektet av handledare Johan2, och är en 

väl etablerad metod inom produktdesign (Soegaard. 2010) och används flitigt i den industriella 

produktutvecklingsprocessen (Johannesson et al. 2004).  

För att få en visuell översikt av vissa koncept under projektets gång och i realtid snabbt få 

begrepp om hur ändringar skulle kunna implementeras tillverkades en mock-up modell av 

lastutrymmet i fullskala. Detta gjordes i universitetets verkstadslokaler och den uppdaterades 

regelbundet under projektets gång.  

På mock-upen gjordes tester av diverse underlag, variation av mått och andra egenskaper i 

lastutrymmet för att lätt kunna avgöra på olika grunder vilka ändringar eller konceptval som kan 

fungera eller inte. Mock-upen var ett levande objekt fram till slutet av projektet då den förfinades, 

delkoncepten installerades och användes som modell i examensutställningen.  

 

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation används till att specificera de begränsningar och krav ett projekt har, 

samtidigt vad projektet ska uträtta (Johannesson et al. 2004). Kravspecifikationen kan ses som 

levande, och ifall projektets delar och moment blir för många eller växer kraftigt kan dessa 

avgränsas bort för att hålla projektets omfattning hanterbart. Detta för att undvika alternativet då 

projektet blir för stort för att hanteras och således inte kunna avslutas under projektets tidsram. 

Delar och moment vilka inte gav så mycket som tidigare tänkt kan också avgränsas bort.  

                                                 
2
 Johan Eileryd, fortlöpande handledarmöten under våren 2015. 
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Kravspecifikationen utfördes över olika grupper vilka projektet delats upp i. Kravspecifikationens 

upplägg klargör vilka delar det ligger krav på och vilka delar som kan tänkas önskvärda, de 

önskvärda delarna graderas i en skala från 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 mer viktigt. 

Utöver detta redovisas projektets förhållningsvärden, vilka uppdragsgivaren ställt krav på. 

 

2.4 Definering av delkoncept 

 Analys och bestämning av vanliga lasttyper (Användarstudie I) 2.4.1

För att kunna utforma och testa lastutrymmet under projektets gång var det nödvändigt att 

definera ett antal laster som kunde tänkas användas i utvecklingen av projektets lastutrymme. 

Detta var specifikt den tredje av de avgränsningar vilka beskrevs i avsnitt 1.6 Avgränsningar.  

De vanliga lasttyperna idégenererades fram i en användarstudie med sex personer, där 

examensarbetaren ej aktivt deltog. Speciellt med detta projekt är, som tidigare nämndes i 

Inledning, att produkten som utvecklades inte hade någon specifik användare eller målgrupp att 

rikta in utvecklingen mot.  

De sex medverkande delades upp i tre grupper och fick som första uppgift att komma fram med 

fem olika vanliga lasttyper för att täcka så stor kundbas som möjligt, eftersom produkten i fråga, 

som sagt, inte har någon definerad målgrupp. Syftet med detta var att minska betydelsen av att 

någon specifik målgrupp inte fanns, och istället ge detta lastutrymme möjligheten att tillgodose en 

stor mängd potentiella användare. Gruppernas val slogs ihop och efter utförlig diskussion, enligt 

diskussionsmetoden (Johannesson et al. 2004) valdes slutligen fem vanliga lasttyper att gå vidare 

med till den kommande idégenereringen.  

 Konstruktion av vanliga lasttyper 2.4.2

Nästa steg gällande de vanliga lasttyperna, vilka bestämdes i Användarstudie I, var att erhålla 

funktionella attrapper att representera varje bestämd vanlig last. Detta skedde antingen genom 

egen konstruktion i verkstaden, som finns till projektets förfogande, eller genom andra medel 

såsom lån eller inköp av passande artiklar. Därefter testades olika placeringar och arrangemang 

för att hitta eventuella problem samt lösningar till dessa. 

 Idégenerering 2.4.3

Utifrån resultatet av Användarstudie I utfördes en idégenerering med fokus på att finna och 

redovisa problem med respektive vanlig last och lösningar till dessa problem. Här fick deltagare 

skissa och idégenerera i enskilda grupper, med regelbundna instruktioner från examensarbetaren 

kring vilken vanlig last som skulle ligga i fokus och öppen dialog i gruppen mellan varje 

fokusbyte. Detta pågick fram tills samtliga vanliga lasttyper varit i fokus ett par gånger. Detta 

tillvägagångssätt kan ses som en blandning av diskussionsmetoden och klassisk brainstorming, 

båda finns utförligt beskrivna i (Johannesson et al. 2004). Resterande tid  av sessionen användes 

till att komma fram med önskvärda och udda egenskaper ett perfekt lastutrymme skulle besitta.  
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Hur kan säker hållning erbjudas för respektive vanlig last?  

Nog viktigt är det att alla de laster vilka bestämdes i Användarstudie I ska få plats i projektets 

tänkta lastutrymme, dock är det även viktigt att också ha möjligheten att kunna säkra de vanliga 

lasttyperna i projektets tänkta lastutrymme. För att tillgodose detta utfördes en idégenerering, i 

samband med föregående idégenerering, där fastsäkrings- och fixeringsmöjligheter till varje tänkt 

vanlig last idégenererades fram.  

För samtliga vanliga lasttyper togs det fram mellan tre och fem stående eller liggande alternativ 

för placering, och för de vanliga lasttyper vilka godtyckligen kunde hängas togs det fram mellan 

tre och fyra alternativ för upphängning. 

Diskussion med uppdragsgivare 

Under projektets gång fördes regelbunden diskussion med uppdragsgivare och ansvariga för 

parallellprojekt. Här redovisades bland annat åsikter och synpunkter gällande projektet i fråga, 

och denna feedback togs i åtanke vid några av projektets konceptdefinerings- och 

konceptutvecklingsfaser. Detta fungerade som en typ av fokus-grupp under projektet 

(Johannesson et al. 2004), och resultaten från detta togs i åtanke vid beslut tagna i Framtagning av 

delkoncept och Utveckling av valda delkoncept. 

 

2.5 Framtagning av delkoncept 

 Genomgång av delkoncept 2.5.1

För att lägga fram information kring konceptens tillkomst gick här alla koncept igenom för 

läsaren att se och utvärdera de själva, samt redovisa tankegångar som lett till varje koncept och 

vilka idégrunder och studier vardera koncept byggts på. Hur koncepten togs fram och hur de 

fungerade förklarades här med figurer och text. 

 Detaljkonstruktion 2.5.2

I denna fas tillverkades atrapperna för de artiklar vilka beskrevs i Fordonsfunktioner, under 

Funktionstillhörighet tidigare i detta kapitel; alltså inte de vanliga lasttyperna. 

 Användartest av delkoncept (Användarstudie II) 2.5.3

Denna användarstudie utfördes för att ytterligare väga koncept mot varandra genom fysisk 

användning och enskild interaktion utav flera användare, där ergonomiska styrkor samt svagheter 

visade sig tydligt. Användarna, samtliga studerande på Karlstads universitet, fick på egen hand 

interagera med lastutrymmets olika konceptlösningar,  och med minimala intruktioner tillåtas 

lasta i och ur de vanliga lasttyperna. Detta dokumenterades i form av skrift, bild och 

frågeformulär för senare utvärdering. Hur frågeformuläret var uppbyggt visas i fig. 2.5.1 på nästa 

sida. 
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Fig. 2.5.1. Frågeformulär till Användarstudie II. 

Mer detaljerat blev samtliga medverkande ombedda att, utan hjälp, fylla lastutrymmet med de 

tidigare bestämda vanliga lasttyperna till deras bästa förmåga. När den medverkande var nöjd 

med sin insats fick denne därefter lasta ur de vanliga lasttyperna och tömma lastutrymmet igen. 

Under tiden detta skedde dokumenterades händelseförloppen med kamera. Totalt medverkade 

sju personer i denna användarstudie.  

När den fysiska delen av Användarstudie II var avklarad, fick samtliga medverkande fylla i 

frågeformuläret ovan (fig. 2.5.1) som omfattade ett (1) A4-papper. I frågeformuläret fick de 

medverkande förklara hur de upplevde användningen av vardera koncept, vad som var bra med 

vardera koncept, vad som var mindre bra med vardera koncept, vad som skulle kunna tänkas 

förbättras med respektive koncept, samt ytterligare kommentarer angående lastutrymmet. I detta 

frågeformulär fick de medverkande också frivilligt delge namn, ålder och längd.  

Resultaten från denna användarstudie väger tungt i det slutgiltiga konceptvalet och ger dessutom 

indikationer och förslag på eventuella förbätttringar för respektive delkoncept inför 

prototyputvecklingen, samt för helhetslösningen. 
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 Konceptutvärdering 2.5.4

För att välja ut vilka koncept att gå vidare med utfördes viktningar gentemot avgränsningar och 

den kravspecifikation som utvecklades under projektets gång. Denna del utfördes liknande en 

konceptutvärdering inom den industriella produktutvecklings-processen (Johannesson et al. 

2004).  

2.6 Utveckling av valda delkoncept 

Utveckling av valda koncept och delkoncept innefattade implementering i den fullskaliga mock-

up-modellen, samt skisser och detaljförklaringar beroende på konceptens natur i fråga. 

Delkoncepten anpassades efter lastutrymmet och gentemot varandra, slipades, målades och 

förfinades med fokus på att bli allmänt mer ergonomiskt inriktade och estetiskt tilltalande. Då 

denna utveckling till stor del baserades på Användarstudie II kan metoden kopplas till en slags 

informationsåterföring från användare, vilket beskrivs i (Johannesson et al. 2004). 

Utifrån feedback och respons från Användarstudie II, Implementering och testning av vanliga 

lasttyper, och ytterligare idéer utvecklades delkoncepten, med fokus på ergonomi och estetik, till 

den slutgiltiga helhetsprototypen, vilken utarbetades ut till fullo i den fullskaliga mock-upen. 
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3 Resultat 

Vad de respektive metoder och tekniker vilka använts under projektets gång gett för resultat 

redovisas i detta kapitel. Dessa resultat är i relativt kronologisk ordning, då vissa moment har 

startats och utförts parallellt, samt andra tidsvis överlappat varandra. Denna projektplan visas i 

sin helhet i bilaga I.  

3.1 Projektplan 

 WBS 3.1.1

I fig. 3.1.1 nedan visas projektets WBS, som varit med sedan projektplanens författande och som 

översiktligt visar projektets skeden och aktiviteter. 

 

Fig. 3.1.1. Work Breakdown Structure över projektet. 
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 Gantt-schema 3.1.2

Nedanstående tabell. 3.1.2 visar projektets tidsplanering i form av ett gantt-schema, med en 

grund från projektets WBS. 

 

Tabell. 3.1.2. Gantt-schema från projektplanen. 

 Riskanalys 3.1.3

Nedanstående (tab. 3.1.3) genomförd enkel riskbedömning visar generella risker samt åtgärder, 

för att minska negativa konsekvenser ifall oturen skulle vara framme. 

Riskbeskrivning Åtgärd 

Förseningar Jobba helger, optimera tidsplan vid längre förseningar 

Sjukdom 
Jobba på distans, sakta ner jobbtempo och ta igen i efterhand, personlig 

hälsa prioriteras 

Uppdragsgivare går i konkurs 
Beroende på när detta skulle ske, fortsätts arbetet eller så avslutas det och 

skjuts upp till nästa år 

Felande teknisk hårdvara t.ex. 
Dator  

Backup-dator finns. Vid ytterligare fel finns datorer tillgängliga på 
Karlstads universitet 

Personskada 
Beroende på allvarlighet behandlas personskador på samma vis som 

Sjukdom 

Global apokalyps Projektet skjuts upp tillsvidare 

Tabell. 3.1.3. Riskanalys i tabell. 

Vecka 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Månad

Datum 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8

Insamling av information

Färdigställande

Uttryck

Idégenerering

Analys av lastutrymmen

Standardlaster

Fullskalig mock-up

Kravspecifikation

Produktspecifikation

Idégenerering

Konceptgenerering

Konceptval

Konceptutveckling

Slutgiltigt koncept

Förberedande för utställning

Rapportskrivning

Planering för utställning

2/2 Inlämning Projektplan

5/3 Opponeringsseminarium

25/3 Inlämning Metodik

22/4 Delredovisning

23/4 Inlämning Projektöversikt

21/5 Inlämning Rapport

25-26/5 Slutpresentation

25-26/5 Utställning

1-2/6 Opponering

Viktiga moment

Avslutning

Genomförande

Projektplan

Förstudie

JuniFebruari Mars April Maj
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3.2 Förstudie 

 Litteraturstudie 3.2.1

Lastutrymmets historik 

Lastutrymmets närmaste historiska ekvivalent har varit bl.a. resekistor fästa på utsidan (oftast i 

bakre delen) av, eller mindre interna utrymmen i, hästdragna vagnar. Dessa kistor användes flitigt 

vid privata transporter och resor, också med båt och tåg, under Viktorianska eran fram tills i 

början av 1900-talet då resenärer började resa lättare med mindre skrymmande och mer 

kompakta väskor (Market Street Media LLC 2015).  

Med den privata bilens framfart på 1900-talet hängde dessa kistor med fram till så sent som 1930-

talet då flertalet biltillverkare började tillverka sina bilar med faktiska integrerade lastutrymmen 

som standard (Quinton 2014). Först med ett fullt integrerat lastutrymme var dock Apperson 

Chummy Roadster, år 1916 (W. C. Madden. 2003). 

Idag finns lastutrymmen på personfordon i många olika typer, former och storlekar och kan 

konfigureras till de flesta användares personliga preferens och behov. I Analys av Befintliga 

Lastutrymmen finns ett urval av data, och i bilaga II fotodokumentation, från en mängd olika 

fordons lastutrymmen.   

Ergonomi vid i- och urlastning 

I Arbete och teknik på människans villkor  framför (Bohgard, Mats. 2008) att man vid utformning av 

utrymmen ofta väljer att designa för den 95:e percentilen. Med denna information kan vi anta att 

genomsnittliga värden för vikt och längd kan användas i detta projekt. 

Det är att föredra att undvika för hög eller för låg arbetshöjd när arbete med armarna utförs, det 

finns även rekommendationer att arbetshöjden bör utgå från armbågshöjd (Bohgard, Mats. 2008). 

Golvet till lastutrymmet i detta projekt kommer att, på grund av konceptfordonets unika drivlina, 

vara beläget på en högre höjd än det hos en ordinarie personbil. Arbetshöjden kommer således 

vara beläget närmare armbågshöjd för detta lastutrymmet än för ett befintligt fordons 

lastutrymme, vilket resulterar i en mer ergonomisk arbetshöjd. Den andra sidan av detta mynt är 

att laster från mark behöver lyftas högre för att komma upp till lastutrymmet i detta projekts 

höjd. 

Vid i- och urlastning kan det konstateras att en genomsnittlig människa, med en hand, bekvämt 

kan dra och skjuta last i midjehöjd med en kraft på 190 N utan att riskera skada (Du, Zi-xue, 

Guo, Qing-xiang. 2011). Även Arbetsmiljöverket menar att drag och skjut, med båda händer, 

med en kraft på 150-300 N är godtagbart (AFS 2012:2), vilket överensstämmer med föregående 

påstående. Att tillägga till detta är att skaderisken är lägre ifall laster dras eller skjuts in än ifall 

laster lyfts in i lastutrymmet (Vårdguiden 1177. 2016). 

  



22 

 

Lagar och Regler 

Fordonstypen som mest liknar det tänkta konceptfordonet är en fyrhjulig MC med nettoeffekt 

under 15kw. Maxvikt för denna typ av fordon är enligt lag 600 kg; i körklart skick och utan last. 

Till denna mätning räknas inte batterier vilka används för drift (Prop. 2015/16:31). Det är på 

denna typ av fordon, som de flesta fordonstyper, lag på att en varningstriangel ska finnas 

tillgänglig i fordonet. ”Befintlighet av varningstriangel gäller 3- och 4-hjulig MC och MC med sidvagn.” - 

(TSFS 2009:89). 

Trafikverket förespråkar att man med fördel kan stuva last mot sidoväggar och främre väggen i 

lastutrymmet, samt med låg tyngdpunkt och så nära fordonets mitt som möjligt, detta för att 

minska skador på fordon, last och förare/passagerare vid en eventuell kraftig inbromsning, snär 

kurva eller en trafikolycka (Trafikverket 2016).  

 

 Analys av befintliga fordons lastutrymmen 3.2.2

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.1-2. Fotodokumentation av Fiat Freemont Black Code. 

Mått från denna Analys (exempel på dokumentation i fig. 3.2.1-2 ovan) kommer i rapporten 

härledas hit som ”genomsnittliga mått”. Med genomsnittliga mått menas genomsnittet av varje 

specifikt mått över de granskade bilarna. Excel-dokumentet innehållande sammanställningen av 

mått och diverse detaljer visas i tabell 3.2.3 på nästa sida. 
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Tabell. 3.2.3. Resultat analys av lastutrymmen på befintliga fordon. 

 

De genomsnittliga mått vilka sammanställdes förtydligas nedan: 

Djup (mm): 1000.  Tjocklek vägg (mm): 260.  

Höjd inv (mm) 840. Hjulhus inåt (mm): 155. 

Bredd inv (mm): 1160.  Bredd utv (mm): 1681.    

Lastvolym (m3): 0.97. 

 Valda mått för detta projekt: 3.2.3

Djup (mm): 1200. 

Fordonet vilket skall utvecklas är tvåsitsigt. I och med detta finns det en teoretisk möjlighet att 

lastutrymmet börjar direkt bakom förar- och passagerarsätena, och skulle då kunna bli 1600 mm 

djupt. Under diskussion3 med uppdragsgivaren uttrycktes viljan ha ett flexibelt utrymme bakom 

sätena, och med marginal för djupinställning för sätena samt plats för eventuella mindre artiklar 

valdes djupet av lastutrymmet till 1200 mm. Detta mått kan jämföras med genomsnittsdjupet på 

1000 mm. 

                                                 
3
 Martin Larsson, VD Precer Autotech, fortlöpande möten under våren 2015. 

Analys av befintliga lastutrymmen, Wafab bil Karlstad

[mm] Djup Bredd (inv.) Bredd (utv.) Bredd (vägg) Golvarea [m2] Höjd (inv.) Hjulhus (inåt)

Isuzu D-Max 1550 1450 1610 80 1.53 950 230

Kia Sportage 900 1330 1700 185 0.93 650 150

Audi A4 quattro 1000 1050 1650 300 1.05 730 0

Opel Zafira Tourer 1050 1050 1650 300 1.10 880 0

Jeep Cherokee Grand Summit 1000 1050 1550 250 0.81 780 120

Jeep Wrangler Unlimited 900 1100 1800 350 0.72 1050 150

Jeep Renegade 750 930 1730 400 0.70 900 0

Fiat Freemont Black Code 1050 1050 1650 300 1.10 800 0

Kia Sorento 1050 1400 1700 150 1.16 850 150

Kia Carens 1000 1350 1750 200 1.09 850 130

Opel Mokka 750 1000 1700 350 0.75 800 0

Genomsnitt: 1000 1160 1681 260 0.99 840 155

Isuzu D-Max

Kia Sportage

Audi A4 quattro

Opel Zafira Tourer

Jeep Cherokee Grand Summit

Jeep Wrangler Unlimited

Jeep Renegade

Fiat Freemont Black Code

Kia Sorento

Kia Carens

Opel Mokka 5 (3)Kombi liten

5 (0)

5 (3)

5 (3)

7 (5)

5 (3)

5 (3)

5 (3)

7 (5)

7 (5)

Kombi stor

Jeep mellan

Kombi liten

Kombi stor

Kombi stor

Kombi mellan

Klass Säten (varav nedfällbara)

Pickup

Kombi mellan

Kombi mellan

Kombi stor

7 (5)
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Bredd, invändigt (mm): 1400. 

Med fordonets yttre bredd på 1800 mm ligger fordonet strax över genomsnittet vilket är knappt 

1700 mm. Under samtal med uppdragsgivaren framkom det att hjulhusens placering inte är 

fastställt än. För att undvika att hjulhusen skall sticka in i lastutrymmet, samt skapa marginal för 

väggens tjocklek valdes en inre bredd på 1400 mm. Detta mått man jämföras med 

genomsnittsbredden (inre) vilken ligger strax under 1200 mm. 

 

Höjd, högsta punkt (mm): 800. 

Höjden på lastutrymmet valdes att vara den resterande höjden mellan den fixta botten av 

lastutrymmet 1000 mm och den totala höjden av fordonet 1800 mm. Alltså blir lastutrymmets 

inre höjd 800 mm vid sin högsta punkt, minus eventuell taktjocklek. Detta mått är något lägre än 

genomsnittet, som ligger på 840 mm 

Volymen för lastutrymmet blir med dessa mått, minus eventuell bortgång för baklucka, tjocklek 

på tak och höjdskillnad på tak, cirka 1.344 m3. Denna volym kan jämföras med genomsnittet 

vilket fastställdes till 0.97 m3.  

I figur 3.2.4 nedan visas den relativa skillnaden mellan genomsnittslastutrymmet från Analys av 

befintliga fordons lastutrymmen och de valda dimensionerna för detta projekts lastutrymme. 

Lastutrymmet för detta projekt är 20% djupare, 17% bredare, 5% lägre och äger en volym som är 

33% större än genomsnittslastutrymmet. 

 

 

 

Fig. 3.2.4. Relativ skillnad mellan genomsnitts- och projektets lastutrymme. 

 

  

Genomsnittligt lastutrymme 
enligt projektets analys 

Projektets lastutrymme 

H
: 
8
4
0
 m

m
 

B: 1160 mm 

H
: 
8
0
0
 m

m
 

B: 1400 mm 
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3.3 Kravspecifikation

I tabell 3.3.1 nedan visas kravspecifikationen för projektet, vilken har delats upp i kategorierna 

funktion, miljö och konstruktion.  

 

Funktion 
 

Krav? Önskemål? Grad 

Medge  Förvaring K 
 

  
Förebygga Nedsmutsning   Ö 4 
Medge lastmöjlighet Vanliga lasttyper K 

 
  

Säkra Laster   Ö 4 
Medge  Ergonomisk inlastning   Ö 3 

  
   

Miljö 
 

   
Förenkla Demonterbarhet   Ö 3 
Underlätta Återvinning   Ö 4 
Nyttja Miljövänliga material   Ö 5 
Minska Negativ miljöpåverkan   Ö 5 
Minska Materialvikt   Ö 3 
Undvika Personskadliga material   Ö 5 

     Konstruktion 
 

   
Passa Gentemot andra resterande 

produkt 
K     

Medge  Lätt konstruerbarhet   Ö 2 
Minska Materialvikt   Ö 3 
Medge  Användning för lättare material   Ö 4 
Medge  Sammanslagning av 

komponenter 
  Ö 4 

Minska Antalet ingående komponenter   Ö 4 

Tabell 3.3.1. Kravspecifikation uppdelad i relevanta delar. 
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3.4 Definering av delkoncept 

 Analys och bestämning av vanliga lasttyper (Användarstudie I) 3.4.1

De medverkande delades upp i tre grupper och fick som första uppgift att komma fram med fem 

olika vanliga lasttyper.  

 

Fig. 3.4.1-3. Skisspapper för respektive grupp. 

Grupp ett (fig. 3.4.1) kom fram med: 

Sadlar, Sopor, Byggmaterial(leca-block), Matkassar samt Gods av olika typer.  

Grupp två (fig. 3.4.2) kom fram med:  

Husdjur/djurbur, Blommor, Lik, Säckar(stora) samt Hushållsartiklar . 

Grupp tre (fig. 3.4.3) kom fram med: 

Matkasse, Lastpall, Verktyg, Barnvagn, Resväskor samt Djurbur. 

Gruppernas val slogs ihop och efter utförlig diskussion valdes fem slutgiltiga vanliga lasttyper att 

gå vidare i projektet med:  

Matkasse  Barnvagn  Djurbur  

Säckar (större svarta) Byggmaterial - Små och tunga samt stora och lätta. 

Grupp Ett 

Grupp Tre 

Grupp Två 
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 Konstruktion av vanliga lasttyper  3.4.2

Funktionstillhörighet 

Användarfunktioner 

A1. Matkasse 

Denna last omfattade en (1) normalstor matkasse i papper fylld med trä och skumgummi 

för att imitera vikten och volymen av en fylld matkasse, samt två (2) normalstora 

matkassar i plast fyllda med träbitar och ihoppressade pappersbitar för att imitera vikten 

och volymen av fyllda matkassar. 

A2.  Barnvagn 

Barnvagnens (1) utvändiga mått var i nedfällt tillstånd cirka 1000mm djup, 800mm bred 

och 550mm hög. Barnvagnen användes ihopfälld, i sitt originalutförande för transport. 

Denna last lånades utav en bekant till examensarbetaren för att användas till detta projekt. 

A3.  Djurbur 

Denna last utgjordes utav en (1) katt- och smådjursbur med utvändiga mått cirka 400mm 

djup, 300mm bred och 300mm hög. Katt- och smådjursburen lånades utav en bekant till 

examensarbetarenför att användas till detta projekt. 

A4.  Säckar (större svarta sopsäckar) 

Denna last omfattade en (1) 125-liters sopsäck i svart utförande. Sopsäcken fylldes med 

tätt packade klädesartiklar för att imitera vikten och volymen av en godtyckligt fylld 

sopsäck. 

A5.  Byggmaterial (minst ett av alternativen) 

- Små och tunga (metall, sten, keramik, glas m.m):  

Denna del-last utgjordes utav ett block järn med måtten 300mm, 250mm och 30mm och 

med en vikt på knappt 20kg 

- Stora och lätta (trä, frigolit, plast, leca m.m): 

Denna last användes mindre flitigt, men utgjordes utav ett antal 50mm gånger 150mm 

träplankor vilka var cirka 1200mm långa vilket var ekvivalent med lastutrymmets djup. 

A6. Sittplats (vid stillastående) 

Detta var ett önskemål av uppdragsgivaren, dock bestämdes detta att inte utvecklas 

vidare. 
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I figur 3.4.4 nedan syns alla de vanliga lasttyperna placerade i ett tidigt skede av mock-upen, 

förutom djurburen för vilken en attrapp tillhandahölls vid ett senare tillfälle. 

 

Fig. 3.4.4. De vanliga lasttyperna i projektets mock-up. 

 
Fordonsfunktioner  
 

B1. Plats för skumsläckare   säkerhet – ej lagkrav. 
B2. Plats för domkraft    praktiskt. 
B3. Plats för varningstriangel   lag – (TSFS 2009:89). 
B4. Plats för fälgkors    praktiskt. 
B5. Plats för elektronisk däckpump   praktiskt. 
B6. Plats för däcklagningsskum   praktiskt. 
B7. Belysning i lastutrymmet   praktiskt. 
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 Idégenerering 3.4.3

Diskussion med uppdragsgivare  

Den feedback vilken är baserad på möten med uppdragsgivare och ansvariga för 

parallellprojekten har konkretiserats till nedanstående punkter:  

- Hyllor/fack för mindre artiklar.  

- Flexibla krokar.  

- Löstagbara plattor/skivor.   

- Maxvikt, startar ej vid överlast. 

- Hakar/spännen att säkra last med.  

- Utdrag/fällbara pinnar för t.ex. kassar. 

- Lätthet att dra in/ut laster.   

- Erbjuda sittplats (vid stillastående). 

Hur kan säker hållning erbjudas för respektive vanlig last? 

Idégenereringen samt annan input sammanställs och kategoriseras nedan i vilken last de kan 

tänkas användas till, alltså fäst- eller säkringsmöjligheterna för varje separat vanlig last. 

A1. Matkasse 

- Hänga: krok, hake, utfällbar pinne.   

- Ställa: stativ, formgjuten plats i underlaget, löstagbara avgränsare. 

A2.  Barnvagn 

- Ställa: stativ, löstagbara avgränsare, fästbart elastiskt nät, fästbara elastiska band. 

A3.  Djurbur 

- Ställa: stativ, löstagbara avgränsare, fästbara elastiska band. 

A4.  Säckar (större svarta sopsäckar) 

- Hänga: krok, hake, utfällbar pinne. 

- Ställa: stativ, formgjuten plats i underlaget, löstagbara avgränsare, fästbart elastiskt nät, 

fästbara elastiska band. 

A5.  Byggmaterial 

- Små och tunga (metall, sten, keramik, glas m.m):  

 - Ställa: formgjutna avgränsare i underlaget, löstagbara avgränsare, fästbart elastiskt nät, 

fästbara elastiska band. 

- Stora och lätta (trä, frigolit, plast, leca m.m): 

 - Hänga: krok, hake, utfällbar pinne, utfällbart fack. 

 - Ställa: stativ, formgjutna avgränsare i underlaget, löstagbara avgränsare, fästbart elastiskt 

nät, fästbara elastiska band. 

I nästa steg redovisas några exempel från idégenereringen, sorterade efter gemensamma nämnare 

i fråga om lösning och utformning.  
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Kategori krokar/portabel infästning  

I skisserna nedan (fig. 3.4.5) kan vi observera krokar och diverse portabla infästningssystem de 

medverande kom fram med. Några av dessa innefattade elastiska band de var fästa i för att t.ex. 

förhindra att laster ”hoppar ur” eller för att kunna fästa laster ytterligare; några exempel syns där 

en barnvagn fixeras på olika sätt.  

Vi kan även observera permanent fixerade krokar fästa i vägg och tak, tänkta att tillhandahålla 

infästning för matkassar , dessutom ser vi en mångsidighet i dessa då plankor och skivor likväl 

kan läggas på dessa. 

 

Fig. 3.4.5. Skisser från Idégenereringen, med krokanordningar som gemensam nämnare. 
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Kategori nätlösningar 

De idéer (fig. 3.4.6) vilka föll i denna kategori varierar ganska mycket mellan varandra, och gav 

samtidigt mycket att jobba med. Horisontellt rutnät där kassar och andra laster med liknande 

form kan placeras i rutorna för fasthållning, modulärt rutnät som avskiljare, flexibelt ”täcke” som 

håller laster på plats samt löstagbart galler där man själv kan fästa last och som också kan fungera 

som avskiljare i lastutrymmet. 

 

Fig. 3.4.6. Skisser från idégenerering, med nät av olika typer som gemensam nämnare. 
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Kategori lådlösningar  

Nedan (fig. 3.4.7) ser vi några exempel av de idéer vilka hade med lådor att göra, som då skulle 

fixera last plant och möjliggöra lastning ovanpå. Det kan här vara önskvärt att lådan, eller delar av 

den, är ihopfällbara eller löstagbara, vilket framfördes i idégenereringen. 

Fig. 3.4.7. Skisser från idégenerering, med lådor som gemensam nämnare. 

Kategori övriga lösningar 

Här nedan (fig. 3.4.8) kan vi observera de resterande av skisserna från idégenereringen. Portabel 

matta som kan göra renhållning lättare, ett flexibelt ”rum” som dras ut från ena väggen, skenor i 

golvet där anpassad last och utrustning kan fästas, en skiva som ”svängs” ut för tyngre laster, en 

ställning som dras upp och ner från taket, fixta elastiska öglor man kan fästa avlånga och smala 

laster i samt ett golv som är utskuret för vissa typer av laster att få plats i. 

 

Fig. 3.4.8. Skisser från idégenereringen vilka inte föll i de tre tidigare kategorierna. 
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3.5 Framtagning av delkoncept 

 Genomgång av delkoncept 3.5.1

Delkoncept A: Infällbara och löstagbara avgränsare 

Med inspiration från skena-idén ur idégenereringen, det 

tänkta behovet av löstagbara avgränsare i lastutrymmet 

samt med ergonomin vid i/ur-lastning i åtanke, 

utvecklades koncept A. Dessutom önskade 

uppdragsgivare löstagbara plattor/skivor, vilket togs i 

åtanke här.  

Till höger i figur 3.5.1 ser vi ett par idéskisser som låg i 

grund för delkoncept A. 

 

                        

                                  Fig. 3.5.1. Infällbara och löstagbara avgränsare, skiss-fas. 

 

Fig. 3.5.2. Infällbara och löstagbara avgränsare, tidigt skede. 

Figur 3.5.2  ovan visar Koncept A, med infällbara och löstagbara avgränsare. Detta koncept har 9 

olika huvud-inställningar tack vare de två (2) infällbara armarna vilka äger en (1) löstagbar 

avgränsare vardera, samt huvudavgränsaren vilken också är löstagbar från skenan den är fäst i. 

Koncept A har en bredd på 500 mm, en höjd på 300 mm med huvudavgränsaren i upprätt 

tillstånd, samt fullt möjliga djup 1200 mm. I utfällt tillstånd avgränsar de två armarna det inre 

utrymmet vid 300 mm respektive 750 mm från djupet av lastutrymmet. 
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Delkoncept B: Uppfällbar lådlösning 

Utifrån idégenereringen kom det idéer kring en ihopfällbar låda för att stuva mindre saker i. Det 

framgick även idéer kring avgränsare i lastutrymmet för att skilja samt i sidled säkra last. Utifrån 

litteraturstudien kring ergonomi framgick det att dra/skjuta last är att föredra över att lyfta in/ur 

last i lastutrymmet, och även här togs detta faktum i åtanke. Koncept B utvecklades med dessa 

idéer och information som grund. Nedan (fig. 3.5.3) ser vi en grundskiss för detta koncept. 

 

Fig. 3.5.3. Uppfällbar lådlösning,  skiss-fas. 

 

Fig. 3.5.4. Uppfällbar lådlösning, tidigt skede. 

Den uppfällbara lådlösningen, vilken visas i figur 3.5.4 ovan, har armar liknande Koncept A. 

Dessa armar kan utöver att fällas in dessutom vikas upp då de är infällda, för att fixera 

huvudluckan i upprätt läge och på så vis högt avgränsa lastutrymmet. Koncept B äger en bredd 

på 500 mm, höjd på 150 mm med nedfälld lucka och ett djup matchande det av lastutrymmets 

total. De två armarna avgränsar i utfällt tillstånd vid 400 mm respektive 1200 mm, räknat från 

lastutrymmets djup. 



35 

 

Delkoncept C: Fastsättning och upphängning på vägg i form av stålnät 

Flera skisser från idégenereringen handlade om nät; antingen 

fixerat nät, rörligt i en dimension eller helt löstagbart nät. Detta 

koncept utvecklades för att erbjuda lastutrymmet fler möjliga 

fästpunkter för annars lös och osäkrad last.  

Fig. 3.5.5 till höger visar en tidig skiss i hur ramen skulle vara 

uppbyggd. 

    

     Fig. 3.5.5. Koncept C, uppbyggnad. 

 

Fig. 3.5.6. Fastsättning och upphängning på vägg i form av stålnät, slutgiltigt skede. 

Koncept C i figur 3.5.6 ovan är en kvadratisk ram tillverkad för att främst användas som en 

fästpunkt till lösa och/eller skrymmande laster, samt för upphängning av mindre artiklar. Ramen 

är tillverkad med sidlängden 500 mm, är placerad på den vänstra väggens horisontella mitt och de 

mindre fästrutorna av tråd är cirka 75 gånger 75 mm i storlek. Tanken är dock att denna ”tavla” 

skall täcka hela vänster vägg för att öka antalet fästpunkter och därmed öka dess 

användningsområde och flexibilitet.  
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Delkoncept D: Krokar för fasthållning och upphängning 

Idéer för krokar och infästningar fanns det gott om efter idégenereringen, och för att användas i 

samband med koncept C utvecklades dessa krokar för fasthållning och upphängning. De är 

designade att gå in diagonalt i rutorna på koncept C, där kunna låsas fast horisontellt när de är 

utvikta och hängas fast när de är ihopvikta. Nedan (fig. 3.5.7) visar tidiga skisser och anteckningar 

kring detta koncept. 

 

Fig. 3.5.7. Krokar för fasthållning och upphängning, skiss-fas. 

 

Fig. 3.5.8-9. Krokar för fasthållning och upphängning, slutgiltigt skede. 

Krokarna i Koncept D (fig. 3.5.8-9) är som sagt tillverkade med fokus för att användas i samband 

med Koncept C, där de då kan säkra eller hänga upp last med hjälp av sina hakar. Dessa krokar är 

ihopfällbara för att öka deras potentiella användningsområde. Tanken är att dessa krokar skall 

förses med ett hållbart elastiskt band, fäst igenom de hål som syns på bilderna ovan.  
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De fyra delkoncept vilka är resultatet från bl.a. idégenereringarna, förstudien och Användarstudie 

I, började ta form tidigt i projektet. Dessa koncept har utvecklats i bl.a. Implementering och 

testning av vanliga lasttyper och Användarstudie II. Alla fyra koncept ses nedan i figurerna 

3.5.10-11. 

 

Fig. 3.5.10-11. Alla fyra koncept innan konceptupveckling, två (2) olika inställningar.  

  

Koncept A 

<- Koncept C 
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 Detaljkonstruktion  3.5.2

 

Fig. 3.5.12. mock-up-artiklar att representera Fordonsfunktionerna. 

 

I figur 3.5.12 ovan visas resultatet av tillverkningen av de 

artiklar vilka togs fram i Fordonsfunktioner. Då 

helhetslösningen även skulle erbjuda förvaring av 

Fordonsfunktionerna och säkring av dessa visas här i figur 

3.5.13 till vänster ett exempel på hur de skulle kunna 

placeras, här inuti delkoncept B. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.13. fordonsfunktioner i delkoncept B. 
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 Konceptutvärdering 3.5.3

Håller dessa fyra koncept måttet gentemot bl.a. kravspecifikation och avgränsningar i aspekter 

såsom hur de tagits fram och under vilka förhållningssätt och omständigheter de utvecklats? 

Tabell. 3.5.14. tabell över Funktionsdelen av kravspecifikationen. 

Vi ser ovan i tabell 3.5.14 att helhetskonceptet uppfyller de krav och önskemål vilka efterfrågades 

i funktionsdelen av kravspecifikationen. Det enda avvikande är då att helhetskonceptet var önskat 

att förebygga nedsmutsning, en funktion som inte aktivt utvecklades då det kan hanteras genom 

t.ex. smart materialval.  

Tabell. 3.5.15. Tabell över Miljödelen av kravspecifikationen. 

Denna miljödel (tab. 3.5.15) av kravspecifikationen är också kraftigt beroende av materialval. 

Koncepten vilka har utvecklats är relativt enkla att demontera, vilket klart uppfyller önskan om 

förenklad demonterbarhet. Den enkla demonterbarheten påverkar även återvinningen, förutsatt 

att varje lös del kan återvinnas för sig. 

Tabell. 3.5.16. Tabell över Konstruktionsdelen av kravspecifikationen. 

I konstruktionsdelen av kravspecifikationen ovan (tab. 3.5.16), uppfyller koncepten det mesta. 

Koncepten passar gentemot resterande produkter i och med att själva lastutrymmet befinner sig, 

med marginal, inom ramarna för fordonets resterande bestämda komponenter.  

Lastutrymmet med de ingående koncepten innehåller inte många, och inte heller så värst 

komplexa, komponenter. Detta bidrar till ett lågt antal ingående komponenter vilket vidarevis 

underlättar konstruktion. Konstruktionerna av koncepten möjliggör användandet utav lättare 

material, koncepten är stabila i det plyfa dem till störst del är tillverkade av.  

Funktion

Krav? Önskemål? Grad Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D Helhetskoncept

Medge Förvaring K Ja Ja Nej Nej Ja

Förebygga Nedsmutsning Ö 4 Möjligt Möjligt Nej Nej Möjligt

Medge lastmöjlighet Standardlaster K Ja Ja Ja Ja Ja

Säkra Laster Ö 4 Ja Ja Ja Ja Ja

Medge Ergonomisk inlastning Ö 3 Ja Ja Nej Nej Ja

Uppfyller koncepten kraven?

Miljö

Krav? Önskemål? Grad Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D Helhetskoncept

Förenkla Demonterbarhet Ö 3 Ja Ja Ja Ja Ja

Underlätta Återvinning Ö 4 Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt

Nyttja Miljövänliga material Ö 5 Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt

Minska Negativ miljöpåverkan Ö 5 Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt

Minska Materialvikt Ö 3 Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt

Undvika Personskadliga material Ö 5 Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt

Uppfyller koncepten kraven?

Konstruktion

Krav? Önskemål? Grad Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D Helhetskoncept

Passa Gentemot andra resterande produkt K Ja Ja Ja Ja Ja

Medge Lätt konstruerbarhet Ö 2 Ja Ja Ja Ja Ja

Minska Materialvikt Ö 3 Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt Möjligt

Medge Användning för lättare material Ö 4 Ja Ja Ja Ja Ja

Medge Sammanslagning av komponenter Ö 4 Ja Ja Ja Ja Ja

Minska Antalet ingående komponenter Ö 4 Ja Ja Ja Ja Ja

Uppfyller koncepten kraven?
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Avgränsningar –  

1. ”Utveckla endast bakom passagerarsätena.” 

Denna avgränsning uppfylls av alla delkoncept, samt helhetskonceptet. 

2. ” Inte utveckla infästning av koncept eller delkoncept mot ram/bottenplatta.” 

Denna avgränsning uppfylls då ingen sorts infästning mot ram eller bottenplatta har utvecklats 

eller tittats på. 

3. ”Välja enbart de 4-5 troligaste last-typerna och utveckla utrymmet utifrån dem.” 

Denna avgränsning, vilken också återfinns i del-mål 2, uppfylls utav Användarstudie I. 

 

4. ”Hålla sig inom ramen för karossdesignen och hjulhusen.” 

Denna avgränsning uppfylls då den valda bredden av lastutrymmet, valdes med väggtjocklek och 

eventuell instickning av hjulhus i åtanke. 

5. ”Förhålla sig till begränsningarna som gränssnitt F, ram, innebär.” 

Denna avgränsning uppfylls, med härledning till tidigare avgränsning, nummer 4 i ordningen. 

 

 Helhetslösning i fullskalig mock-up  3.5.4

Mock-upen målades mattsvart invändigt och 

utvändigt för att undvika att fokus hamnar på de 

delar vilka inte är specifika koncept, och således 

få delkoncepten att vara mer visuellt tillgängliga 

och distinktiva i mock-upens helhet.  

Fig. 3.5.17. till vänster visar mock-upens 

färgbyte, samt de fyra koncepten i deras 

dåvarande stadie. 

     Fig. 3.5.17. Målad mock-up med koncept.  

När mock-upen var målad och 

delkoncepten temporärt installerade 

testades det att de vanliga lasttyperna 

skulle få plats, vilket de gjorde. Ytterligare 

liknande tester med ilastning av de vanliga 

lasttyperna utfördes senare med flera 

användare i Användarstudie II. Fig. 3.5.18. 

till höger visar en ilastning.                      

                             Fig. 3.5.18. Ilastning med koncept i tidigt stadie. 
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 Användartest av delkoncept (Användarstudie II)  3.5.5

Fig. 3.5.19. Medverkande i användarstudien prövar delkoncept A. 

De medverkande fick koncepten översiktligt instruerade för sig, detta för att veta vilka de 

enskilda koncepten var. De medverkande fick sedan tid att på egen hand lära känna de olika 

konceptens funktioner och valmöjligheter. Figur 3.5.19 ovan visar en medverkande i 

användarstudien. 

De medverkande varierade i ålder mellan 21 år och 36 år, i längd mellan 160 cm och 197 cm, 

samt var fyra av de medverkande kvinnor, och tre av de medverkande var män. 

Delkoncept A: Infällbara och löstagbara avgränsare, fick övergripande positiva synpunkter.  

Positiv feedback här var att detta koncept var enkelt och användbart, en smidig avgränsning, 

rymlig och robust, semantiskt och lättanvänt, inte krävde mycket kraft att använda, samt bra att 

inte behöva lyfta över last; utan bara kunna skjuta in den. 

Kritik var mest två saker; att den stora avgränsarskenan inte kilas fast direkt i golvet, utan skenan 

är ditsatt ovanpå golvet; samt att utseendet kunde vara ”mjukare”.  

Delkoncept B: Uppfällbar lådlösning, fick övergripande positiva synpunkter. 

Den positiva feedbacken för detta koncept var att det var smart med uppfällning och 

avgränsning, simpelt och användbart, samt bra att lägga saker man inte använder så ofta men 

måste ha i bilen (t.ex. varningstriangel) längst in. 

Kritiken här var att handtaget till locket ansågs vara i vägen, att det kunde vara svårt att komma åt 

saker under locket ifall last placeras ovanpå locket. 
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Delkoncept C: Fastsättning och upphängning på vägg i form av stålnät, var det koncept 

som fick mest positiv respons i denna användarstudie. 

Positiv feedback var för detta koncept att det var lättåtkomligt, ger mer fästpunkter att låsa last i, 

enkelt att förstå, bra fästpunkt för krokarna, bra placering, smart lösning, valmöjligheter för 

infästning. 

Den stora kritiken här var att förstora den till att täcka hela vänstra väggen för ökat antal 

fästpunkter. En annan synpunkt var att trådarna som utgör nätet skulle vara mjukare och/eller 

flexibla. 

Delkoncept D: Krokar för fasthållning och upphängning, användes inte i så pass stor 

utsträckning, knappt hälften av de medverkande nyttjade detta koncept. De som använde 

konceptet gav positiv respons till det. 

Den positiva feedbacken med detta koncept var att det ansågs vara en smart lösning, gav 

möjlighet att spänna fast större ”prylar”, samt enkel att förstå. 

Kritiken här var att banden skulle vara elastiska och längre, samt att det skulle finnas ett specifikt 

ställe i lastutrymmet att förvara dessa krokar på. 

 

I figur 3.5.20 nedan visas en av de lastnings-variationer som en av de medverkande framställde. 

  

       Fig. 3.5.20. Lastutrymme fyllt av en medverkande. 

 

3.6 Utveckling av valda delkoncept 

Här utvecklas delkoncepten med basis från bl.a. synpunkterna och kritiken från Användarstudie 

II.  

Koncepten förädlades till deras slutgiltiga utseende. Funktionell och ytlig form sågs över och 

anpassades mot användarvänlighet. Som underlag valdes en tålig mellangrå matta. Då 

lastutrymmet var svart, valdes en ljusgrå färg för att betona och urskilja de olika delkoncepten 

mot den svarta bakgrunden, samt för att ge ett enhetligt uttryck då alla ytor inte var av samma 

material. 
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Delkoncept A: Infällbara och löstagbara avgränsare 

      

    
                                                         Fig. 3.6.1-4. Koncept A i fyra variationer. 

Vi ser i figurerna 3.6.1-4 ovan fyra olika variationer i utförande av Koncept A. Notera de två 

gångjärnsledade armarna med en löstagbar avgränsare vardera, samt skenan för den stora 

avgränsningsskivan. Kritiken angående önskad ”mjukhet” från Användarstudie II har tagits i 

åtanke genom att runda av hörn och kanter.  
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Delkoncept B: Uppfällbar lådlösning 

      

  
                                                          Fig. 3.6.5-8. Koncept B i fyra olika variationer. 

Ovan i figurerna 3.6.5-8 ser vi fyra olika variationer i utförande av Koncept B. Notera liknande 

gångjärnsledda armar, dessa armar sitter dock fast med en (1) låsmutter vardera, vilket gör att vid 

infällt tillstånd kan de dessutom fällas uppåt för att fixera den stora luckan i upprätt tillstånd. 

Kritik från Användarstudie II togs i åtanke genom att göra ett hål för öppning istället för ett 

handtag, vilket också underlättade i- och urlastning ovanpå koncept B. 
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Delkoncept C: Fastsättning och upphängning på vägg i form av stålnät 

Koncept C, vilken fick bäst respons från 

Användarstudie II, fick även den vissa 

synpunkter. Den mest betydande synpunkten 

var önskan att Koncept C, istället för att vara en 

50  gånger 50 cm ram, skulle täcka hela vänstra 

väggen i lastutrymmet. Detta önskemål kom 

dock in för sent gentemot hur mycket arbete det 

skulle ta att utföra, således valdes det bort. Värt 

att tillägga är att stålnätet är tillverkat för hand.  

I figur 3.6.9. till höger ser vi  ett färdigmålat och 

färdigutvecklat Koncept C. 

 

 

 

 

               Fig 3.6.9. Ett färdigutvecklat Koncept C. 

Delkoncept D: Krokar för fasthållning och upphängning 

          

Koncept D, vilken figur 3.6.10 till vänster visar, 

utvecklades inte mer i denna fas än vad tidigare 

redan var utvecklat. Synpunkterna från 

Användarstudie II var bland annat att använda 

ett hållbart och elastiskt band för att lättare 

kunna fästa saker, samt att skapa en plats i 

lastutrymmet tillägnade dessa krokar. 

 

    Fig. 3.6.10. Koncept D i utfällt tillstånd. 
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3.7 Slutgiltigt helhetskoncept i mock-up 

Några variationer i utförandet av det slutgiltiga konceptet kan ses i kommande figurerna 3.7.1-3.  

Fig. 3.7.1. Lastutrymmet i sitt standardutförande. 

Ovan i figur 3.7.1 visas konceptets standardutförande, där varje delkoncept utgör sin tänkta 

originalfunktion. Här betonas lastutymmets möjligheter att göra skiljerum mellan laster samt hålla 

dessa fixerade. 

 

Fig. 3.7.2. Lastuutrymmet i huvudavgränsningsutförande. 

I figur 3.7.2 ovan ser vi ett utförande där koncept A och B bildar tre stora fack då båda dessa 

koncept fällts upp till fullo.  
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Fig. 3.7.3. Lastutrymmet i avskalat utförande. 

Här ovanför i figur 3.7.3 visas en avskalad variant av konceptens utförande, vilket kan vara 

önskvärt vid transport av mer skrymmande artiklar. 

Examensutställning 

Under examensutställningen var det öppet hus i 21-huset på Karlstads universitet. I fig. 3.7.4 

nedan syns projektets lastutrymme innehållande projektets slutgiltiga helhetskoncept och 

projektansvarig. 

Fig. 3.7.4. Examensarbetare Marcus ser glad ut i projektets lastutrymme. 
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4 Diskussion 

Från början av projektet har avsaknandet av någon specifik målgrupp försvårat delar och bidragit 

till förvirring, dock löste sig detta när det klargjordes att det var gångbart att inte ha någon 

specifik målgrupp. De vanliga lasttyper vilka bestämdes i Användarstudie I hjälpte till stor del till 

att kompensera för avsaknandet av specifik målgrupp. Tanken var att de vanliga lasttyperna skulle 

kunna representera laster av liknande typer och form, d.v.s. den vanliga lasttypen djurbur kunde 

lika väl vara en flyttlåda eller ett mindre elverk, likaså kunde den vanliga lasttypen barnvagn 

representera en rullstol eller kanske en mindre möbel av något slag. I efterhand anses projektet ha 

kunnat utföras med färre ifall en specifik målgrupp fanns att inrikta projektet mot. Från och med 

introduceringen av mock-up som metod upplevdes projektet att gå bättre, då alla idéer och 

lösningar kunde testas för att se i princip hur de skulle fungera enskilt, ihop och mellan varandra. 

De gränssnitt vilka bestämdes tidigt gav några avgränsningar betydelsefulla för projektets senare 

gång.  

Med starten av de grundläggande delarna i förstudien såsom Analys av befintliga lastutrymmen 

upplevdes projektets utförande gå mer och mer sömlöst, och projektets grunder började ta form. 

Efter förstudien märktes det att den litteraturstudie som initiellt utfördes var något bristfällig, och 

den fick utvecklas vidare inom lagar och ergonomi kring lastutrymmen. Det uppstod inga större 

svårigheter att implementera detta i projektets senare skeden, dock förbrukade det mycket tid 

som hellre hade lagts på andra delar i projektet. Det är viktigt med en grundlig förstudie, för att 

spara in tid senare i projektet.  

Konceptdefineringen och konceptvalen blev något annorlunda än vad som initiellt var tänkt. I 

och med att det antal faktiska koncept var låga, utfördes det ingen direkt sållning av koncept; utan 

idéer och tidiga koncept vilka tycktes bristfälliga eller opassande avfärdades innan den egentliga 

sållningen skulle ske. Dessutom var lastutrymmets yta relativt begränsat, och tenderade att kännas 

fullt när idéer och tidiga koncept testades. Koncept sållades kontinuerligt, kan man framföra det 

som. De koncept som nådde konceptvals-fasen ägnades mycket tid på att utveckla och förädla 

genom bland annat Användarstudie II och synpunkter från projektansvarig, handledare och 

uppdragsgivare. Användarstudie II gav mer nytta till projektet än tidigare tänkt, och under 

konceptutvecklings-fasen implementerades de flesta synpunkter och idéer från Användarstudie II 

i de fyra koncept som mynnade ut.  
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5 Slutsats 

Jämförelse mellan vägen till det slutgiltiga konceptet, samt det slutgiltiga projektet i sig och  

projektets problemformulering och mål visar att projektets problemformulering och mål 

uppnåtts.  

Det slutgiltiga konceptet har:  

- visat hänsyn mot tekniska förutsättningar genom att med marginal få plats inom alla givna 

mått, 

- visat hänsyn mot lagar och regler genom att understryka betydelsen av säkring av last, 

giva möjlighet till säkring av last samt visa intresse att implementera viktlås på fordon av 

denna typ, 

- visat hänsyn mot användares behov och önskemål genom att utföra två användarstudier, 

med den adderade svårigheten att lastutrymmet i sig inte har någon specifik målgrupp, 

- tagit i åtanke ergonomi och implementerat del-koncept vilka är till viss del baserade på 

ergonomiska studier, 

- levererat ett eller flera förslag till utformning av det måttdefinerade lastutrymmet, 

- utarbetats i en fullskalig mock-up, 

- redovisats i en examensrapport där de metoder vilka använts och resultat redovisats och 

de olika koncepten beskrivts med hjälp av skisser och fotodokumentation. 

Efter jämförelse mot projektets problemformulering och mål kan det konstateras att projektets 

slutgiltiga konceptlösning uppfyllt dessa kriterier.  

 

Det finns möjlighet att utveckla detta projekt ytterligare, förslag på utvecklingsområden kan vara: 

- materialstudier samt hållfasthetsberäkningar, 

- materialstudier med fokus på miljön, 

- vidare och bredare användartester när en specifik användare har kunnat fastställas, 

- projekt med faktiskt lastutrymme i ett fordon av denna typ som mål. 
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Jag skulle vilja tacka Johan Eileryd, som med sin drivande personlighet och sitt imponerande 
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 Projektplan 

 

Bakgrund 

 

Detta projekt har startats i samband med ett examensarbete vilket fungerar som 

slutexamineringen i Högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design på 

Karlstads universitet. Uppdragsgivare är Martin Larsson på Precer Group. 

 

Kontakt mellan Examensarbetaren och Precer Group upprättades strax efter årsskiftet 

2014/15, möte angående projektet skedde den 5:e januari 2015 i Precer Groups lokaler på 

Signalhornsgatan 124, Karlstad. På mötet åtog sig Examensarbetaren projektet och fick skriva 

på ett sekretessavtal med Precer Group. 

 

Referensdokument såsom kurs-PM, Projektbeskrivning och Sekretessavtal återfinns under 

Bilagor sist i detta dokument. 

Mål 

 

Målet med detta examensarbete är att utveckla ett eller flera designförslag på passande 

lastutrymme för framtida hybridfordon. 

Genom analys och specificering av diverse gränssnitt och avgränsningar har tre del-mål 

bestämts: 

1. Fokusera på utveckling av utrymmet ur användarens perspektiv. 

2. Fokusera på att analysera de vanligaste typerna av last och därefter utveckla 

utrymmet baserat på analyserna. 

3. Förhålla sig till givna mått samt mått utifrån parallellprojektens utveckling. 

 
Gränssnitt:  

A, mot passenger compartment.  

B, mot bottenplattan inkl flisare och extradäck.  

C, mot användaren.  

D, Jennifers karossdesign.  

E, hjulhusen.  

F, ram och krockstruktur. 

G, mot lasten. D.v.s. det som användaren ska lasta i 

utrymmet. 

 

Avgränsningar: 

Utveckla endast bakom passagerarsätena. 

Inte utveckla infästning av konstruktioner mot 

ram/bottenplatta. 

Välja enbart de 3-4 troligaste last-typerna och utveckla 

utrymmet utifrån dem. 

Hålla sig inom ramen för karossdesignen och 

hjulhusen. 

Förhålla sig till begränsningarna som F, ram, innebär.  

 

Slutrapporten på examensarbetet ska vara inlämnad den 21:a maj 2015, utställning av 

examensarbetet äger rum den 25:e maj 2015 och därmed ska projektet vara avslutat. 
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Organisation 

 

– Marcus Åkerman Markgren, Examensarbetare. Studerande på Karlstads universitet och är 

ansvarig för att projektet ska fortsättas och vidarevis avslutas.  

– Jennifer Karlsson, Examensarbetare. Studerande på Karlstads universitet och har ansvaret 

för ett parallellprojekt till detta, angående den yttre designen på Precer Groups hybridfordon. 

Dessa examensarbeten kommer förmodligen till viss del påverka varandra. 

- Henrik Pankinaho, Examensarbetare. Studerande på Karlstads universitet och har ansvaret 

för ett parallellprojekt till detta, angående utformning och hållbarhet av karossen på Precer 

Groups hybridfordon. Dessa examensarbeten kommer förmodligen till viss del påverka 

varandra. 

– Martin Larsson, VD Precer Group. Uppdragsgivare av detta och de två andra tidigare 

nämnda examensarbeten. Martin kommer vara med i processen och komma med inputs 

angående designförslag m.m.  

– Johan Eileryd, Industridesigner. Handledare för detta och sju andra projekt. Johan kommer 

dela med sig av sin expertis om och när det behövs i form av handledarmöten på 

examensarbetarens begäran. 

 

 
                              A. Yttre design – Jennifer.  B. Ramkonstruktion – Henrik.     C. Lastutrymme – Marcus.  
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Viktiga datum 

 

2:a februari 
Projektplan klar och 15-minuters presentation 

av projektet. Obligatorisk närvaro 

5:e mars 
Opponeringsseminarium, inte obligatoriskt 

men bra att gå på 

25:e mars 

Delredovisning. Metodikdel skriven och 

inlämnad senast 24:e mars 17:00. Obligatorisk 

närvaro 

21:a maj 
Inlämning av projektets slutrapport, senast kl. 

09:00 

25:e maj 
Muntlig presentation, utställning samt 

feedback som sammanfattar dagens händelser 

1:a och 2:a juni Opponeringstillfällen 

 

Tidplan och Resurser 

 

 
 

Vecka 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Månad

Datum 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8

Insamling av information

Färdigställande

Uttryck

Idégenerering

Analys av lastutrymmen

Standardlaster

Fullskalig mock-up

Kravspecifikation

Produktspecifikation

Idégenerering

Konceptgenerering

Konceptval

Konceptutveckling

Slutgiltigt koncept

Förberedande för utställning

Rapportskrivning

Planering för utställning

2/2 Inlämning Projektplan

5/3 Opponeringsseminarium

25/3 Inlämning Metodik

22/4 Delredovisning

23/4 Inlämning Projektöversikt

21/5 Inlämning Rapport

25-26/5 Slutpresentation

25-26/5 Utställning

1-2/6 Opponering

Viktiga moment

Avslutning

Genomförande

Projektplan

Förstudie

JuniFebruari Mars April Maj
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Resurser tillhanda i skrivande stund: 

- Handledare Johan är en drivande och värdefull resurs i detta projekt. 

- Kostnadsfri hjälp och vägledning av ett av Sveriges ledande företag inom 

marknadsundersökningar. 

- Examensarbetare i parallellprojekt.  
- Diverse fordonstillverkare. 

 

 

Riskbedömning 

 

Nedanstående genomförd enkel riskbedömning visar generella risker samt generella åtgärder, 

för att minska negativa konsekvenser ifall oturen skulle vara framme. 

 

Riskbeskrivning Åtgärd 

Förseningar 
Jobba helger, optimera tidsplan vid längre 

förseningar 

Sjukdom 
Jobba på distans, sakta ner jobbtempo och ta igen i 

efterhand, personlig hälsa prioriteras 

Uppdragsgivare går i konkurs 
Beroende på när detta skulle ske, fortsätts arbetet 

eller så avslutas det och skjuts upp till nästa år 

Felande teknisk hårdvara t.ex. Dator  
Backup-dator finns. Vid ytterligare fel finns datorer 

tillgängliga på Karlstads universitet 

Personskada 
Beroende på allvarlighet behandlas personskador på 

samma vis som Sjukdom 

Global apokalyps Projektet skjuts upp tillsvidare 

 

Dokumenthantering  

 

Dokument och filer tillhörande projektet kopieras och sparas regelbundet på en bärbar dator, 

en stationär hemdator, en portabel hårddisk och online genom Dropbox. 

Dokument och filer av hög betydelse namnges enligt ”Beskrivning_datum_version”. 

Dokument och filer av mindre betydelse namnges med ledord och vid behov 

versionsnummer. 
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Bilagor 

WBS 

Pert 

Kurs-PM 

Sekretessavtal mellan examensarbetaren och Precer Group 

Projektbeskrivning 

 

CPM-nät, kritisk väg definerad! 
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Bilaga II: Analys av befintliga lastutrymmen 

Analys av befintliga lastutrymmen, Wafab bil Karlstad

[mm] Djup Bredd (inv.) Bredd (utv.) Bredd (vägg) Golvarea [m2] Höjd (inv.) Hjulhus (inåt)

Isuzu D-Max 1550 1450 1610 80 1.53 950 230

Kia Sportage 900 1330 1700 185 0.93 650 150

Audi A4 quattro 1000 1050 1650 300 1.05 730 0

Opel Zafira Tourer 1050 1050 1650 300 1.10 880 0

Jeep Cherokee Grand Summit 1000 1050 1550 250 0.81 780 120

Jeep Wrangler Unlimited 900 1100 1800 350 0.72 1050 150

Jeep Renegade 750 930 1730 400 0.70 900 0

Fiat Freemont Black Code 1050 1050 1650 300 1.10 800 0

Kia Sorento 1050 1400 1700 150 1.16 850 150

Kia Carens 1000 1350 1750 200 1.09 850 130

Opel Mokka 750 1000 1700 350 0.75 800 0

Isuzu D-Max

Kia Sportage

Audi A4 quattro

Opel Zafira Tourer

Jeep Cherokee Grand Summit

Jeep Wrangler Unlimited

Jeep Renegade

Fiat Freemont Black Code

Kia Sorento

Kia Carens

Opel Mokka 5 (3)Kombi liten

5 (0)

5 (3)

5 (3)

7 (5)

5 (3)

5 (3)

5 (3)

7 (5)

7 (5)

Kombi stor

Jeep mellan

Kombi liten

Kombi stor

Kombi stor

Kombi mellan

Klass Säten (varav nedfällbara)

Pickup

Kombi mellan

Kombi mellan

Kombi stor

7 (5)

 
Isuzu D-Max: 

 

 

Kia Sportage: 
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Audi A4 quattro: 

 

 

Opel Zafira Tourer: 

 

 

Jeep Cherokee Grand Summit: 

 

 

Jeep Wrangler Unlimited: 
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Jeep Renegade: 

 

 

Fiat Freemont Black Code: 

 

 

Kia Sorento: 

 

 

Kia Carens: 
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Opel Mokka: 
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Bilaga III: Idégenerering  
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Bilaga IV: Användartest av delkoncept (Användarstudie II) 
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Koncept A: Infällbara och löstagbara avgränsare.   (höger i lastutrymmet) 
Koncept B: Uppfällbar lådlösning.    (vänster i lastutrymmet) 
Koncept C: Fastsättning och upphängning på vägg i form av stålnät. 
Koncept D: Krokar för fasthållning och upphängning. 
 
Hur upplevde du användningen av koncept A-D? 
A: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Smidigt att inte behöva lyfta över. 
Johan, 21, 193: Simpel och användbar. 
Lisa, 28, 178:  Smidiga, bra idé att kunna variera storlek. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Mycket bra, flexibelt! Lättanvänt. 
Jenny Fl, 36, 160: Fattade inte att man kunde fälla inte kortsidorna, annars smart 
  lösning. 
Anton, 23, 197: Väldigt smidigt med avgränsning, speciellt när man har sopor som 
  inte är fräschast. 
Jennifer, 24, 168,5: Anpassningsbara och lättmanövrerade! 
 
B: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Fungerade med plan på hur man ville lasta. 
Johan, 21, 193: Simpel och användbar. 
Lisa, 28, 178:  Smart, orolig att jag lockades lägga saker i som skall ut fort. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Mycket bra, då man kan gömma de saker som ”SKA” va i bilen. 
Jenny Fl, 36, 160: Smart lösning. Svårt att förstå hur den skulle fällas ihop. 
Anton, 23, 197: Bra att kunna avskilja varningstrangel mm som man inte använder så 
  ofta. 
Jennifer, 24, 168,5: Den var bra. Rymlig, men plats åt viktiga prylar. 
 
C: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Lättåtkomligt. 
Johan, 21, 193: Lättåtkomlig. 
Lisa, 28, 178:  Säkert bra att ha, extra säkerhet. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Bra men skulle vara ”mjukare” nät. 
Jenny Fl, 36, 160: Bra koncept, enkelt att förstå, men kanske vore bra att med
  exempelbilder på hur man skall och kan fästa saker på ett smart sätt. 
Anton, 23, 197: Användes inte i detta fallet men kan vara till nytta för att säkra last. 
Jennifer, 24, 168,5: Användarvänlig. Lätt att anpassa efter föremålets beskaffenhet. 
 
D: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Nådde inte riktigt till den längst in (innersta kroken) 
Johan, 21, 193: Svår att komma åt. 
Lisa, 28, 178:  Använde ej. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Behövde ej testa båda (trä och sandplast), kan vara bra för att hålla 
  fast större kassar etc. Lite svåranvänt att sätta fast klipsen. 
Jenny Fl, 36, 160: Smart lösning. Exempelbilder på hur de kan användas och till vad. 
Anton, 23, 197: Användes inte heller, men samma som ovan. 
Jennifer, 24, 168,5: Använde den aldrig! 
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Vad upplevde du vara bra med koncept A-D? 
A: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Kunna fälla in och inte behöva lyfta över avgränsarna. 
Johan, 21, 193: Den var rymlig och tog inte upp för mycket utrymme. 
Lisa, 28, 178:  Smart, bra idé att kunna variera storlek. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Flexibiliteten. 
Jenny Fl, 36, 160: Smart, håller saker på plats. 
Anton, 23, 197: Robust och simpel konstruktion, lätt att förstå och använda. 
Jennifer, 24, 168,5: Att de var enkla att fälla åt sidan! Bra för oss som inte är superstarka. 
 
B: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Bra för att skydda saker i lådorna. 
Johan, 21, 193: Enkelt att se funktionen och användning. 
Lisa, 28, 178:  Kanske gör att ytan för stora saker blir skev? 
Jenny Fe, 25, 168,5: Håller saker på plats 
Jenny Fl, 36, 160: Bra att ha en låda där ting ligger på plats. Smart att den kan fällas
  upp. 
Anton, 23, 197: Smart konstruktion, krävs nog att man vet hur man ska använda
  funktionerna. 
Jennifer, 24, 168,5: Att den var rymlig! Trots att den såg ut att vara liten fick mkt saker 
  plats. 
 
C: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Bra fästpunkt för krokarna. 
Johan, 21, 193: Bra placering, funkar bra för påsar och dylikt med handtag. 
Lisa, 28, 178:  Smart, tar ingen plats. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Att man kan sätta fast grejer så de ej glider. 
Jenny Fl, 36, 160: Bra för infästning av saker och för att hålla saker på plats. 
Anton, 23, 197: Enkel att förstå. 
Jennifer, 24, 168,5: Att det fanns bra valmöjligheter att välja vart krokarna ska hänga. 
 
D: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Möjligheten att spänna fast större prylar. 
Johan, 21, 193: 404 Not Found (använde ej). 
Lisa, 28, 178:  Får ej någon plats (inlastade saker i vägen) 
Jenny Fe, 25, 168,5: Håller saker på plats. 
Jenny Fl, 36, 160: Smart lösning. 
Anton, 23, 197: Enkel att förstå. 
Jennifer, 24, 168,5: - 
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Vad upplevde du vara mindre bra med koncept A-D? 
A: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Behövde inte använda/förstod inte den löstagbara. 
Johan, 21, 193: - 
Lisa, 28, 178:  Kan också ta upp plats. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Att inte hela avgränsarna kan tas bort. 
Jenny Fl, 36, 160: Bra om avdelarna (avgränsarna) kunde flyttas till önskad plats. 
Anton, 23, 197: Spåren från avskiljarna kanske ska sitta nere i golvet, alltså inte sticka 
  upp. 
Jennifer, 24, 168,5: INGET! BARA POSITIVT! =D 
 
B: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Kan inte lasta om ifall jag har lagt prylar ovanpå. 
Johan, 21, 193: Svårt att komma åt innersta facket. 
Lisa, 28, 178:  Risk att stoppa ned saker som kan behövas snabbt? 
Jenny Fe, 25, 168,5: Inte så ”högt” (höjd på lådan), måste lasta relativt små saker. 
Jenny Fl, 36, 160: Svår att förstå hur konceptet skulle fällas upp. 
Anton, 23, 197: Handtag i vägen? 
Jennifer, 24, 168,5: Lite för få avgränsningar i facket/lådan. 
 
C: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: (för) Litet nät. 
Johan, 21, 193: Svårt att fästa krokarna. 
Lisa, 28, 178:  Kanske ramlar ner lätt? 
Jenny Fe, 25, 168,5: Behövs större flexibilitet för högre användningsgrad. 
Jenny Fl, 36, 160: Nätet skulle vara större så det gick att spänna fast mer. 
Anton, 23, 197: Upphängningen kanske trasslar in sig om den bara hänger utanpå 
  nätet. 
Jennifer, 24, 168,5: NADA! 
 
D: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: (för) korta rep och inte så krokiga krokar. 
Johan, 21, 193: Svårt att komma åt. 
Lisa, 28, 178:  - 
Jenny Fe, 25, 168,5: Att banden inte var elastiska. 
Jenny Fl, 36, 160: Sitter lite långt in i lastutrymmet. 
Anton, 23, 197: Kan vara bra att ha ett sprcifikt ställe där den ska hänga, slarvas bort
  annars? 
Jennifer, 24, 168,5: - 
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Vad kan förbättras respektive koncept A-D? 
A: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: - 
Johan, 21, 193: - 
Lisa, 28, 178:  Kanske ”mjukare” väggar så att övergång blir mer jämn. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Att de kan tas loss helt och läggas på sidan elr hemma. 
Jenny Fl, 36, 160: Flyttbara avdelare (reglerbara). Ev. Nått nåt (?) på toppen. 
Anton, 23, 197: - 
Jennifer, 24, 168,5: - 
 
B: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: - 
Johan, 21, 193: Göra innersta facket lättare att komma åt. 
Lisa, 28, 178:  För att undvika att lägga saker (ovanpå), placera mot bakre vägg. 
Jenny Fe, 25, 168,5: Lite högre utrymme så att t.ex ett reservdäck får plats. 
Jenny Fl, 36, 160: Flyttbara avdelare (reglerbara). Locket borde vara tvådelat. 
Anton, 23, 197: - 
Jennifer, 24, 168,5: - 
 
C: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Täcka hela vänstra sidan för fler fästpunkter. 
Johan, 21, 193: Bättre krokar. 
Lisa, 28, 178:  Tar inte så mycket plats – bredare? 
Jenny Fe, 25, 168,5: Ej så hårt nät. 
Jenny Fl, 36, 160: Större nät som snören av gummiband och gummiband mellan 
  krokarna. 
Anton, 23, 197: Något fack eller något ställe att förvara upphängningarna (krokarna). 
Jennifer, 24, 168,5: Kanske ett ännu större stålnät. 
 
D: ________________________________________________________________________ 
Hampus, 27, 181: Längre rep i gummi? 
Johan, 21, 193: Lättare att komma åt. 
Lisa, 28, 178:  - 
Jenny Fe, 25, 168,5: Elastiskt band – såna man har på ”ölkärror”. 
Jenny Fl, 36, 160: I olika storlekar kunna förflyttas på en skena i taket, kompletteras 
  med snodd som håller det man hänger på plats. 
Anton, 23, 197: - 
Jennifer, 24, 168,5: - 
 
Övriga kommentarer: 
Hampus, 27, 181: - 
Johan, 21, 193: Sjysst rör. 
Lisa, 28, 178:  Bra jobbat – smart användarstudie! 
Jenny Fe, 25, 168,5: Mycket stort utrymme! Kanske får plats en ko. 
Jenny Fl, 36, 160: Bra jobbat, många kreativa lösningar. Jag anser att det är svårt att ta 
sig   upp och nå långt in i utrymmet. 
Anton, 23, 197: - 
Jennifer, 24, 168,5: KALASBRA! =D 
 


