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Abstract 
The driver’s environment in todays trucks is being continually improved to increase the drivers 
comfort and safety. One of the most influencing factors of the driving experience is the driver’s chair. 
The purpose of this master thesis was to continue the development of a new driver’s chair, based on a 
pilot study and a number of patents from Scania CV AB. The aim of this development was to create 
one or several concept chairs, ready for further prototyping and analysis. The concept(s) were to be 
constructed using CAD software, thus verifying dimensions and functions. Beyond this, the concept(s) 
were to be calculated and simulated for structural integrity during a crash. 
 
A product development process divided into three phases, information gathering, concept development 
and construction, was used. During the first phase, information was collected with the purpose of 
increasing subject knowledge, identifying user demands and mapping out useable technologies. In the 
second phase, product development, a product specification was created and idea solutions were 
generated. Eight pilot concepts were created from the generated ideas. The concepts were transformed 
into CAD mock-ups, verifying movement patterns and secondary functions. Finally, the concepts were 
evaluated and selected with the aid of quantitative evaluation methods. 
 
The selected concept differed somewhat from the patents, but kept the same basic method of chair 
suspension. These differences were caused by forced adaptations of the concept structure to conform 
to product specifications. In the third phase, mechanical construction was performed in parallel with a 
master thesis aiming to simulate and verify crash testing of the concept. An iterative loop between 
construction and simulation was set up to quickly create a robust chair frame. With the frame properly 
designed and evaluated, the chair’s secondary functions could be designed and applied. 
 
The resulting concept was deemed to have the potential to conform to product demands, in some cases 
outperforming the current chair models. The biggest advantages of the concept were increased safety 
due to the sturdy frame, a suspension independent of chair settings and a potentially lower weight. One 
specific demand was that the concept must be able to fit in all of the cabs in Scanias cab range. 
Concessions and trade-offs in chair geometry and structure had to be made to meet this goal. This led 
to an increase in the complexity of the structure and the elimination of some of the patents inherent 
strengths, but secured cab compatibility and kept in important comfort functions. The conclusion was 
that the pilot study and the patents were considered possible to put into practice, but in a less effective 
and optimal way compared to what was originally thought to be possible. Removing or reducing the 
demand on cab compatibility, the concept was still deemed to be able to reach its full potential with 
additional development. 
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Sammanfattning 
 
Förarmiljön i dagens lastbilar är under ständig förbättring. En av de faktorer som påverkar detta mest 
är förarstolen, som då blir mycket viktig för den totala körupplevelsen. Syftet med detta 
examensarbete var att vidareutveckla en förstudie och ett antal patent kring en ny stolsstruktur 
utvecklad på Scania CV AB. Denna vidareutveckling skulle riktas mot att skapa ett eller flera 
fungerande stolskoncept som var redo för vidare prototyptillverkning. Detta för att bättre kunna avgöra 
och testa patentens gångbarhet i verkligheten. De eventuella koncepten skulle realiseras som CAD-
ritningar samt även verifieras ur krocksäkerhetssynpunkt.  
 
En produktutvecklingsmodell uppdelad i tre faser; informationssamling, konceptutveckling och 
konstruktion, användes. Under den första fasen insamlades information i syfte att skapa en ökad 
förståelse kring problemet, kartlägga teknik och konkurrenter samt att identifiera användarbehov. I den 
andra fasen, konceptutvecklingsfasen, fastslogs en kravspecifikation, varefter idéer genererades och 
sammanslogs till koncept. Enkla CAD-skisser gjordes av koncepten i syfte att utvärdera dessa. Val av 
koncept gjordes med värderingsmetoder, bland annat Pugh-matris, QFD och FMEA. 
 
Det valda konceptet skiljde sig på vissa punkter från patenten, men bibehöll samma fjädringsprincip. 
Denna skillnad berodde på att anpassningar i strukturen var tvungna att göras för att kunna uppfylla de 
uppsatta kraven. I den tredje fasen utfördes konstruktionsarbetet parallellt med ett examensarbete mot 
krockberäkning. Detta arbete utfördes i en iterativ loop för att snabbt åstadkomma en hållbar 
grundstruktur. Med en beräknad och dimensionerad grundstruktur kunde delfunktioner utformas och 
läggas till. 
 
Den resulterande konstruktionen hade potential att uppfylla alla de ställda kraven och överträffade i en 
del fall den existerande stolsstrukturens egenskaper. Konceptets största fördelar var främst den ökade 
krocksäkerheten, inställningsoberoende fjädringsegenskaper samt den potentiellt lägre vikten. Arbetet 
mot att få stolen att passa i samtliga av Scanias hyttvarianter, medförde att vissa eftergifter i 
konstruktionen var tvungna att göras. Med detta säkrades hyttanpassningen och alla delfunktioner på 
bekostnad av ökad komplexitet och förlorandet av vissa av patentens inneboende fördelar. Slutsatsen 
av detta var att förstudien och patenten ansågs vara möjliga att realisera, men på ett funktionsmässigt 
mindre effektivt vis än vad som var tänkt. Genom att bortse från ett av hyttkraven bedömdes konceptet 
och patenten ändå kunna nå sin fulla potential vid framtida vidareutveckling.
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1. Introduktion 
 
Detta avsnitt ämnar beskriva situationen och bakgrunden till det som kom att resultera i detta 
examensarbete om stolsutveckling på Scania CV AB i Södertälje. Här behandlas även de 
grundläggande syften, mål och avgränsningar som kom att påverka och forma arbetet och 
dess utförande. 

1.1 Bakgrund 
 
Förarmiljön i dagens lastbilar är under ständig förbättring och förändring. Konkurrensen 
mellan de olika lastbilstillverkarna är hård, och en bättre förarmiljö kan vara det avgörande 
vid en upphandling. En stor del av förarmiljön påverkas av det största föremål som föraren 
kommer i direkt kontakt med och påverkas av, förarstolen. Genom åren har utveckling drivits 
mot att göra denna så bekväm och funktionsrik som möjligt, samtidigt som en så stor andel av 
populationen som möjligt skall kunna finna en användbar sittposition i alla tänkbara 
förarscenarion. I dagsläget finns ett fåtal stora stolstillverkare på marknaden som 
lastbilstillverkarna samarbetar med. Vanligast är att ett utbyte av kunskap och krav mellan 
stolstillverkare och lastbilstillverkare sker, därefter sker utveckling av en modell hos 
stolstillverkaren medan lastbilstillverkaren ser till att stolen får företagets egna prägling med 
till exempel specifika val av stoppning och klädsel. I nuläget fungerar den stora majoriteten 
av lastbilsstolarna enligt samma grundläggande funktionsprincip, se figur 1. Sitsen på en stol 
är sammanbunden av en nedre ram av stavar fästa i varandra likt en sax. Dessa stavar har 
varsin ände försedd med hjul, den andra änden i varje stav är fast ledad i ramen. För att sköta 
höjdjustering samt bidra till åkkomfort, är en fjäder och en dämpare fäst mellan sits och ram. 
Den vanligaste typen av fjäder på moderna stolar är en luftfjäder, driven av lastbilens egen 
kompressor. 
 

 
 

Figur 1: Schematisk bild över dagens saxkonstruktion 
 

Denna lösning är som tidigare nämnt allmänrådande inom fjäderupphängda stolar. För att 
kunna differentiera sig från sina konkurrenter och förbättra stolens egenskaper, har en 
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förstudie och med detta ett antal patent till en ny funktionsprincip utvecklats på Scania CV 
AB i Södertälje. Detta examensarbete handlar om vidareutvecklingen av denna förstudie. 
 
1.2 Om företaget Scania CV AB1 
 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 
inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva 
transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar samt 
bussar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för 
distribution och samhällstjänster.  
 
Scania är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 35 000 anställda, varav drygt 12 000 i 
Sverige.  Dessutom arbetar cirka 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
servicemarknadsorganisation. 
 
Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och 
Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. 
Busstillverkningen sker i Sverige, Brasilien och Mexiko. Karossering av bussar sker i Polen 
och Ryssland. 
 
Under 2007 uppgick faktureringen till 84,5 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,5 
miljarder kronor. 

1.3 Problembeskrivning 
 
Dagens lösning, beskriven ovan hade enligt företaget både för- och nackdelar. De mest 
talande fördelarna var de följande: 
 

• Låg egenhöjd 
• Kompakt format 
• Goda inställningsmöjligheter 

 
Med den låga egenhöjden menades underredets höjd i dess lägsta läge. Den nuvarande stolen 
hade utvecklats för att dess inställningar skulle kunna passa en 95 % av världsbefolkningen. 
 
De påtalade nackdelarna var enligt följande: 
 

• Stolen var komplex. Saxkonstruktionen gav många rörliga delar och leder.  
• Stolens egenskaper vid lagstadgade krockprover var godkända men ej helt 

tillfredsställande för de högre krav som var satta internt inom företaget.  
• Stolens justeringsmängder var godkända, men kunde vara bättre för att passa fler 

förare. 
• Hög vikt (40-45 kg). Sparad vikt kunde istället omfördelas på ett mer värdegivande 

sätt, som exempelvis en större mängd ljuddämpning i hytten 
• Dyr att tillverka på grund av dess vikt och komplexitet. 

                                                
1  Om Scania. Utdrag från företagspresentation, www.scania.se, 2009 



 

3 

• Den höga viktenoch formatet gjorde stolen svår att montera, då hela stolen måste 
lyftas in i en i övrigt färdigbyggd hytt vid monteringstillfället 

• Stolen påvisade dåliga kvalitetsegenskaper. Glapp och missljud uppstod efter längre 
tids användning, speciellt i de bakre ledpunkterna. Detta gav dålig kvalitetskänsla 
samt klagomål och garantireparationstillbud. Ett litet glapp i de bakre ledpunkterna 
gav ett stort upplevt utslag längre upp, i stolens ryggdel. 

• Stolens rörelse var ej optimal vid fjädringsförfarandet. I ojämn terräng eller vid 
plötsliga nivåskillnader i vägbanan ”pumpar” förarens fötter pedalerna då hela 
förarens kropp följer med i fjädringsrörelsen. 

 
Det utvecklade konceptet skulle till största möjliga mån försöka bevara de goda egenskaperna 
samtidigt som nackdelarna eliminerades. Detta med ett arbete mot att (i prioritetsordning) 
säkerställa funktion, minska kostnad och minska vikt. 
 

1.4 Syfte och Mål 
 
Syftet med detta examensarbete var att vidareutveckla en förstudie och ett antal patent kring 
en stolsstruktur. Denna vidareutveckling skulle riktas mot att skapa ett eller flera fungerande 
stolskoncept som var redo för vidare prototyptillverkning. Detta för att bättre kunna avgöra 
och testa patentens gångbarhet i verkligheten. Förstudien och patenten kallades inom företaget 
samlat för 3B-konceptet. Detta koncept byggde på patentens princip och hade i denna form 
tre bärande ben (3B). Då patenten endast beskrev en grundprincip för fjädring, krävdes ett 
aktivt skapande av lösningar och koncept kring dessa patent för att kunna ta dem vidare till en 
konstruktionsfas. Metoder för produktutveckling och idéskapande kunde här appliceras för att 
forma och utvärdera dessa koncept. Koncepten skulle konstrueras i CAD-programvara för att 
verifiera funktioner och egenskaper, samt för att ligga till grund för vidare utveckling samt 
beräkningar. Vidare skulle koncepten samtidigt även dimensioneras för och klara ett simulerat 
krockprov enligt europeisk standard. Dessa beräkningar och simuleringar skulle utföras i ett 
annat, parallellt examensarbete av KTH-teknologen Josef Kim, verksam på inriktningen 
Farkost. 
 
Målet med arbetet var ett eller flera färdiga stolskoncept med grundläggande konstruktion, 
dimensionering och funktionalitet säkerställd. I princip innebar detta följande: 
 

• Grundläggande funktionalitet skulle uppfyllas. Stolen skulle kunna justeras i samma 
mån som de existerande lösningarna. Stolens fjädringsrörelse skulle fungera samt vara 
förbättrad mot dagens saxkonstruktion 

• Konceptet skulle vara baserat på det innan framtagna ”frontledade” patentet eller 
annan fullgod upphängningslösning 

• Konceptet skulle vara inriktat mot vidare prototyptillverkning och testning. I detta 
skulle dock detaljkonstruktion och ritningsunderlag ej utföras. 

• Konceptet skulle vara ”körbart”. Med detta menades att konceptet skulle få plats i och 
kunna monteras i samtliga av Scanias modellserier. 

• Konceptet skulle uppfylla grundläggande säkerhetskrav. Detta innebar att 
konstruktionen skulle vara hållfasthetsberäknad för användning och krocksituationer. 

• Konceptet skulle vara billigare än nuvarande lösning. 
• Konceptet skulle vara lättare än nuvarande lösning. 
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Sammanfattningsvis skulle stolen ge föraren en säker, laglig, bekväm och individuellt 
justerbar ergonomisk körställning. Förarstolens inställningar skulle utformas för att kunna 
anpassas till så stor percentil av världsbefolkningen som möjligt. 

1.5 Avgränsningar 
 
Examensarbetet var praktiskt begränsat till en tidsperiod på ca 20 veckor, inklusive 
rapportskrivning samt övrigt arbete. Vissa delar av konceptet sågs som förutvecklat, där 
patent och förberedande kravspecifikation samt grundläggande marknadsunderlag fanns att 
tillgå. Dessa områden kunde dock kompletteras med egna undersökningar för att anpassa 
dessa till examensarbetets behov. Då konceptet i sin slutgiltiga form skulle vara inriktad mot 
fortsatt prototypserie samt provning, kunde avkall göras inom ergonomisk analys, vissa 
miljöregler samt mer specifik produktionsanpassning. Direkt utformning av nya dynor och 
andra komfortökande funktioner såsom exempelvis svankstöd eller stolsvärme, skulle ej ingå i 
konceptet. Konceptet skulle till största del använda sig av standardkomponenter och redan 
existerande komfortdelar, vilket också kunde bevara ergonomiska egenskaper till stor 
utsträckning. Utformning av kontrollsystem, reglage och reglersystem ingick ej i 
konceptutvecklingen. Konceptet skulle utformas för att minimera åverkan på den nuvarande 
hyttens utformning. Koncept som medförde ändringar i bärande karossplåtar eller dylikt var ej 
tillåtna. 

2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras, beskrivs och motiveras de metoder som valdes och användes under 
arbetets gång. Arbetsgången i stort följer den som presenteras av Ulrich och Eppinger2 samt 
av Yang och El-Haik3 angående produktutvecklingsarbete fram till innan en prototypfas. 
Detta kan generaliseras till tre övergripande faser; informationssamling, konceptutveckling 
och konstruktion. Under dessa faser beskrivs olika delmoment som ansågs viktiga för arbetets 
struktur, fortgående och uppföljande. Det aktiva valet att följa just denna process var främst 
för att enklare skapa en övergripande struktur och tidsplanering för arbetets gång. I huvudsak 
är de tre faserna representerade i den nedan beskrivna arbetsordningen även i kapitel fyra och 
fem. Valen av metoder och det praktiska användandet av dessa valda metoder beskrivs vidare 
i kapitel 4.  

2.1 Utvecklingsmodell 
 
De tre olika faserna kan liknas vid en stage-gate process där varje fas avslutas med ett 
beslutsmöte, ”gate” som säkerställer att projektet ligger inom ramarna innan det släpps vidare 
till nästa fas. De två första fasernas innehåll utformades till stor del efter den föreslagna 
arbetsgången4 enligt Ulrich & Eppinger i boken Product Design and Development, se Figur 2. 
 

                                                
2 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 33-50, 53-67, 71-91 
3 Yang, K. El-Haik, B. 2003 s. 95-119 
4 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 33-50, 53-67, 71-91 
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Figur 2. Konceptutvecklingsprocessen första fasen, efter Ulrich och Eppinger (2008) 
 
Den sista konstruktionsfasen skulle innebära en större tonvikt på att utbyta och bearbeta 
information med det parallellt löpande examensarbetet mot beräkning av stolsstrukturen. 
Genom att använda sig av en iterativ process skulle detta arbete kunna effektiviseras genom 
en gradvis förbättring och förändring av konstruktion mot en krocksäker modell. En sådan typ 
av modell är the Spiral Product Development Process

5
. Denna process åskådliggörs i figur 3. 

 

 
 

Figur 3. Iterationsprocess efter Ulrich och Eppinger (2008) 
 
Processen baseras på en grundläggande systemutveckling av produkten i stort, för att sedan 
rangordna en funktionsuppdelad produkt i prioriteringsordning. När systemutvecklingen är 
klar, arbetas i ordning de resterande funktionerna in i produkten iterativt. 
 
Jämfört med de andra av Eppinger beskrivna närliggande modellerna, generic product 

development process och complex systems development process,6 bedömdes denna process 
vara lämpligare att använda i det aktuella fallet. Iterationsfasen enligt Eppinger är användbar i 
en snabb återkopplingscykel där i det aktuella fallet en konstruktion snabbt kan verifieras 
beräkningsmässigt för att sedan lära sig av dessa slutsatser och sedan kunna förbättra eller 
förändra konstruktionen till nästa iteration. Detta förfarande bedömdes möjligt eftersom de 
aktuella programvarorna på Scania hade möjlighet att fungera på detta viset, något som också 
används i projekt inom företaget. 

2.2 Informationsinsamling 
 
Huvudsyftet med informationssamling i det första skedet är att skapa en större förståelse för 
problemets art och omfattning samt att identifiera behov och ställa krav gällande produkten 

                                                
5 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 23 
6 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 18-23 
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och dess påverkande omgivning. Detta innefattar också att införskaffa information om 
konkurrenter, nuvarande och kommande teknik. 
 
En arbetsgång för informationsinsamling beskrivs av Ulrich och Eppinger som en metod i tre 
steg7. 
 

• Klargör problemet – skaffa en grundförståelse för problemet och bryt ner detta i 
mindre delar om behövligt 

• Sök externt – finn information om lösningar och teknik som redan existerar och se hur 
detta används och kan användas. Detta omfattar bland annat att intervjua användare, 
konsultera experter, söka efter patent och litteratur, samt att utföra jämförande analys 
av konkurrenter. 

• Sök internt – Använd dig av företagets eller gruppens interna resurser och kunskap 
och skapa sedan idéer och koncept från all den insamlade informationen. 

 
Detta tillvägagångssätt och de metoder som användes i dess realiserande, beskrivs nedan. 

2.2.1 Problemformulering 
 
En grundläggande problemgranskning och problemformulering kan skapas efter upplägget 
från Ulrich och Eppingers Mission Statement8 och Janhagers problemgranskningsmetod9. 
Denna problemformulering ämnar strukturera problemet, identifiera berörda parter, definiera 
det egentliga målet, samt analysera möjligheter och begränsningar. Problemformuleringen 
innefattar följande underområden som skall identifieras och beskrivas: 
 

• Vad är problemet? 
• Vilka har problemet? 
• Vad är målet? 
• Vilka bieffekter skall undvikas? 
• Vilka begränsningar existerar? 
• Vad är ”State of the art”? 
• Vad bidrar och motverkar genomförbarheten? 

 
Upplägget och innehållet i denna metod har stora likheter med CATWOE

10 som är lämplig att 
användas för att skapa en problemformulering när problemet inte är enskilt, utan 
systemuppbyggt. Namnet CATWOE är en minnesramsa som innehåller följande basvärden att 
identifiera:  
 
Customers – Beställare, användare och andra medpåverkande parter 
Actors – Användarna i interaktion med produkten 
Transformation process – Vilka funktioner och flöden som finns i produkten 
World View – Produkten ur ett större perspektiv 
Owners – De som äger, bestämmer över och kontrollerar produkten 
Environmental constraints – Begränsningar som påverkar produkten eller arbetet med den 

                                                
7 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 99-110 
8 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 45-48 
9 Janhager, J. 2007, muntlig presentation. 
10 mycoted.com, CATWOE 



 

7 

2.2.2 Användarnas behov 
 
Ulrich och Eppinger nämner ett lämpligt upplägg för att identifiera användarbehov11. Fem 
distinkta steg existerar i denna process 
 

• Insamla rådata från användarna 
• Tolka rådata som användarönskemål 
• Organisera önskemålen efter relevans 
• Etablera viktningar av dessa önskemål 
• Reflektera över resultaten och processen 

 
Detta upplägg kom att följas under intervjuförloppen. 
 
Intervjuerna utfördes som strukturerade/semistrukturerade personliga intervjuer12, vilket 
betyder att dessa intervjuer utfördes med både förutbestämda frågor samt öppnare frågor mot 
ett subtema. Intervjuformulären och evalueringen av intervjuresultaten utformades i två av 
fallen (testförare och montering) efter Ulrich & Eppingers metod där intervjuernas innehåll 
analyseras och förenklas till deras egentliga underliggande mening, s.k. ”need statements” 13. 
Ett exempel på detta visas i figur 4. Användarnas svar eller kommentarer på frågor 
omvärderas till reella meningar, där personliga värderingar och specifika lösningar skalas 
bort. 
 

 
 

Figur 4. Exempel på tolkning av ”need statements” efter Ulrich och Eppinger (2008) 
 
I dessa två fall skedde även en återkoppling där de intervjuade i efterhand fick värdera och 
rangordna respektive need statements för att tillsammans med företagets önskemål skapa 
vidare underlag i kravspecifikation och utvärderingsmatriser inför nästa fas av 
utvecklingsarbetet. Ulrich of Eppinger hävdar att denna metod alltid ger värdefull information 
för ett projekt. Även om alla latenta behov inte upptäcks genom intervjuerna, hjälper dessa 
ändå till att bidra med en större problemförståelse kring produkten och dess användande. 
                                                
11 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 53-56 
12 Westlander, G. 2000 
13 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 59-63 
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2.3 Konceptutveckling 
 
Syftena med denna fas var huvudsakligen att skapa ett underlag att kravsätta och jämföra 
koncepten med, samt att på ett strukturerat sätt prestera ett så stort antal konkreta koncept som 
möjligt. Dessa koncept utvärderades och sållades sedan ut för att tas vidare till nästa fas. För 
att kunna utföra detta måste problemet struktureras på lämpligt vis. Därefter kan en 
generering av lösningar göras, som i sin tur skapar koncept. Lösningsgenereringen bör inrikta 
sig mot att skapa så många specifika dellösningar som möjligt14. Lösningarna bör sedan 
kombineras till koncept på ett strukturerat vis. Koncepten skall ses över och definieras 
tillräckligt väl för att kunna utvärderas. Slutligen måste en eller flera metoder att välja ut det 
bästa konceptet identifieras och användas. 

2.31 Problemstrukturering 
 
För att kunna lösa ett komplext problem är det lämpligt att om möjligt dela upp detta i mindre 
delar, alternativt att på annat vis göra produktens funktioner mer tydliga. Nedan beskrivs 
använda metoder som ämnar underlätta detta. 
 
Chunking 
 
Denna term myntades ursprungligen av George A Miller angående människans förmåga att ta 
emot, bearbeta och komma ihåg maximalt 7 +/-2 bitar av information samtidigt15. Att dela 
upp information i bekanta eller relaterade bitar hjälper till att utöka denna siffra. Chunking 
kan användas som en enkel problemuppdelningsmetod för att bli mer effektiv på att 
kategorisera information som verkar oöverskådlig i sin helhet16. Två tillvägagångssätt kan 
användas, beroende på önskat resultat, chunking up och chunking down 17. Chunking up siktar 
mot att få ett problem mer generellt. Exempel: Alkohol – dryck – vätska. Chunking down 
försöker göra ett problem mer specifikt. Exempel: Transport – taxi – bil – motor. För att 
strukturerat utföra chunking i lösningssyfte ställs fyra frågor beroende på problemets art: 
 

Chunking up Chunking down 
Part to whole – what is this part of? Part to whole – What is a part of this whole? 

Example to class – What class is this an example of? Class to example – What is an example of this class? 
An outcome – If I got this outcome, what else would 

that get for me? 
An outcome – What prevents me from achieving this 

outcome? 
A Behaviour – What is the intention behind this 

behaviour? 
A behaviour – What other behaviour would also 

satisfy this intention? 
  
Denna metod kan användas när problem intuitivt ej låter sig uppdelas. 
 
Problem Decomposition 
 
Denna metod presenteras av Ulrich och Eppinger18 och kan sägas kombinera chunking med 
black box. Produktens huvud- och delfunktioner identifieras först, för att sedan dela upp 
problemet efter vad som är mest lämpligt i det aktuella fallet. Tre varianter av metoden 
beskrivs 
                                                
14 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 108 
15 George, A M. 1956 
16 en.wikipedia.org Chunking 
17 mycoted.com Chunking 
18 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 100-104 
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• Functional decomposition – produkten delas upp i medberoende delfunktioner och 

black box-analys utförs på varje funktion. Denna metod nämns som lämplig till 
tekniska produkter med tydliga flöden av signaler, material och energi (exempel: 
glassmaskin). 

 
• Decomposistion by sequence of user action – produkten delas upp i användarmanövrar 

efter ordningen de utförs vid produktens användning. Denna metod nämns som 
lämplig för enkla tekniska produkter som omfattar mycket interaktion med användaren 
(exempel: smörjspruta). 

 
• Decomposition by key customer needs – produkten delas upp i användarönskemål, 

efter rangordning. Denna metod nämns som lämplig för produkter som är mer 
inriktade mot form än mot teknik (exempel: tandborste). 

 
I fallet med functional decomposition tilläggs en variant där produkten är teknisk och 
komplex, men saknar tydligt definierbara flöden av till exempel material eller energi. I dessa 
fall kan det räcka med att identifiera och analysera huvudfunktion(er) och delfunktioner hos 
produkten. ”Black box” delen där flöden identifieras utelämnas mer eller mindre helt i detta 
fall. 

2.3.2 Idégenerering 
 
För att skapa en produkt som dels uppfyller de krav som ställs på den, dels är innovativ nog 
att särskilja sig på marknaden, krävs ett skapande av idéer och dellösningar. Ulrich och 
Eppinger nämner fyra faktorer som är generellt applicerbara under en idégenereringsprocess, 
beskrivna här nedan19 
 

• Upphäv fördomar och kritiskt tänkande – Många enkla beslut i det dagliga livet fattas 
med hjälp av snabba överslag och förutfattade meningar. En bra (eller dålig) idé 
behöver inte vara sekundsnabbt självklar på samma vis. Genom att ge plats och tid för 
alternativa, okonventionella lösningar och sedan kritiskt utvärdera dessa över längre 
tid, ökar sannolikheten att hitta en bra lösning. Fördomar och kritik bör därför inte 
förekomma i ett tidigt idéutveckligsstadium. Eventuella svagheter eller tveksamheter 
bör istället omstruktureras som förbättringsförslag eller alternativa koncept. 

 
• Generera många idéer – Desto fler idéer som genereras, desto större sannolikhet är det 

att en så stor del av en lösningsmängd som möjligt kan täckas. Att sträva mot kvantitet 
ger alla idéer, även de som kanske verkar triviala, lika stor plats. En idé kan stimulera 
skapandet av fler idéer, så en stor mängd lösningar kan ytterligare stimulera detta  

 
• Välkomna idéer som verkar ogenomförbara – Idéer som vid första anblick verkar 

ogenomförbara, kan förbättras eller tolkas annorlunda av andra gruppmedlemmar och 
då bli användbara. Dessa idéer uppmuntrar även gruppen att tänka i banor av 
möjligheter och ökar även lösningsmängden.  

 
• Använd grafisk och fysisk media – Att beskriva abstrakta idéer i ord är svårt. Genom 

att utnyttja skisser eller former kan idéer bättre struktureras och delas. 

                                                
19 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 107-109 
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Dessa fyra faktorer fanns i åtanke under alla former av idégenerering som företogs. 
 
Brainstorming 
 
Denna gruppkreativitetsteknik är relativt välkänd och utnyttjar de första tre av ovan nämnda 
faktorer för idégenerering, samt lägger till en fjärde egen, att kombinera idéer i förhoppning 
att då förbättra dessa20. I korthet fungerar metoden på följande vis2122. Med problemet 
bdefinierat och en grupp av personer ansamlad, presenteras problemet samt de fyra olika 
tidigare nämnda genereringsfaktorerna som ansätts som ”regler”. I större grupper kan detta 
kräva en gruppledare för att uppmuntra och hjälpa gruppen. I övrigt gäller det att gruppen inte 
stannar upp för onödiga överläggningar eller långdragna diskussioner om idéer. Gruppen får 
nu resonera kring problemet och kläcka idéer, antingen ostrukturerat eller i turordning. Idéer 
antecknas och/eller skissas snabbt på lappar och samlas. När en tillräcklig mängd idéer 
ansamlats, eller gruppen ohjälpligt får slut på idéer, gås det samlade materialet igenom. 
”Dubbletter” kan strykas och gruppen kan nu resonera kring idéerna för att utveckla dem 
ytterligare, kombinera dem eller komma med nya idéer. En variant, Directed Brainstorming 
baseras på att deltagarna genererar en idé var åt gången, antecknar denna och sedan skickar 
runt idén till någon annan i gruppen för direkt förbättring. 
 
TRIZ 
 
Denna metod för att systematiskt lösa problem utvecklades i dåvarande sovjetunionen av G.S 
Altshuller. Metoden baseras på att alla problem redan har lösts av någon annan, och det gäller 
att hitta en lösning som överensstämmer med sitt eget problem och därefter applicera 
lösningen på det egna problemet23. Likartade problem och lösningar inom olika inriktningar 
repeteras av industri och forskning, dessa följer också samma mönster av teknisk utveckling. 
Genom att ansamla en databas av ”standardlösningar” på problem, kan dessa användas och 
anpassas för att lösa det egna problemet. TRIZ identifierar problem som två olika sorters 
motsägelser, teknisk och fysisk motsägelse. Metoden ämnar eliminera eller minimera 
motsägelserna för att förbättra resultatet. 
 

• Teknisk motsägelse – Exempel: Komponenten kan göras starkare, men vikten ökar. 
• Fysikalisk motsägelse – Exempel: Kaffe skall vara varmt nog för att vara njutbart att 

dricka, men kallt nog att inte bränna kunden. 
 
En inriktning av TRIZ är TRIZ40. Metoden är en ansamling av ”standardlösningarna” i 
matrisform24, där lösningstips genereras efter vilka två motsägelser problemet står inför, 
exempelvis ”Jag vill ändra längden på ett rörligt objekt, men vill inte försämra hållbarheten på 
det rörliga objektet”. TRIZ40-matrisen användes i examensarbetet för att ge lösningstips till 
idéer som hade ”kört fast” eller ansågs vara dåligt utvecklade. 
 
 
 
 

                                                
20 Osborn, A.F. 1963 
21 mycoted.com Brainstorming 
22 en.wikipedia.org Brainstorming 
23 Barry, K. Domb, E. Slocum, M S. 2006 
24 triz40.com 
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Systematic Inventive Thinking 
 
Denna metod, förkortad SIT, är baserad på TRIZ standardlösningar, men arbetar med fem 
”verktyg” och sex principer istället för en matrisform.25 Det enskilda verktyget ”subtraktion” 
användes i examensarbetet vid idégenerering26. Vanligt är att försöka lägga till detaljer för att 
lösa ett problem, men subtraktion tvingar användaren att ta bort en viktig komponent ur en idé 
eller koncept. Detta görs i flera steg, där den borttagna komponenten även kan bytas ut mot 
något annat. I varje steg analyseras fördelar och marknadsidéer och en ny, enklare idé kan 
potentiellt skapas. 

2.3.3 Konceptgenerering 
 
När den aktuella lösningsmängden anses täckt av idégenerering, kan koncept för hela eller 
delar av problemet skapas. För att få översikt och kontroll över detta skapande, kan metoder 
för detta appliceras och användas. 
 
Funktionsmedelträd 
Denna metod strävar efter att strukturera och tydliggöra skapandet av koncept när 
dellösningarna är många. Som namnet syftar på, byggs dessa träd upp av funktioner och dess 
verkställande medel27. Se även Figur 5.  
 

 
 

Figur 5. Exempel på FM-träd 
 
Funktioner anger vad produkten utför och kan uttryckas i form av verb + substantiv, 
exempelvis ”tömma last”. Ett medel anger hur en funktion uppnås. I fallet med tömma last 
kan detta vara exempelvis tippa flak, ta bort botten och flytta container. Identifierade 
funktioner i sig kan ha separata medel som i sin tur består av fler funktioner, etc. Idéer kan på 
detta vis både skapas och struktureras med denna metod. För att skapa koncept väljs grenar av 

                                                
25 sitsite.com Company: Our History 
26 Muntlig presentation och seminarium. Fredriksson, J. 
27 Chakrabarti, A. 2002. s. 99-105 
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medel och funktioner ut beroende på hur tekniskt gångbara de anses vara och hur väl de går 
att kombinera med andra grenar till fullständiga koncept. 
 
Urvalsmetoder 
 
En av företagets existerande kravspecifikationer för lastbilsstolar användes som bas för en ny 
målspecifikation för examensarbetet. Resultat från intervjuer och undersökningar från fasen 
innan, samt arbetets identifierade begränsningar användes sedan för att modifiera denna 
kravspecifikation. Viktningar och need statements från intervjuer samt företaget användes för 
att rangordna och poängsätta krav i en QFD28 samt en pugh-matris29 för att värdera och 
rangordna konceptens gångbarhet. Resultaten från denna QFD användes för att kunna 
rangordna och värdera de jämförda kraven och egenskaperna i Pugh-matrisen. För att skatta 
den tekniska risken hos de olika koncepten användes en variant av FMEA.  Dessa tre metoder 
beskrivs kort nedan. 
 
Quality Function Deployment 
 
Den matrisbaserade metoden för att koppla kundkrav till produktkrav, Quality Function 
Deployment (QFD), skapades under 1970-talet av personal hos Mitsubishi Heavy Industries i 
Japan. De största fördelarna med denna metod är främst att den säkerställer att kundens 
önskemål ger resultat i produktens prestanda, men den ger också en förkortning av 
utvecklingstid och minskar risken för felaktigt inriktat arbete30. Denna metod valdes för att 
den är industriellt beprövad, enkel att hantera och effektivt kunde realiseras med givna 
resurser och tid. Figur 6 ger en överskådlig bild över processen. 
 

 
 

Figur 6. Grundstruktur av QFD-hus 
 
Kundens viktade önskemål i det vänstra fältet undersöks för samband mot produktens 
specifikationer i det övre fältet. Graden av samband poängsätts (0, 1, 3, 9 poäng) för varje 

                                                
28 Yang, K. El-Haik, B. 2003 s. 173-188 
29 Pugh, S. 1990, s. 72-99 
30 Yang, K. El-Haik, B. 2003 s. 175-176 
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enskilt motsvarande fält i det vänstra och det övre fältet. När samtliga önskemål och 
egenskaper poängsatts, multipliceras poängfälten med kundens viktningar och adderas till 
målvärden i det nedersta fältet. Den översta triangeln, ”taket” visar hur produktegenskaperna 
påverkar och korrelerar till varandra. Den högra planeringsmatrisen används för att jämföra 
den egna produkten med konkurrenterna. De framtagna målvärdena visar nu vilken eller vilka 
av produktens egenskaper som har möjlighet att påverka kundens önskemål mest. 
 
Pugh-matris 
 
Denna metod utvecklades under sent 80- och tidigt 90-tal av Stuart Pugh på University of 
Strathclyde i Skottland. Pugh-matrisen är fördelaktig att använda när relativt lite och/eller 
osäker information finns om en specifik produktlösning31. Denna metod valdes för dess 
förmåga att grundläggande värdera relativt okända och komplexa koncept. Metoden anses 
också lämplig för att snabbt sålla ut koncept eller lösningar som är direkt olämpliga.32  En 
direkt nackdel med den grundläggande Pugh-matrisen är att inga rangordnade värden eller 
prioriteringar associeras med de olika kriterierna. De innan framtagna viktningarna användes 
därför för att på ett bättre vis värdera konceptens egenskaper mot önskemål och krav. Den 
grundläggande arbetsgången är följande: Innan matrisen kan skapas är det antaget att 
användarviktningar och produktegenskaper har bestämts, till exempel genom en QFD. En 
referensprodukt eller ett koncept väljs ut att jämföra de nya produktkoncepten mot. De nya 
koncepten jämförs mot referensen genom att betygsätta dem med ”noll” (0) eller alternativt 
”S” då egenskaperna är likvärdiga. För bättre egenskaper hos de nya koncepten sätts ”plus” 
(+) och för sämre egenskaper ”minus” (-). Figur 7 ger en överskådlig bild av processen. 
 

 
 

Figur 7. Exempel på modifierad Pugh-matris 
 
De positiva och negativa fälten multipliceras med respektive viktning och adderas slutligen 
till en totalpoäng nederst. Försiktighet bör iakttagas när diskrepanser finns mellan totalpoäng 
och enskilda resultat. Exempelvis kan ett koncept få högst totalpoäng trots att den värderat 
viktigaste egenskapen är sämre än referensen. Det koncept som får högst poäng utan särskilda 
negativa egenskaper är lämpligt att välja för vidareutveckling. Koncept med stora styrkor 
inom vissa områden eller med kompletterande styrkor och svagheter kan även här styckas om, 
kombineras och omvärderas för att skapa bättre lösningar33. Om inget av koncepten får ett 
positivt totalbetyg bör dessa ombearbetas och sedan omvärderas ännu en gång. 
 

                                                
31 Pugh, S. 1990, s. 90 
32 King, A M. Sivaloganathan, S. (1999) s. 329-349 
33 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 132 
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En nackdel med Pugh-matrisen är att den jämför produktkoncept med en annan existerande 
produkt, och inte direkt med de krav konceptet skall uppfylla. En risk finns därför att koncept 
visserligen blir bedömda som bättre än referensen inom ett område, men ändå inte uppfyller 
ett (strängare) krav gällande detta senare. Detta gäller speciellt eftersom metoden används för 
att utvärdera koncept där det kanske inte i en konceptfas går att avgöra om de kan uppfylla 
specifikationen fullt ut eller inte. Detta bör has i åtanke när metoden används. 
 
Failure Modes and Effects Analysis 
 
Denna metod, vanligen förkortat FMEA, används för att analysera, värdera, motverka och 
förebygga felkällor hos en produkt, samt för att utföra teknisk riskanalys. Ursprungligen 
utvecklades metoden hos den amerikanska militären från 1949 och framåt och har sedan dess 
använts bland annat av Ford Motor Company och NASA. Den främsta fördelen med denna 
metod är att den är skalbar efter uppgiften och att den ger god förberedelse för fel samt insyn i 
möjliga felkällor34. De största nackdelarna är att alla tänkbara fel givetvis inte går att 
identifiera i förtid, samt att metoden kan vara arbetsintensiv om den skall användas i sin 
fullaste mening.35 Figur 8 visar en översiktbild över en grundläggande FMEA-uppställning.  
 

 
 

Figur 8. Exempel på komplett FMEA-uppställning 
 
Metoden fungerar i korthet36 genom att först identifiera möjliga felkällor med en specifik 
delfunktion. Felet i sig delas upp i felmöjlighet, feleffekt och felorsak. För att skatta den 
tekniska risken uppskattas sedan felets allvarlighetsgrad (S, Severity), hur stor sannolikheten 
är att/hur ofta felet uppstår (O, Occurrence), samt hur stor sannolikheten är att felet upptäcks 
(D, Detection). Uppskattningarna görs med mallar och tar hänsyn till produktens art och 
funktion. De uppskattade värdena multipliceras ihop för att få ett jämförelsetal (Risk Priority 
Number, RPN). För att utöka metodens funktion utöver riskanalys, kan också processer att 
utföra kontroll, motverkan och uppföljningsarbete identifieras och anslås. De två första 
faktorerna (S, O) kan ställas upp i en grafisk matris för att sedan på liknande sätt som i 
FMEA, skapa en jämförelsesiffra för teknisk risk. Denna metod kallas allmänt Qualitative 

Risk Analysis och arbetar på liknande vis genom att prioritera risker beroende på hur allvarlig 
                                                
34 Nancy, T R. 2005, s. 236 
35 Nancy, T R. 2005, s. 237 
36 Nancy, T R. 2005, s. 236-242 
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deras totala effekt är på produkten37. I grundläggande utvärderingssyfte med enkla 
konceptbeskrivningar som grund, gjordes bedömningen att endast den första delen av FMEA-
processen var nödvändig att använda i detta fall, och mer specifikt en inriktning mot att 
uppskatta felsannolikhet och allvarlighet, det vill säga den del som motsvarar Qualitative Risk 
Analysis. 
 
Negativt med FMEA och QRA, är att om inte felkällorna uppstått innan eller kan identifieras 
enligt erfarenhet eller observation, kan de vara ”osynliga” tills de verkligen uppstår. Metoden 
är därför mestadels till för att värdesätta tänkbara eller uppenbara felkällor, samt för att utföra 
uppföljande arbete med kvalitetssyfte. 
 
Alternativa urvalsmetoder 
 
Många metoder existerar för att rangordna, välja och evaluera koncept. Dessa metoder är mer 
eller mindre lämpliga att använda beroende av produktens typ och företagets arbetssätt. 
Gemensamt för många urvalsprocesser är att de baseras på att ett större antal personer är 
involverade i utvecklingsarbetet och den lokala gruppen. Dessa personer kan sedan utnyttja 
sina sammanställda kunskaper till olika objektiva rangordnings- och utröstningsmetoder. 
Exempel på dessa metoder är exempelvis Consensus Mapping38 och Sticking Dots39. En 
annan urvalsprocess är Analytic Heriarchy Process40. Denna metod använder sig av en 
heriarkisk problemuppdelning som sedan värderas matematiskt. Metoden är relativt komplex 
och är mest användbar i större beslutsgrupper med stor inre kunskapsbredd41.  QFD och Pugh-
matriser är välkända och relativt lättarbetade metoder som kan användas oberoende av antal 
medverkande personer, vilket gjorde att dessa metoder ansågs lämpliga att använda i 
sammanhanget. 

2.4 Konstruktion och design 
 
Syftet med denna fas var att, parallellt med det andra examensarbetet, utforma och konstruera 
en stolsstruktur som uppfyllde de säkerhetsmässiga och funktionella kraven. För att 
genomföra detta behövdes ett arbetsupplägg och en konstruktionsfilosofi 

2.4.1 Arbetsgång konstruktion 
 
För att snabba upp det iterativa utbytet mellan konstruktion och beräkning, planerades en inre 
iterationsloop i konstruktionsförloppet. Kritiska delar kunde här uppskattningsmässigt i 
förväg beräknas och dimensioneras innan en slutgiltig verifiering genomfördes. Detta för att 
öka sannolikheten för att den beräkningsintensiva och tidskrävande slutgiltiga verifieringen 
inte skulle förstöras av en enskild svag komponent. En översikt över detta arbetssätt visas i 
figur 9. 
 

                                                
37 PMBOK 2000. 2000, s. 133 
38 mycoted.com, Consensus Mapping 
39 mycoted.com, Sticking Dots 
40 en.wikipedia.org, Analytical Heriarchy Process 
41 Bhushan, N. Kanwal, R. (2004) 
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Figur 9. Yttre och inre loop i konstruktionsarbetet. 

2.4.2 Konstruktionsfilosofi 
 
Ur kompendiet Konstruktiv utformning inhämtades ett antal grundregler för konstruktions-
processen. Dessa beskrivs kort nedan42. 
 
Enkelhet 
 
Regeln om enkelhet antyder att konstruktionen har rena linjer, få delar eller komponenter och 
klart avgränsade funktionsgrupper. Detta betyder att konstruktionen skall vara okomplicerad, 
överskådlig och enkel i form. Vid dimensionering syftar regeln om enkelhet på att: 
 

• En enkel geometrisk form bör eftersträvas, då den underlättar vid simulering och 
beräkning 

• Symmetriska, enkla former underlättar tillverkning och montering 
• Enkelhet i form ger jämnare kraft- och temperaturflöden i en konstruktion. 

 
Enkelhet premierar ett lågt antal delar, men detta kan göras avkall på om ett flertal mycket 
enkla delar kan ersätta en komplicerad struktur. Detaljer med enklast tänkbara form som har 
potential att ge en låg kostnad kan då användas trots att deras antal är relativt stort.  
 
I detta arbete, riktat mot förberedandet av en prototyp, ansågs det därför premierbart att nyttja 
enkla former och principer, exempelvis raka bockningar av plåt istället för pressade ytor. 
Dylika enkla operationer kan göras med standardverktyg i en prototypverkstad. Enklare 
former kunde också underlätta det manuella arbetet i skapande av CAD-skisser och deras 
senare översättning till FEM-mesh vid beräkningstillfället. 
 
Entydighet 
 
Regeln om entydighet antyder att funktioner är klart definierade och lätt kan förutsägas 
genom att använda sig av exempelvis klart definierade funktionsgrupper. Konstruktionen 
skall ha en klar och logisk uppdelning av delfunktioner med ingångs- och utgångsstorheter 
definierade.  Detta gör att konstruktionen får en förutsättning för bättre kraft-, energi- och 
materialflöden och underlättar dimensionering och materialval. 
 
 
                                                
42 Sundström, J. Bjärnemo, R. Andersson, P-E (2000) s. 2-30 
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Säkerhet 
 
Regeln om säkerhet omfattar bland annat direkt säkerhetsteknik och indirekt säkerhetsteknik. 
Direkt säkerhet handlar om mot vilken princip säkerheten i konstruktionen utformas 
 

• Safe-life – principen utgår ifrån att delsystemen utformas för att tåla förutsägbara och 
sannolika händelser utan olycksrisk eller funktionsstörningar 

• Fail-safe – principen utgår ifrån att funktionsstörning eller brott kommer att 
förekomma, och försöker på förhand genom utformning motverka detta. 

• Redundans – principen utgår ifrån att redundans eller övertalighetskopplingar gör 
systemet säkert. 

 
I detta arbete ansågs de två första principerna, Safe-life och Fail-safe ha störst betydelse vid 
konstruktionen. Detta då goda beräkningsmetoder skulle finnas tillgängliga för att kunna 
förutsäga systemet beteende till den grad att redundanta säkerhetsåtgärder till stor del skulle 
kunna undvikas. Redundans och övertalighet innebar också fler medpåverkande komponenter 
som kunde komplicera konstruktion och beräkning. 
 
Indirekt säkerhetsteknik handlar om att uppfylla säkerhetskrav när den direkta säkerheten inte 
lyckas med detta. Två huvudtyper existerar, System som automatiskt vid fara bringar 
konstruktionen ur farotillståndet, och sådana som tas i drift för att förhindra farotillståndet. I 
detta arbete ansågs båda principerna vara användbara beroende på det specifika 
tillämpningsfallet i konstruktionen. 

3. Teori 
 
I detta avsnitt beskrivs grunderna kring lastbilsstolen, dess uppbyggnad och viktiga 
funktioner. Övrig teori angående exempelvis patent och teknik, tillhör avsnitten om 
informationssamling i genomförande och resultat. Den valda produktutvecklingsmodellen var 
utformad för att insamla lösningsteori under arbetets gång genom användar-, teknik-, samt 
konkurrentanalyser. Den övriga teori som ansågs behövlig att inhämta, och som ej täcktes av 
modellen, beskrivs nedan. 

3.1 Dagens stolslösning 
 
Den använda stolen i Scanias modellserier är som tidigare nämnt en luftfjädrad stol med 
saxkonstruktion. Figur 10 nedan visar en grundläggande vy över en lastbilsstol. 
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Figur 10. Översiktsvy över lastbilsstol med saxkonstruktion 
 
I hytter med lågt golv, placeras stolen på en låda av metall, en adapter (1). Detta för att få upp 
stolen till tillräcklig höjd. I hytter med högt golv, finns vanligen ingen adapter och stolen 
sitter då fast direkt i golvet. På adaptern är glidskenor (2) monterade. Dessa förbinder 
adaptern med resten av stolen och tillåter hela stolen att skjutas framåt och bakåt i ett stycke. 
Saxen (3) beskriven i introduktionen, håller stolen uppe samt styr höjnings- och 
fjädringsrörelserna. Dessa rörelser sköts av luftfjädern och dämparen som sitter placerade 
inuti saxen. Tiltramen (4) förbinder saxen med resten av stolen och möjliggjör att sitsen (5), 
även kallad squab kan luta hela stolen bakåt i ett stycke. Sitsen kan även skjutas framåt och 
bakåt för att ge extra stöd åt förarens lår. Stolsryggen (7) sitter fast i sin nedre del i tiltramen 
och kan där böjas framåt och bakåt. På mer avancerade modeller kan även överdelen av 
ryggen lutas framåt. I stolsryggen är armstöd (6) och nackstöd fastsatta. Stolens bälten är på 
moderna tillverkares stolar fästa nere på tiltramen samt uppe i stolsryggen. Denna metod för 
att fästa bältet kallas Belt In Seat (BIS). Stolarna har generellt komfortökande funktioner som 
uppblåsbara svank- och sidostöd, stolsvärme samt justerbara fjädringsegenskaper. 

3.2 H-punkt 
 
För att kunna bestämma en generell förares standardposition, används en koordinat som 
benämnds H-punkt. Denna punkt är den som motsvarar böjningspunkten mellan torso och 
lårbenet43 för en man inom en viss antropometrisk percentil44. Denna böjningspunkt 
sammanfaller nära nog med höftleden och kallades därför även för hip-point. Figur 11 visar 
en skiss på H-punktens placering. 
 

                                                
43 en.wikipedia.org H-point 
44 en.wikipedia.org Anthropometry – läran om människans mått och dess variationer 
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Figur 11. Skiss över H-punktens placering. 

 
H-punktens position kan användas för att dra andra slutsatser om sittpositionen, exempelvis 
en viss percentil av förarnas ögonhöjd eller räckvidd till instrumenteringen. För att bestämma 
H-punkten används generellt en H-punktsdocka vilket är en mätapparat formad efter en 
genomsnittskropp. H-punkten används inom företaget också till att avgöra en 
standardplacering av stolen jämfört med en viss förutbestämd koordinat i lastbilshytten, kallad 
R-punkt. 

3.4 Scanias hytt-typer 
 
Tre olika huvudtyper av hytt finns representerade inom företagets lastbilssortiment, P, G och 
R-hytt. En övrig typ är crew cab, en förlängd variant med utökad förmåga till persontransport. 
Figur 12 visar de tre huvudtyperna av hytt. Skillnaderna mellan typ av hytt utgörs främst av 
deras längd, där P-hytten var den kortaste. 
 

 
 

Figur 12. Scanias tre typer av hytter, P, G och R. Efter scania.com imaging service (2009) 
 
P-hytten är även den mest kompakta hytten. Föraren sitter i denna hytt på en stol utan adapter, 
mer eller mindre direkt över hjulhuset. Motorerna i lastbilarna är placerade mitt under hytten, 
och kräver i de mindre hytternas fall att en motortunnel är tvungen att rymmas mellan 
förarsäte och passagerarsäte. I de största modellerna finns plats bakom föraren för sängplats 
och förvaringsutrymme, kallade sleeper cabs. I så kallade short cabs finns inget utrymme 
bakom stolen. 



 

20 

3.5 FEM-analys i Catia 
 
Den inre loopen, beskriven ovan, använder sig av en linjär strukturmekanisk FEM-analys. 
Denna funktion är integrerad i Catia V5 som en tilläggsmodul att använda i samband med 
konstruktion. Den använda beräkningsmetoden i denna modul är statiskt linjär. Detta innebär 
att förskjutningar är proportionella mot den pålagda lasten, och att styvhetsmatrisen som är 
given av strukturens geometri och material ej förändras vid belastning.45 Eftersom det då 
råder ett entydigt, linjärt samband mellan spänning och deformation, används en linjärt 
elastisk materialmodell46. Denna beräkningsmetod ger alltså ingen information om fenomen 
som uppstår när materialet utsätts för så stora krafter att det plasticeras, bryts sönder eller 
deformeras betydligt. Eftersom metoden är linjär, beaktas ej heller fenomen som beror på 
accelerationer eller tröghetskrafter i modellen. En linjär beräkningsmetod representerar med 
god approximation verkligheten för många enklare praktiska ingenjörsproblem och minskar 
beroendet av beräkningskraft och exakt materialdata.47 Eftersom en fullständig analys med en 
mer avancerad material- och beräkningsmodell skulle utföras i det parallella examensarbetet, 
ansågs denna enklare beräkning vara tillräcklig för att approximera hållbarheten hos enskilda 
detaljer i konstruktionen. 

                                                
45 Sunnersjö, S. 1992. s. 71 
46 Sundström, B. 1998 s. 21-23 
47 Sunnersjö, S. 1992. s. 72 
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4. Genomförande 
 
I denna del beskrivs hur det egentliga arbetet utfördes och hur metoderna användes praktiskt 
genom de tre olika stadierna informationsinsamling, konceptutveckling och konstruktion. 
Resultatet av det i denna del beskrivna arbetet återfinns i del 4, Resultat. Således uttrycks här 
arbetsgången, vägval och eventuella svårigheter på ett övergripande vis.  

4.1 Informationsinsamling 
 

Metoderna för informationsinsamling beskrivna i avsnittet innan används här för att 
specificera problemet samt införskaffa extern och intern kunskap. Informationssamlingen 
riktade sig huvudsakligen mot två mål. Det första målet var att införskaffa en större förståelse 
för problemet genom att kartlägga existerande teknik, konkurrenter och patent samt genom att 
utföra intervjuer och användaranalyser. Det andra målet var att från dessa indata, skapa en 
baslinje med syfte att kunna kravsätta, jämföra och utvärdera den resterande delen av 
utvecklingsarbetet. I denna fas ingick även inlärning av den programvara som skulle användas 
under projektets gång. 

4.1.1 Patenten och grundkonceptet 3B 
 
Grundkonceptet och patenten kring 3B-stolen presenterades av företaget. De beviljade 
patenten var följande: 
 
Stolar: 
 
Patent SE 530 679 C2: Fordonsstol med helsimultan lägesjustering 
Patent SE 530 558 C2: Fordonsstol 
Patent SE 530 343 C2: Fordonsstol 
Patent SE 530 557 C2: Fordonsstol 
 
Övriga principer: 
 
Patent SE 530 559 C2 Ryggstödsram och glidlagerenhet 
Patent SE 530 681 C2 Teleskopisk stånganordning med pneumatisk lagring vid en fordonsstol 
 
Patenten kring stolen beskrev dess grundfunktion och alternativa funktionslösningar. En 
översiktsbild kan beskådas i figur 13. Grundtanken kring patentet var att istället för att fjädra 
hela den övre stolsdelen upp och ner, fjädras endast den teleskoperande ryggdelen. Sittdynan, 
sammanbunden med ryggleden är alltså ledad men i övrigt stelt infäst vid A. För att denna 
fjädringsprincip skall fungera finns även leder vid punkt C, D och E, som ej kan vara stela 
under fjädringsrörelsen.  
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Figur 13. Funktionsbild av stol från patent SE 530 343 C2. 
 
Förarens tyngdpunkt och därmed den största delen av vikten är koncentrerad i eller bakom 
punkt D. Förarens vikt avfjädras och dämpas därför på ett effektivt vis utan att hela stolen rör 
sig. För att höja hela stolen lossas del 34 och hela sätet och ryggen kan nu röra sig uppåt med 
ett ökat tryck i cylindern 60. Om punkten D kan placeras i förarens tyngdpunkt, kan även tilt 
skötas på detta vis genom att föraren flyttar sin tyngdpunkt framåt eller bakåt över D när del 
34 är upplåst. För att luta ryggstödet lossas en horisontell glidled vid 52 som när denna 
förskjuts, även lutar ryggstödet. För att skjuta hela stolen framåt och bakåt lossas 52 och även 
horisontellt glidledade 36. Hela stolen blir då rörlig horisontellt. 
 
Patenten gällande övriga funktionsprinciper beskrev två sätt att glidlagra ryggstödet. Dessa 
patent var inte nödvändiga för att stolens grundläggande funktion skulle bevaras, utan var 
tilläggslösningar. 

4.1.2 Problemgransking 
 
En problemgranskning enligt metod ovan utfördes. Stolskonceptets huvud- samt delfunktioner 
identifierades med den gamla stolen och den gamla kravspecifikationen som bas. De två 
huvudfunktioner som identifierades var följande: 
 

• Att bibehålla förarkomforten 
• Att hålla föraren säker 

 
Två huvudfunktioner valdes då stolen i dess användning inte kan vara utan någon av dem. 
Dessa två huvudfunktioner uppfylls under två väldigt skilda situationer, vanligt användande 
ur förarsynpukt, samt vid krock. I var och en av dessa situationer verkar egentligen bara en 
huvudfunktion åt gången. En stol utan bibehållen förarkomfort säljer inga lastbilar, och en 
stol som inte håller föraren säker tillåter inga lastbilar att säljas. En lista på de identifierade 
funktionerna återfinns i bilaga 1. 
 
Problemgranskningen utfördes i samråd med företagets handledare för att få med företagets 
egna identifierade syn på problemställningen. Granskningen utformades efter den beskrivna 
metoden ovan och resulterade bland annat i projektets syfte, mål och avgränsningar, beskrivna 
ovan. Den aktuella problemgranskningen återfinns i bilaga 2. 
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4.1.3 Patent 
 
Patentsökningar genomfördes på de största publika patentdatabaserna i USA och Europa. 
Flera syften fanns med dessa sökningar. Genom att studera liknande problemlösningar 
skapades en större bild kring problemet och dess art. Sökningarna inriktade sig mot fyra 
specifika områden: Fordonsstolar, dellösningar för stolar, stötdämpare samt 
avfjädringsmekanismer. Sökningarna inriktade sig inte bara mot lastbilsindustrin, utan även 
andra applikationer där en människa i ett fordon utsätts för stora rörelser. Detta omfattade då 
även stolar ämnade för användning i bilar, båtar och flyg, både passagerarstolar och specifika 
förarstolar. Se även Figur 14. 
 

 
 

Figur 14. Fjädringsprinciper: US Patent 5,154,502 och US Patent 5,176,356 
 
Sökningar gällande tung fordonsindustri, exempelvis stolar till dumpertruckar genomfördes 
även. I dellösningar för stolar undersöktes främst mekaniskt stödda komfortdetaljer såsom 
lårstöd. Sökningarna mot dämpare och fjädrar hade som syfte att identifiera okända eller 
okonventionella lösningar att använda som inspirationskälla. Ett övrigt syfte med 
patentsökningarna var att få en överblick över redan ”tagna” idéer så liknande idéer under 
idégenereringen direkt kunde undvikas eller i bästa fall möjligen tvärtom - inspireras utav 
existerande patent. 

4.1.4 Konkurrenter 
 
Internetbaserade sökningar på kända konkurrenter utfördes i samband med patentsökningen. 
Med termen konkurrenter menas dels lastbilstillverkare, dels olika stolstillverkare. Gällande 
lastbilstillverkare utfördes främst sökningar med syfte att försöka skapa en bild av och 
jämföra förarmiljö och stolsegenskaper i kupé med företagets egna lösningar. Information om 
konkurrerande stolstillverkare hämtades från faktablad och servicemanualer från de 
konkurrerande företagen själva samt deras återförsäljare. I sökningar mot stolstillverkare låg 
fokus på att kartlägga dagens använda fjädringsprinciper för att identifiera de mest populära 
lösningarna samt helt unika lösningar. 
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Företaget tillhandahöll ett antal olika stolar av olika modeller från olika tillverkare som 
referensobjekt. En konkurrentanalys och benchmarking av stolar och förarplatsen, utförd av 
företaget, studerades. 

4.1.5 Teknik 
 
Tekniska lösningar, som tillsammans med patent och konkurrenter formar ”State of the art” 
som beskrivet i problemformuleringen, undersöktes. Främst låg tonvikten på komponenter 
som sköter avfjädring, dämpning och förskjutning av strukturer. Denna sökning omfattade 
både komponenter som används i dagens stolslösningar och alternativa komponenter som 
identifierades som intressanta eller användbara.  

4.1.6 Intervjuer 
 
Intervjuer utfördes mot tre specifika grupper, testförare, montering och ergonomi. 
Informationen från dessa intervjuer bidrog med att identifiera den berörda omvärldens syn på 
stolen i dess olika skeden av användning. 
 
För att kunna bekräfta och identifiera kundbehov, intervjuades samtliga av Scanias testförare 
kring deras användning och uppfattning av dagens förarstolar. Valet att intervjua företagets 
egna testförare hade flera skäl. Testgruppen var sammanställd av företaget för att täcka alla 
typer av förare, både kunskapsmässigt och antropomorfiskt, vilket gav en god och bred 
informationsgrund. Företaget ville inte heller att en extern källa, exempelvis ett åkeri skulle 
inblandas i projektet av sekretesskäl. Slutligen ansågs detta lämpligare av logistiska skäl samt 
tidsskäl. Intervjuupplägget, frågorna och förfarandet följde i stort de tips som beskrivs av 
Ulrich och Eppinger angående ”The Art of Eliciting Customer Needs Data”

48 där 
standardfrågor och intervjurekommendationer listas. Intervjuerna med testförarna 
analyserades för att identifiera de underliggande ”need statements”. En uppföljningsintervju 
gjordes där förarna fick fylla i en värderingsenkät för att värdesätta och rangordna de innan 
identifierade behoven. Dessa behov och värderingar användes sedan för att se över 
målspecifikationen och skapa utvärderingsmatriser. 
 
En intervju utfördes med en person ansvarig för montering och produktionsberedning för 
stolar på Scanias fabrik i Oskarshamn. Valet av denna intervjugrupp gjordes med grund i att 
en av de identifierade problemområdena enligt företaget var vid monteringsförfarandet. 
Intervjufrågorna riktade sig främst mot monteringsprocessen och dess utförande samt fördelar 
och nackdelar med dagens stol vid detta förfarande. Intervjun utfördes på motsvarande sätt 
som med testförarna, där need statements identifierades och en efterföljande viktning av dessa 
utfördes. Även dessa viktningar och erfarenheter användes i målspecifikation och 
utvärderingsmatriser. 
 
En intervju utfördes med en av företagets ergonomer med specialkunskap om stolar. Valet av 
denna intervjugrupp gjordes för att skapa en ökad förståelse för hur stolens utformning och 
mekanik påverkade människan. Intervjun ämnade även identifiera vilka delfunktioner som 
ansågs ergonomiskt viktigast, samt vad som bör premieras och vad som bör undvikas när 
konstruktion av en stol utförs. 

                                                
48 Ulrich, K. Eppinger, S. 2008, s. 59-60 
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4.2 Konceptutveckling 
 
I detta avsnitt beskrivs hur de ovan nämnda metoderna för problemstrukturering, 
idégenerering, konceptgenerering och urvalsmetoder användes i praktiken 

4.2.1 Problemstrukturering 
 
I samband med informationssamlingens problemgranskning identifierades stolskonceptets 
tänkta huvudfunktioner och delfunktioner. Dessa baserades till stor del på de funktioner den 
på marknaden existerande stolen hade, då det utvecklade konceptet var tänkt att matcha eller 
förbättra dessa egenskaper. Functional decomposition och chunking tillämpades för att nå alla 
delfunktioner. De identifierade funktionerna kom sedan att användas för att strukturera 
idégenereringen. 

4.2.2 Målspecifikation 
 
Med utförd identifiering av tillgänglig teknik och inhämtade användarvärderingar skapades en 
preliminär målspecifikation med den gamla kravspecifikationen som bas. Den gamla 
kravspecifikationen var skapad för ett tidigare pilotförsök med 3B-konceptet där ett antal 
stolstillverkare fick bidra med preliminära koncept och tolkningar på den patenterade 
rörelseprincipen. Denna kravspecifikation i sin tur följde grunddragen från den specifikation 
som användes för att kravsätta de existerande förarstolar som användes i Scanias lastbilar. 
Specifikationen som användes till den gamla konceptframtagningen satte generellt hårdare 
krav på exempelvis skjutmåner gentemot vad existerande stolar presterar. Justeringar, avdrag 
och tillägg till den gamla kravspecifikationen gjordes i samråd med handledarna på företaget. 
Dessa ändringar gjordes med grund i den inhämtade informationen från intervjuer samt andra 
informationssökningar. Även arbetets avgränsningar inverkade på specifikationen, och delar 
som inte var aktuella för projektets mål justerades därmed. En ny experimentell stolsadapter 
som var under utveckling, valdes som monteringsplattform för koncepten. Denna adapter var 
utformad för att avhjälpa de flesta av problemen som identifierades under 
monteringsintervjun. Denna adapter hade också en mycket lämplig modulär basyta där många 
olika typer av stolar kunde monteras i valfri hålplacering. Slutligen adderades 
verifieringsmetoder för varje krav, något som saknades i den gamla specifikationen. 

4.2.3 Idégenerering 
 
Idégenereringen i stort använde sig av metoderna beskrivna ovan och utfördes till stor del 
tillsammans med examensarbetaren tillhörande det parallella examensarbetet. Idéutbyte 
skedde även med företagets handledare. Idégenereringen startade relativt tidigt, under tiden 
Målspecifikationen och QFD skapades. Skälet till detta var ett behov att tidigt börja skapa 
strukturer för grundberäkning till det parallellt löpande examensarbetet. Innan detta kunde 
göras stod det andra examensarbetets tekniska innehåll och utförande stilla förutom vid 
idégenereringssessioner och annat gemensamt arbete. 
 
Idégenereringen inleddes med en första fri brainstoming-session över problemet och 
konceptet i stort. Därefter skedde generering främst mot enskilda delfunktioner, även då enligt 
brainstorming-metoden. Se figur 15. Varje idé fick en tillhörande funktionsskiss och en kort 
textmässig förklaring. I samband med dessa sessioner användes SIT-Subtraktion och den 
onlinebaserade TRIZ40-matrisen för att utöka lösningsmängden och hitta nya anfallsvinklar 
på olika problem. Idégenereringen för en enskild delfunktion ansågs avslutad när directed 
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brainstorming ej längre gav något resultat och mer än 15 idéer per delfunktion hade uppnåtts. 
Specifika dellösningar som fick höga viktningar från användarna, analyserades extra genom 
bland annat pappmodeller samt CAD-plottning av rörelsemönster.  
 

 
 

Figur 15. Del av brainstorming över delfunktion ”skjuta” 
 
Omfattande idégenerering kring delfunktionen ”förändra sittlängd” gjordes. Detta på grund av 
tydliga indikationer från intervjuerna att denna funktion radikalt måste förändras från dagens 
lösning för att kunna uppfylla de ställda kraven utan negativa bieffekter. 
 
Efter den grundläggande genereringen sågs idéerna över, rangordnades och kombinationer av 
idéer undersöktes. Vid avslutad idégenerering utbyttes feedback med företagets handledare 
om dellösningarna. 

4.2.4 QFD 
 
Med användarnas viktningar från intervjuerna, en definierad målspecifikation och en komplett 
problemstrukturering kunde en QFD nu skapas. För att underlätta denna process användes en 
mall från qfdonline.com49 där målvärden automatiskt räknades ut allteftersom matrisen 
fylldes i. Denna matris resulterade en prioriteringsordning av funktioner viktat efter användar- 
och projektvärderingar. Med de viktigaste funktionerna nu definierade, kunde koncept skapas 
av de framtagna idéerna. Det kompletta QFD-huset återfinns i bilaga 9. 

4.2.5 Konceptgenerering 
 
I denna fas delades de framtagna idéerna upp efter delfunktion och placerades i ett FM-träd. 
Olika kombinationer av idéer söktes därefter för skapandet av koncept. Utformandet av 

                                                
49 qfdonline.com/templates  - Large House of Quality 
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koncept skedde med premisserna att använda de lösningar som ansågs mest gångbara, 
samtidigt som en likriktning av koncepten försökte undvikas i största möjliga mån. I samband 
med formandet av koncept gjordes överslagsmässiga val av komponenter och lagringar för 
varje koncept med grund i den innan insamlade tekniska informationen. På detta vis skapades 
åtta koncept för vidare evaluering. 

4.2.6 Konceptbeskrivningar 
 
För att sammanställa koncepten och dess funktioner, skapades en konceptbeskrivning för 
varje koncept. Målet med beskrivningarna var att ge koncepten en gemensam informationsbas 
att jämföras från, samt att mer detaljerat beskriva konceptens funktioner, fördelar och 
nackdelar. Beskrivningarna innehöll fyra fasta kategorier som alla var tvungna att beskrivas: 
 

• Grundläggande funktionsprincip – Stora, tydliga, numrerade bilder tillsammans med 
en förklarande text visar hur konceptet är tänkt att se ut och hur alla delfunktioner är 
tänkta att fungera. 

• Alternativa funktionsprinciper – De dellösningar som kan fungera med alternativa 
principer, samt konceptets andra positiva utvecklingsmöjligheter, beskrivs här 

• Delproblem – De tekniska svårigheter som måste överkommas för att konceptet skall 
fungera som tänkt. Varje delproblem måste ha en beskrivning och minst en föreslagen 
lösning 

• Vidareutveckling – Finns det någonting som skulle behöva utvecklas eller undersökas 
vidare för att bättre realisera konceptets potential? 

 
De färdiga konceptbeskrivningarna delgavs handledarna för feedback och referens. 

4.2.7 Utrymmeskrav och geometrisk rörelseanalys 
 
Utrymmet för en stol i en lastbilshytt fanns vara mycket begränsat. Den hytt som ställde störst 
krav på detta var den från modell P14 short cab, den lägsta och kortaste hyttformen. CAD-
modeller av samtliga hyttmodeller insamlades för att i prövningssyfte simulerat kunna placera 
stolar för att avgöra plats för funktion och struktur. Denna analys utfördes främst i P14-hytten, 
då den var den i alla mått trängsta hytten. Se figur 16.  
 

 
 

Figur 16. Illustrerad vy över hytt P14 short cab. Efter scania.com image service (2009) 
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De existerande begränsningarna i denna hytt förutom golvhöjden, var motortunneln till höger 
om förarstolen och den bakre väggen bakom förarstolen. I denna hytt monterades stolen mer 
eller mindre ”rätt på golvet”, föraren satt med andra ord på plåten som täcker hjulhuset. I det 
bakersta läget slog stolen i hyttens bakvägg och medgav inte heller då någon rygglutning. I de 
större hytterna var det främst den nedfällbara bädden bakom stolen som utgjorde denna 
begränsning. De framtagna koncepten realiserades i enkla CAD-modeller av två skäl. Det 
första skälet var att studera deras fjädringsprinciper för att avgöra rörelsemönster och 
slaglängder. Det andra skälet var för att se hur väl de hade möjlighet att passa i Scanias 
modellserier.  
 
De geometriska modellerna provdrogs i Catias FEM-modul för att få en överslagsmässig bild 
över de påfrestningar som modellerna kunde tänkas utsättas för. Vid dessa tester spändes 
modellerna stelt fast mot ett tänkt golv och laster som motsvarade lagkraven lades på och 
beräknades. Resultatet av detta användes i riskanalysen nedan. 

4.2.8 Riskanalys 
 
En riskanalys motsvarande Qualitative Risk Analysis utfördes för varje koncept. Detta gjordes 
då viktnings och urvalsmatriser som QFD och Pugh inte säger så mycket om de tekniska 
riskerna i ett system. Värden för att avgöra Severity, Occurrence och Detection hämtades från 
isixsigma.com50 och från LiUs kursmaterial51 om FMEA. Feleffektsanalys gjordes utifrån de 
identifierade delproblemen i konceptbeskrivningarna samt genom överslag. De identifierade 
riskkällorna åskådliggjordes i diagramform. 

4.2.9 Pugh 
 
En pugh-matris skapades för att utvärdera koncepten på ett objektivt sätt. Med krav från 
användare, företaget samt målspecifikationen skapades de olika jämförelsekriterierna. Den 
sammanställda viktningen från QFDs målvärden användes för poängsättning. Av de åtta 
koncepten återfanns fyra koncept med överlag positiv poängsättning. Ett av koncepten fick en 
dålig poängsättning, men en dellösning identifierades trots detta, som kunde användas i ett av 
de andra fyra positiva koncepten. 

4.2.10 Konceptval 
 
Vid ett beslutsmöte gemensamt med företagets handledare valdes ett koncept för vidare 
arbete. Detta koncept valdes med kombinerad grund av konceptets goda resultat i Pugh-
matrisen, feleffektsanalysen samt efter handledarnas rekommendation. Det valda konceptet 
bestod av två undervarianter av samma grundstruktur. Beslut togs att tills vidare jobba med 
båda strukturerna då de byggde på samma grundstruktur och arbete framåt då kunde utföras 
oavsett vilken variant som sedan valdes. Det valda konceptet byggde på patentets 
underliggande fjädringsprincip, men använde sig av en annorlunda ramstruktur där led C i 
patentet var låst, och led B istället fick en ökad frihetsgrad. 
 
 

                                                
50 Curtis, S (2002) 
51 Johansson, P (2003) 
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4.3 Konstruktion 
 
I detta avsnitt presenteras arbetsgången under det sista skedet med konstruktion och 
beräkning. Detta skedde enligt den iterativa metod som beskrivs i metod-delen. Den 
geometriskt utformade koncept-CAD modellen testdrogs i FEM-beräkningsprogrammet 
ANSA. Detta främst för att få en uppskattning om spänningskoncentrationer, men även för att 
undersöka hur väl migreringen av CAD-data fungerade när det skulle översättas och anpassas 
för beräkning i det parallella examensarbetet.  
 
Enligt avgränsningarna skulle komfortdelar såsom sittdyna (squab) ej nyutvecklas. Genom att 
behålla och använda både sittdyna och ryggstöd från dagens stol uppnåddes flera fördelar 
 

• En välutvecklad ergonomisk sittställning och god sittkomfort kunde i stort bevaras då 
dynornas utformning var oförändrad.  

• Genom att placera squab och ryggstöd på samma vis som i den gamla stolen fanns en 
större sannolikhet att bevara den gamla stolens H-punkt och därmed automatiskt 
uppfylla detta krav 

• Genom att använda det existerande ryggstödet kunde det nya konceptets grundstruktur 
lättare jämföras med den gamla stolen i beräkningarna. Detta lättade också 
konstruktionsbördan – ett nytt ryggstöd slapp struktureras och verifieras. 

 
En stor del av idégenereringen riktades mot att försöka lösa ett identifierat ergonomiskt 
problem med att förlänga sittytan. Detta problem avgjordes vara för komplext för att lösa och 
utföra under examensarbetet. Ett beslut togs där den gamla sittdynans justeringsmån och 
funktion skulle försöka bevaras i största möjliga mån. Med detta gjort, var delfunktionerna 
Skjuta squab och luta ryggstöd till stora delar definierade. 
 
Den experimentella stolsadaptern som hade tänkts användas till konceptet, lades plötsligt ned 
av resursskäl. Existerande adaptrar var därför tvungna att användas till stolskonceptet. 
Beslutet togs att då samtidigt använda den gamla stolens skenor, som i sin tur användes av så 
gott som alla stolstillverkare och på så vis var industriellt beprövade. Med detta gjort var 
delfunktionen skjuta stol definierad. Konceptets struktur var tvungen att förändras och 
krympas för att passa den nya fasta hålbilden på skenorna, vilket krävde en del omarbete.  

4.3.1 Grundstruktur 
 
Det valda konceptet bestod av en grundstruktur som innefattade de bärande delarna och på 
samma vis de avfjädrande delarna av stolen. Enligt den iterativa spiral development process 
beskriven i metod-delen, identifierades denna struktur som den högst prioriterade. För att 
uppfylla huvudfunktionen ”att hålla föraren säker” och för att aktivera det parallella 
examensarbetet, påbörjades och prioriterades denna struktur i en stor del av arbetet. I ett första 
skede skedde de beräkningsmässiga provdragningarna mot ett stelt golv. Detta för att utesluta 
felkällor i beräkningsmodellen och för att förkorta beräkningstiden. Dessa beräkningar tog 
cirka sex timmar per fullbordad simulation. 
 
Enkla standardprofiler från TIBNORs metallkatalog52 valdes i ett första skede för att 
underlätta migreringen mellan CAD-data och beräkningsprogram. Krocklasterna på stolen 
ansattes nu direkt i den bärande ramens stolpar, då fästpunkter för detta ej specifikt hade 

                                                
52 tibnor.se Stålkatalogen 2009 
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skapats än. Ett simulerat ryggstöd av matematiskt stela balkar användes därför också för att 
överföra momentkrafter från ryggstödet och ner i strukturen. Parallellt med detta utfördes 
krockberäkningar på ISRI-stolen för att verifiera denna mot riktiga testresultat. Med ISRI-
stolen verifierad kunde denna sedan jämföras med konceptstolen i beräkningarna. 
 
Med grundramens övergripande struktur fastställd och verifieringsberäkningarna genomförda 
av den gamla stolen, övergick beräkningarna av stolskonceptet till en mer realistisk 
beräkningsmodell. I denna modell fästes stolen med eventuell adapter i ett utsnitt av 
hyttgolvet, en beräkning som sedan kunde verifieras mot ISRI-stolen. Positionen av stolen vid 
detta tillfälle var enligt worst case scenario när stolen är som svagast, det vill säga när hela 
stolen är flyttad så långt fram som möjligt.  
 
Efter de utförda omdimensioneringarna beroende på byte av adapter, omförflyttning av 
komponenter samt dimensionsändringar på rör efter beräkningsresultat, var ett nyval samt en 
omstrukturering av fjädrande och dämpande komponenter tvunget att utföras. Den 
teleskoperande strukturen från variant två överfördes även till variant ett. Detta medförde 
bland annat en ändring av slaglängder och utrymmen för komponenter. Två justerelement 
istället för en krävdes då för att sköta höjdjustering samt fjädring. Luftbälgar från Continental 
och justerbara dämpare från 4-seriens lastbilsstol valdes för detta ändamål. Vid denna 
tidpunkt hade stödramen från variant två avvecklats. Detta skedde främst för att spara 
utrymme i höjdled, förenkla strukturen och spara vikt. Mycket av detta tilläts för att 
grundstrukturen visade sig ge goda resultat i provdragningarna, utan hjälp av denna stödram. 
 
En stor del av den avdelade tidsperioden för konstruktion, gick åt för att genomföra 
beräkningsitererationer för den bärande grundstrukturen. Simulationsproblem och därmed 
osäkra resultat under den inledande delen av detta arbete stal mycket av tiden avställd för 
funktionslösningar. Arbetet med den bärande strukturen ansågs som viktigt, då ett tungt 
vägande krav samt en huvudfunktion berodde på att stolen kunde genomgå ett simulerat 
dragprov. Det parallellt arbetande examensarbetet var också främst riktat mot att utforma och 
beräkna den bärande strukturen, inte mot att säkra delfunktioner. Detta ledde till en försenad 
implementering av stolens delfunktioner. En direkt påverkan av detta var avvikelser från 
grundkonceptets tiltfunktion och en ny utformning av stolens fjädring och dämpning. 

4.4 Avslutande arbete 
 
Ett möte med en produktionsberedare och två produktionsspecialister gjordes. Detta med syfte 
att identifiera eventuella delar av konceptet som var tillverkningsmässigt svåra att genomföra. 
En slutgiltig avstämning mot kravspecifikationen gjordes och en stycklista med antal artiklar 
och artikelvikt skapades.  
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5. Resultat och analys 
 
Resultaten för de olika faserna presenteras här löpande i samma ordning som beskrivet i 
metod- och genomförandedel. Stora delar av grundmaterialet nämnt i denna del återfinns 
bland bilagorna. 

5.1 Resultat informationssamling 
Resultaten från informationssamlingen återfinns i detta avsnitt. Eventuella stora datamängder 
eller annan tillhörande text finns att tillgå i bilagor. 

5.1.1 Grundkonceptet 3B 
Det tidigare skapade grundkonceptet för 3B, samt de konceptlösningar som stolstillverkare 
innan hade bidraget med, analyserades. De främsta fördelarna med 3B-grundkonceptet fanns 
vara: 
 

• En av de svagaste punkterna på den existerande ISRI-stolen var ryggstödets infästning 
i ramen. 3B-Konceptets solida ryggram motverkade detta (men gav också andra 
nackdelar, se nedan) 

• Genom att placera luftbälgen under förarens tyngdpunkt, kunde tilten skötas genom 
frikoppling av leder och förarens egen omförflyttning av sin tyngdpunkt. 

• Den mer solida konstruktionen med en ny fjädringsprincip, färre rörliga delar och till 
viss del själveliminerande glapp, hade stora fördelar jämfört med ISRI-stolen. 

  
Nackdelar med detta koncept identifierades också: 
 

• Ryggstödets infästning hamnade nu i en icke-låsbar led i vid golvet. Detta skulle 
medföra en hävstångseffekt som överförde det mesta av krockkrafterna till frontbenet. 
Detta var en väldigt utsatt position, speciellt i ”worst case scenario” med stolen 
framskjuten och bara de då fritt upplagda skenorna som motverkar dessa krafter. 

• Det ursprungliga 3B-konceptet behövde ett stort utrymme under stolen samt långa 
slaglängder för att lösa funktionerna tilt och fjädring. Detta medförde att stolen inte 
kunde få plats i den låga P-hytten, och därmed inte kunde uppfylla detta krav, eller för 
den delen ej kunna ersätta den existerande (ISRI) lösningen fullt ut. 

• Ryggstödets nedre ledpunkt och den resulterande fjädringsrörelsen orsakade en 
oönskad förskjutning i x-led av ryggstödet med tillhörande ”knipeffekt”. Denna 
nackdel var även satt att elimineras i kravspecifikationen. 

 
Dessa identifierade för- och nackdelar ämnades bevaras eller förbättras under skapandet av 
nya idéer och koncept senare under projektets gång. De av stolstillverkarna utförda koncepten 
studerades även, och eventuella för- och nackdelar med dessa noterades. Dessa koncept löste 
huvudfunktion och delfunktioner på olika vis, med varierande framgång. Den främsta orsaken 
till att dessa koncept ej gick vidare i utvecklingen var på grund av specifika interna skäl. 

5.1.2 Konkurrenter 
Internetbaserade sökningar på konkurrenter och deras lösningar utfördes. Nio stolstillverkare 
identifierades och deras stolslösningar kartlades. Några av tillverkarna (Knoedler, KAB, Seats 
Inc, Sears) tillhandahöll också stolar för andra lösningar än lastbilar och transport. Detta 
innefattade bland annat industriella fordon som dumpertruckar och lantbruksfordon som 
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traktorer och skördetröskor. Generellt använde sig dessa segment av samma teknik som på 
lastbilssidan, eller helt ofjädrade stolar men med likadana sitsar. En översikt över tillverkare 
kan beskådas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Översikt över stolstillverkare. 

 
Servicemanualer till många tillverkares stolar och modeller gick att uppbåda från tillverkarnas 
egna hemsidor, eller från deras underleverantörer. Dessa manualer innehöll bland annat 
sprängskisser, stycklistor och tekniska ritningar. Detta gav en god bild över hur tillverkaren 
hade valt teknik och konstruktionslösningar. 
 
Efter en genomgång av vilka stolar konkurrenterna erbjöd, och dess tekniska lösningar, fanns 
att endast ett fåtal identifierade modeller använde en annan fjädringsprincip än 
saxupphängningen. Samtliga av de för lastbilsbruk jämförbara modellerna hade likvärdiga 
funktioner jämfört med de som var efterfrågade i den existerande kravspecifikationen. Tabell 
2 visar en jämförelse av stolsdata från fyra tillverkare som tillhandahöll utökad teknisk 
information såsom slaglängder på fjädring samt skjutmåner. Grammer Kingman Deluxe 
motsvarade en av de modeller som användes i Scanias förra generation av hytter, där kallad 
Stol 104 lyx. ISRI 6871 motsvarar den modell som Scania använde i dagens hytter. Sears 
D8075 använde sig av en annorlunda fjädringsprincip, beskriven nedan. 
 
 Grammer Kingman Sears D8075 KAB Air 114B ISRI 6871 
Höjdjustering 100 mm 76 mm 100 mm 100 mm 
Stolsförskjutning 150-200 mm 200 mm 160 mm 200 mm 
Tilt, grader 13 21 13 10 
Ryggstöd, grader +35/-21 +25/-15 +30/-20 +35/-20 
Fjädring, dämpning Luft, justerbar Luft, justerbar Luft, justerbar Luft, justerbar 
Slaglängd fjädring 70 mm 76 mm 75 mm 100 mm 
Squabjustering Ja, IU Ja, 60 mm  Ja, IU Ja, 60 mm 
BIS Ja Nej Ja Ja 
Quick-down funktion Ja Nej Ja Ja 
Just. Sidostöd Ja Nej Nej Ja 
Just. Svankstöd Ja Ja Ja Ja 
Ventilation Ja Nej Nej Nej 
Värme Ja Ja Ja Ja 
Armstöd Ja Ja Ja Ja 
Justerbar axelled Nej Nej Nej Ja 

Tabell 2. Jämförande stolsdata 
 

Tillverkare Modeller Hemsida Produktblad Manual Servicemanual 
Grammer 12 http://www.grammer.com Ja Ja   
Isringhausen 12 http://www.isri.de Ja     
Knoedler 9 http://www.knoedler.com Ja Ja   
National 4 http://www.nationalseating.com Ja Ja Ja 
KAB 16 http://www.kabseating.com Ja Ja Ja 
Bostrom 22 http://www.bostromseating.com Ja Ja Ja 
Seats Inc 57 http://www.seatsinc.com Ja     
Sears seating 12 http://www.searsseating.net Ja Ja Ja 
Keiper/recaro 11 http://www.recaro.com Ja     
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Generellt sett erbjöd samtliga tillverkare samma standarduppbåd av delfunktioner och 
komfortfunktioner i deras respektive toppmodeller. Samtliga av de ledande tillverkarnas stolar 
använde justerbara luftfjädringar skötta av luftbälgar. Några tillverkare erbjöd en eller flera 
stolsmodeller med elektriskt styrda delfunktioner. Tillverkarna National och Sears använde 
sig av en alternativ fjädringslösning i några modeller. En parallellt förflyttande, ”svingande” 
fyrledsmekanism användes här. Se figur 17. 
 

        
 

Figur 17. National Standard stol, efter nationalseating.com 
 
Stolarna från National hade jämförbara egenskaper med stolar från tillverkare som använde 
sig av saxkonstruktion. Dock fanns inga fästen för säkerhetsbälten på stolen, något som då 
måste fästas i hyttens bärande delar. Detta tydde på att denna typ av fjädringsmekanism inte 
klarade att ta upp krockkrafter, och alltså inte var ett alternativ som konceptlösning. 
 
En av företagets egna konkurrentanalyser angående förarmiljö och stolupplevelse mellan 
olika lastbilstillverkare, studerades. Resultatet av denna, gällande specifikt stolar, visade inte 
på några särskilda skillnader inom sittkomfort mellan olika tillverkares hytt-typ och stolsval.  
 
En av företagets egna ergonomiska utvärderingar av en konkurrentstol studerades. Denna 
utvärdering berörde mest komfortdetaljer, uteslutna i detta arbete, men gav ändå en god 
inblick i användarprioriteringar och vad som upplevs viktigt när det gällde komfort. 

5.1.3 Patent  
 
Patentsökningarna utfördes mot de amerikanska och europeiska patentdatabaserna via 
uspto.gov (US patent Office) och ep.espacenet.com (European Patent Office). Majoriteten av 
de europeiska patenten fanns även med i den amerikanska patentdatabasen. Totalt 33 patent 
gällande stolsstrukturer och fjädringsprinciper undersöktes. Nio patent för justerbara lårstöd 
och sju patent gällande alternativa fjädrings/dämpningskomponenter undersöktes. 
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Av patenten för stolsstrukturer var 21 av dessa varianter på en saxkonstruktion. I 17 av dessa 
fall gällde patenten funktionstillägg till en saxkonstruktion, exempelvis en ny metod för hur 
saxstrukturen justeras. De övriga 4 patenten i denna kategori gällde en saxkonstruktion som 
funktionsmässigt hade ändrats för att fungera på ett annorlunda vis, men fortfarande använda 
sig av en sax för att lyfta hela stolen. De flesta av dessa patent kom från stora tillverkare som 
Grammer, Isringhausen och Bostrom. 
 
Elva av patenten använde sig av en annan mekanisk lösning än en sax för att sköta höjning 
eller fjädring av stolsstrukturen. Dessa lösningar innefattade bland annat fyrledsmekanismer 
av olika slag, skötta med kammar eller armar. Ett av dessa patent från bostrom Corporation 
(US 3,325,136) beskriver funktionslösningen för fyrledsmekanismen använd av National och 
Sears, beskriven ovan. Ett annat patent beskrivande en båtstol (US 7,008,015) visar en 
fjädringsprincip som liknar 3B-lösningen. Se Figur 18.  
 

 
 

Figur 18. Båtstol med 3B-liknande struktur, efter US pat.no 7,008,015 
 
Strukturen är ledad i framkant med fjädring och styrning av rörelsen i bak. Denna struktur är 
dock ämnad att vara stel och ej justerbar. Inga övriga funna patent beskrev metoder som 
liknade eller närmade sig 3B-lösningsprincipen. Ett av patenten, från General Motors 
Corporation (US 4,869,554) använde sig av en distinkt annorlunda funktionsprincip med en 
elastomeriskt upphängd sittyta, fastsatt i en stolsram. Detta patent fanns i många olika 
varianter men dessa undersöktes inte närmare. 

5.1.4 Teknik 
 
En kartläggning av teknik skedde i syfte att få en överblick över tekniken samt för att samla 
en lista över funktionsprinciper och tillverkare. Detta arbete inriktade sig främst emot 
underområdena avfjädring, justerelement och dämpning. 
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Konkurrent och patentsök visade att de ledande stolstillverkarna på marknaden använde sig av 
luftbälgar för att sköta fjädring och höjdjustering av stolen. Detta då moderna lastbilar har en 
inbyggd kompressor med tank, driven av motorn, som kan användas för justerelement och 
luftbälgar. En stor fördel med luftbälgar var att deras fjäderkonstant kan justeras med det 
ingående lufttrycket, och därmed kan anpassas efter förarens inställningar och preferenser i en 
avfjädringsapplikation. En annan fördel är den låga egenhöjden. Den totala längden på en 
tillverkares standardluftcylinder (ISO 6432) med en slaglängd på 100 mm var 162-192,5 
mm53 beroende på önskad lyftkraft 30-295 N. En motsvarande luftbälg med 110 mm 
slaglängd är 95 mm lång och utvecklar då en lyftkraft på ca 2 kN54, detta dock med en större 
diameter än luftcylindern. En ytterligare fördel med luftbälgarna var att de till skillnad från 
cylindrar saknade startfriktion. Fjädringsegenskaperna blev då jämnare med en luftbälg. 
Luftbälgar av många undervarianter existerar, där de vanligaste använda typerna till stolar är 
rolling sleeve och single convolution. I tabell 3 nedan visas de undersökta tillverkarna. 
 

Luftbälgar Luftcylindrar 
ITT/enidine, http://www.enidine.com Festo, http://www.festo.com 
Continental, http://www.conti-tech.de Mindman http://www.mindman.com.tw 
Weforma, http://www.weforma.com ITT/enidine, http://www.enidine.com 
Bosch, http://www.boschrexroth.com Bosch, http://www.boschrexroth.com 

Firestone http://www.fsip.com Norgren, http://www.norgren.com 
Tabell 3. Tillverkare av luftbälgar och luftcylindrar. 

 
El-justerade stolar använde sig av elmotorer som drev kuggstänger eller mer direkt med 
kugghjul. Ett antal olika tillverkare identifierades. Elektriska justerelement fanns ha fördelar i 
exakt, repeterbar positionering och relativt höga kraftuttag55. För enkla, styrda rörelser kunde 
air actuators56, skjutkolvar användas. Dessa liknade luftcylindrar, men hade en större aktiv 
cylinderyta och kunde då utveckla mer kraft på bekostnad av sidstabilitet. 
 
Alternativ till dämpande cylindrar undersöktes, då framförallt rotationsdämpare. Denna typ av 
dämpare ansågs intressant då en rotationsled alltid skulle finnas i stolens framdel om patentet 
skulle efterföljas. Rotationsdämpare användes bland annat till Formel 1-bilars 
hjulupphängningar57, värderade för sitt kompakta format. Identifierade tillverkare var Sachs, 
Enidine, Efdyn och Ace. Rotationsdämpare från dessa tillverkare fanns att tillgå med justerbar 
dämpning, vilket var ett av kraven i målspecifikationen. Majoriteten av modellerna var till för 
att sköta stängning av luckor och andra lågintensiva applikationer. Då en förare, vägandes 
maximalt 150 kg enligt målspecifikation, sitter på en momentarm som är 0,3 meter lång (ett 
halvt säte) och accelereras med maximalt 1,5 G, uppstår följande moment som då måste 
upptas av en rotationsdämpare.  
 

lgmlFM ××=×=    (1) 
 
Detta ger ca 660 Nm momentant med angivna värden. Denna överslagsberäkning tar ej 
hänsyn till att en fjäder sedan avlastar detta mycket snabbt. I en stolsapplikation hade detta 
kunnat skötas av två stycken Efdyn KD A458. Dessa rotationsdämpare var relativt små (50x50 

                                                
53 Festo AB, Produktkatalog DSNU-ISO 
54 Conti-Tech GmbH, Produktkatalog SZ35-11 
55 Festo AB, Produktkatalog, Spindle Axles DGE 
56 Airpot Corporation, Air Actuators 
57 ZF Sachs GmbH, ZF Zachs is the official supplier of BMW Sauber F1 team 
58 Efdyn Inc. Produktblad, Model KD Dashpot 
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mm), väger under ett halvkilo per enhet och hade ett justerbart motstånd. Information om 
andra tillverkares rotationsdämpare av högkapacitetstyp var knapphändig, men med detta 
ansågs rotationsdämpning vara ett alternativ till vanliga slagdämpare och denna applikation. 

5.1.5 Intervjuer 
Intervjuer med Scanias testförare, en ergonom och en produktionsberedare utfördes enligt 
metod ovan. 

5.1.6 Resultat av intervjuer med testförare 
Intervjuerna utfördes i grupp under två tillfällen vid skiftbyte för att få med samtliga förare i 
intervjuförloppet. Dessa gruppintervjuer följdes upp med två utvärderingssessioner för 
viktning och rangordning av värderingar. Intervjuerna och utvärderingarna tog ca en timme att 
utföra för varje enskilt tillfälle. Testförarna var tio stycken till antalet. Deras arbetsuppgift var 
att långtidstesta lastbilar och prototyper dygnet runt, i treskift. Detta gällde både hela bilar och 
delsystem såsom inredningsdetaljer. Testerna skedde runtomkring i Sverige samt i övriga 
Europa, både på riktiga vägar och på testbana. Testförarna försökte i sin arbetsutövning 
utsätta bilarna för en så realistisk och tuff körmiljö som möjligt. Några av testförarna hade 
testat den tidiga fjädringsprototypen av 3B och tyckte den fungerade bra. Syftet med dessa 
intervjuer var att tillskansa sig slutanvändarens syn på hur en lastbilsstol skall fungera. Detta 
skulle också se till att uppdatera kravspecifikationen och arbetets begränsningar om innan 
oidentifierade önskemål kom i öppen dager. Intervjuunderlaget återfinns i bilaga 3. Generellt 
var testförarna nöjda med dagens stolar. Åtta testförare nämner att fjädringen mestadels är 
överflödig när underlaget är bra. På dåliga vägar eller skogsvägar uppskattas dock denna 
egenskap. Stolens inställningar används generellt en gång och ändras endast av ett fåtal förare 
under färd, vid speciella tillfällen, exempelvis krångliga manövrar eller stadstrafik. Utseendet 
på stolen betraktades som viktigt, vilket kan tolkas vara kritiskt med en ”ny” stol med ovant 
utseende. De flesta andra klagomålen eller tipsen riktas mot komfortfunktioner som 
svankstöd. 
 
De utförda intervjuerna gjordes om till need statements enligt beskriven metod. Många av de 
identifierade need statements var ej projektrelevanta, avgjort av de innan satta 
begränsningarna. Alla statements fick dock utvärderas av testförarna. De projektrelevanta och 
av användarna viktade need statements visas nedan i tabell 4. En hel sammanställning med 
alla statements och individuella viktningar återfinns i bilaga 4. De viktade need statements 
användes senare i QFD-matrisen. 
 

Need Statement Medel Median Kommentar 
Stolens justeringar går snabbt att utföra 3,8 4  
Stolens nedersta läge är lägre än dagens stolar 3,8 4  
Stolen kan ställas in så att fjädringen inte är aktiverad 4,3 4  
Stolen har lång fjädringslängd 3,9 4  
Stolen kan ställas långt bak 4,6 5  
Stolen kan ställas långt fram 3,3 3  
Stolen är bekväm att sitta i under långa perioder 4,9 5  
Stolens sittyta är större än dagens stolar 4,6 5  
Stolens bälteshöjd går att justera 3,8 5  
Stoldynans framkant kan ställas långt fram 3,3 4 2 personer g. ”helt oönskat” 
Stoldynans framkant kan ställas långt bak 3 3  
Stoldynan kan justeras för att motverka domningar i benen 4,1 4 1 person gav ”helt oönskat” 

Tabell 4. Relevanta need statements med viktningar. 
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Testförarnas viktigaste need statement var ”stolen är bekväm att sitta i under långa perioder”, 
alltså ett mått på totalkomfort, vilket ansågs vara ett ganska löst begrepp. Viss samstämmighet 
mellan aktuell poängsättning (se poängskala i bilaga) och antalet personer som förespråkade 
en egenskap under intervjun, fanns. Hälften av testförarna i intervjun nämnde att stolen är för 
hög, och de ville komma ner i en lägre sittställning. Denna egenskap senare viktad gav 3,8, 
varav två högsta betyg (5 - Jag kan inte tänka mig använda en stol utan denna egenskap). De 
två näst högst poängsatta statements var att stolen skulle kunna ställas extra långt bak, samt en 
breddning av sittytan. Dessa egenskaper visade sig vara svåra eller omöjliga att realisera, då 
dessa värden begränsas av detaljer i hytten (motortunnel, bakvägg/bädd) och inte av stolen 
själv.  

5.1.7 Resultat av intervju med montering och produktionsberedning 
 
Den utförda intervjun gjordes över telefon, med uppföljning och viktning av need statements 
via e-post. Den intervjuade personen hade hand om produktionsberedning och 
monteringsförfarande för bland annat stolar, i Scanias chassimontering i Oskarshamn. Denna 
intervju utfördes för att monteringspersonal var en identifierad grupp som kom i kontakt med 
stolen och hade problem med den, enligt problemanalysen. Intervjuunderlaget och viktningar 
återfinns i bilaga 6. Viktade need statements användes senare i QFD-matrisen. 
 
Monteringen av dagens förarstolar hade inga direkt identifierade positiva fördelar. 
Hanteringen av stolen utanför och vid inlyft i hytten var tillfredsställande. De största 
problemen låg kring systemet som användes för att sätta fast stolen i hytten. Denna metod 
krävde god inpassning, monteringsvana och visst milt våld. Anslutning av 
gränssnittskontakter (el/luft) skedde utan visuell feedback, alltså taktilt, vilket lätt anslöts 
felaktigt eller inte alls. Om felaktig montering utfördes, upptäcktes detta först mycket senare 
och blev då mycket tidsödande och dyrt att återställa. 
 
Flera av de högst värderade need statements, egenskaper som var kritiska, var sådana som 
fungerade tillfredsställande i den existerande lösningen. De egenskaper som ansågs kritiska, 
men fungerade dåligt var fastlåsning i hytt och enkel anslutning av gränssnittskontakter. Den 
dåliga metoden för fastlåsning var en egenhet som till stor del berodde på de existerande 
stolsadaptrarna. Att konstruera och beräkna en ny stolsadapter bedömdes som icke uppfyllbart 
inom ramarna för examensarbetet. En ny typ av stolsadapter som var utformad för att 
eliminera de problem som intervju hade funnit, visade sig redan finnas under utveckling på 
företaget. I samråd med företagets handledare valdes denna adapter som bas för den 
kommande konstruktionen.  

5.1.8 Resultat av intervju med ergonom 
 
Intervjun utfördes med frågor riktade mot delfunktioner. Den intervjuade ergonomen var väl 
insatt i stolsergonomi och var bekant medan 3B-konceptet sedan innan. Intervjuunderlaget 
återfinns i bilaga 5, och resultaten av detta beskrivs nedan. 
 
Sitsens egenhöjd och justeringsmån – Stolens egenhöjd borde minimeras samtidigt som 
justeringsmånen och utrymme för sitsen maximeras. En lägre lägstahöjd var ofta efterfrågat 
av testförare och kunder, då många ställde stolen i bottenläget vid användning (ingen fjädring 
finns då i ISRI-stolen). Fler utrymmeskrävande komfortkomponenter var under utveckling, 
dessa gynnades även av fritt utrymme under sitsen. Detta problem bedömdes vara mycket 
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relevant för projektet, då samma förfrågan uppstod under intervju med testförare, samt att 
utökade krav på detta redan fanns i företagets ursprungliga kravspecifikation för konceptet. 
 
Stolens sittdyna (squab) – En annan typ av sittdyneförlängning borde utvecklas. Den 
existerande lösningen förstörde sittergonomin när det skålade sätet försköts och försämrade 
kontaktpunkterna mot förarens bäcken (se skiss i bilaga). Önskemål om mer justeringsmån 
från undersökningar förvärrade detta problem. En potentiell säkerhetsrisk där föraren gled 
under bältet vid krock, fanns också med den existerande lösningen. Detta problem bedömdes 
vara relevant för projektet och resulterade sedan i en utökad idégenerering omkring detta, 
dock bedömdes detta senare vara ett alltför komplext problem att lösa. 
 
Bältesinfästning – Ej justerbara bälten kunde skära in i förarens hals och orsaka obehag. Detta 
kunde minska bältesanvändningen och därmed den passiva säkerheten. En vertikalt justerbar 
bältesinfästning var inte tillräcklig för överviktiga förare, där buken förflyttade bältet mot 
halsen oavsett inställning (se skiss i bilaga). En även horisontell justering skulle behövas för 
att motverka detta. Denna egenskap skrevs in i kravspecifikationen som ett börkrav, men 
ströks sedan då stolsryggen från ISRI-stolen användes vid konstruktion och beräkning. 
 
Utformning och konstruktionslösning för komfortdetaljer såsom svank- och sidostöd borde 
förbättras. Detta bedömdes ej vara relevant för projektet. 

5.2 Resultat Konceptutveckling 
 
Resultatet av problemstruktureringen, som inledde denna fas, återfinns i bilaga 1.  
 

5.2.1 Målspecifikation 
 
De preliminära ändringar informationssamlingen, intervjuresultaten och 
problemstruktureringen gjorde i den gamla kravspecifikationen var följande: 
 

• Uteslutande av icke projektrelevanta områden, exempelvis miljöcertifiering 
• Krav på komfortdetaljer omskrivna för att lämna plats för dessa i konstruktionen 
• Användandet av experimentell adapter för fastsättning av stolen 
• Tillagt börkrav angående lägre lägstahöjd på stolen 
• Förlängning av stoldynan skall ske utan försämring av ergonomiska egenskaper 
• Bältet bör vara justerbart även i sidled 

 
Kraven på konceptstolen var i många delområden hårdare än de krav som ställdes på ISRI-
stolen. Dessa krav var framförallt stolshöjd och dess justeringsmån, justeringen av sitslängd 
samt totalvikt. En förenklad sammanställning av kravspecifikationen återfinns i bilaga 7. 
Under arbetets gång ändrades sedan kraven på stolsadapter och sitslängd, då dessa fanns ej 
möjliga att lösa inom projektets ramar. 

5.2.2 QFD 
 
Med intervjuunderlag och problembeskrivning beskrivande kundens önskemål, samt en 
kravspecifikation, skapades en QFD som återfinns i bilaga 9. De åtta produktegenskaper som 
fick högst målvärden presenteras i ordning i nedan, i fallande ordning. 
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1. Stolen kan användas i alla hytter 
2. Fjädringsegenskaperna är justerbara 
3. Säteslängdens (utökade) justeringsmån 
4. Hela stolens skjutmån fram/bak 
5. Ryggstödslutning 
6. Stolens justeringsmån i höjdled upp/ner 
7. Fjädringslängden (aktivt/min) 
8. Stolsvikten 

 
Dessa målvärden motsvarade till stor del de skillnader som redan fanns mellan ISRI-stolens 
kravspecifikation och den grundspecifikation som fanns för konceptstolen. Detta berodde 
troligtvis på att den utökade grundspecifikationen hade skapats med liknande undersökningar 
och underlag inom företaget. Dessa värderingar togs tillvara under idégenereringen samt 
konceptgenereringen. Målvärdena användes även för att skapa viktningar i den kommande 
Pugh-urvalsmatrisen. 

5.2.3 Idégenerering 
 
Under idégenereringen listades de olika delfunktionernas idéer i FM-träd. Dessa FM-träd 
återfinns i bilaga 8. FM-träden med dess lösningar undersöktes och de relevanta och utförbara 
tekniska lösningarna identifierades. Stora delar (ca 50%) av materialet från brainstormingen 
bedömdes inte uppnå en tillräcklig teknisk lösningshöjd för att ingå i FM-träden. 
 
Delfunktionen ”förlänga sittyta”, identifierades som en prioriterad funktion efter intervjuerna. 
Skisser och pappmodeller av idéerna ”njurformad kudde”, ”roterande kuddmagasin” och 
”njurpaket” utfördes, samt även rörelseanalyser av dessa. Den strängare utformade 
kravspecifikationen krävde en mer än dubbelt så stor justeringsmån som i tidigare stolar, detta 
utan att förstöra de ergonomiska förutsättningarna beskrivna i intervju. Konstruktionen för 
detta skulle få plats i en mycket liten volym och samtidigt bidra med en fullgod åkkomfort. 
Efter rådgivning av handledare beslutades det att denna funktion och dess krav ej gick att 
tillfredsställa inom examensarbetets ramar. Således återgick kraven för sittdynans förlängning 
till de som fanns för den gamla stolen (ISRI) 
 

5.2.4 Konceptgenerering 
 
De tekniskt acceptabla lösningar som identifierades i FM-träden prövades nu för hopsättning 
till kompletta koncept. Koncepten byggdes upp främst efter funktionerna ”Höj/sänk” samt 
”Fjädring och struktur”, då dessa automatiskt avgjorde större delen av stolens funktioner. 
Ingen särskild metod användes för att strukturera skapandet av koncept. 
 
Flera koncept ansågs kunna passa på samma typ av grundram, en stel ”golvfast” ram där olika 
strukturer kunde monteras teleskoperande på. Den främsta skillnaden mot original 3B-
konceptet var att bakbenen då ej var ledade längst nere vid golvet. Genom att använda denna 
princip fanns en potential att bättre kunna sprida krockkrafterna ner i golvet, jämfört med det 
ledade originalkonceptet. Den direkta nackdelen var att ryggstödet var tvungen att ha en led 
längre upp för att kunna justera denna del av stolen. 
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Koncepten byggdes upp till CAD-modeller för att avgöra rörelsemönster och geometrisk 
passning i hytt. Samtliga koncepts strukturer var tvungna att anpassas för att ge rum åt 
motortunneln i P-hytten. Idégenereringen hade skett obegränsat mot ett fritt utrymme för att 
inte begränsa lösningsmängden. Det visade sig att flera av de framtagna koncepten var 
tvungna att krympas i sidled för att fritt få plats i de trängsta hytterna. Detta lämnade några 
koncept opåverkade, och andra mycket förändrade. Bland annat fick de bakre stödbenen på de 
påverkade koncepten dras in bakom och nedanför stolens rygg istället för att vara placerade 
på sidorna om ryggen. Se figur 19.  
 

   
 

Figur 19. Koncept ”ghostrider” före och efter omdimensionering 
 
En enkel provdragning av alla koncept utfördes i Catias FEM-modul. Dessa provdragningar 
genomfördes som helstela geometriska modeller, där inga leder modellerades. De koncept 
som inte hade frontben fick dåliga resultat i dessa överslagsmässiga tester på grund av det 
stora moment som överfördes från ryggens bältesinfästning, ner i basen på stolen. För att 
dessa koncept skulle kunna vara gångbara krävdes en stödjande struktur av något slag, vilket 
uppfattades som svårgenomförbart. En stadgande ram i konceptet ”treben” identifierades som 
möjligt att kombineras med konceptet ”tiltlyftaren” för att ge denna vissa fördelar. 
 
Skisserna och ritningarna delades aktivt med företagets handledare vid feedbackmöten. Dessa 
mötens syfte var att hålla handledarna uppdaterade om koncepten, samt tillåta meningsutbyte 
och rekommenderingar angående konceptens uppbyggnad och konstruktion. Riskanalyser 
med riskkällor identifierade bland annat i konceptbeskrivningar och under 
konceptgenereringen, utfördes. Dessa felkällor med tillhörande poängsättningar användes 
sedan vid konceptvalet. 

5.2.5 Pugh’s urvalsmatris 
 
De olika kraven från målspecifikationen ställdes upp tillsammans med viktningarna från 
QFD:ns målvärden. Valet av baseline blev ISRI-stolen, vars funktioner och krav var 
väldokumenterade. Urvalsmatrisen återfinns i bilaga 10. De koncept som fick bäst resultat var 
”Tiltlyftaren” med 57 viktade poäng (11 pos, 2 neg) och ”Ghostrider” med 45,3 viktade poäng 
(12 pos, 4 neg). De två negativa värdena på tiltlyftaren var resultatet av att strukturen skulle ta 
större utrymme i bredd och längd än ISRI-stolens saxram. De främsta positiva egenskaperna 
var en potential att vara mer krocksäker, vara lättare samt att ha bättre egenskaper inom 
höjdjustering och fjädring än ISRI-stolen. Konceptet ghostrider hade motsvarande 
egenskaper, men blev mer negativt viktad på grund av sin komplicerade fjädringsmetod som 
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skulle kräva specialkomponenter, samt för de potentiellt sämre krockegenskaperna med 
endast två bakben. 

5.2.6 Konceptval 
 
Valet av koncept gjordes av båda examensarbetarna och de båda handledarna, och avgjordes 
genom gemensam överenskommelse. De två koncept som Pugh-matrisen rankade som bäst, 
uppfattades också som mest gångbara rent subjektivt av handledarna. Grunderna till valet var 
konceptbeskrivningarna, skapade CAD- och handskisser, Pugh-matrisen samt felanalysen. 
Konceptet ”ghostrider” ansågs ha stor potential med den nya tolkningen av 3B-
rörelseprincipen och det kompakta formatet. Detta koncept fick lägre poäng i Pugh-matrisen 
än ”tiltlyftaren”, mycket beroende på den tekniska osäkerheten med den lagrade glidhylsan 
samt en relativt vek konstruktion vid krock. Konceptet som valdes för konstruktionsfasen blev 
därför Tiltlyftaren. Nedan visas Figur 20 som ger en överskådlig bild av konceptets olika 
delar. 
 

 
 

Figur 20. Översikt över koncept ”tiltlyftaren”, hämtad från konceptbeskrivning. 
 
Alternativa lösningsprinciper var andra fjädringsprinciper, olika strukturer för sittramen samt 
separat/sammanbunden underdel. I samband med skapandet av koncept infördes även en del 
av konceptet ”treben” som valdes att vidare undersökas. Denna variant sammanband 
frontleden (10) och glidramen (3) med fasta strävor. Detta för att undvika synkproblem vid 
höjning och sänkning, samt att få en bättre överföring av krockkrafter från bakdelen av stolen 
ner till framdelen och vidare ner i golvet. Figur 21 visar konceptets första CAD-strukturer av 
de två olika funktionsvarianterna, använda vid bland annat utvärderingar. Den främsta 
skillnaden på varianterna förutom den extra stödramen, var att glidramen (3) nu löpte utanpå 
stödramen i variant två. Dessa två enheter teleskoperade på varandra och bärramen (1). 
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Konceptet kunde och skulle utvecklas vidare i dessa två former, då de byggde på samma bas. 
Målet var att eventuellt utesluta en av varianterna längre fram i konstruktionsförloppet.  

   
 

Figur 21. De två olika funktionsvarianterna för konceptet, variant 1 till vänster och variant 2 till höger 
 
De största identifierade problemkällorna för tiltlyftaren i konceptbeskrivningen var de 
följande 
 

• Utförande och lagring för att styra fjädringsrörelsen – löses med kullagring av berörda 
delar, lagerkulor mellan anpassade profiler. 

• Utformning och lagring av sittramens glidled – maskin eller nylonlagrade hjul likt 
ISRI-stolen 

• Låsning av glidleder i extremlägen – mekaniskt stopp eller låsning med bälteskrafter 
• Synkning av lyftcylindrar vid lyft eller tilt – elektriskt eller pneumatiskt reglersystem, 

alternativt med stödram (variant 2) 
• Förstärkning av ram mot momentkrafter vid krock – om nödvändigt, stag som rör sig 

med fjädringsrörelsen och låser vid stora krafter och deformationer 
 
Med de främsta problemkällorna identifierade, inleddes konstruktionsarbetet för att praktiskt 
lösa dessa problem. 

5.3 Resultat konstruktion 
Resultaten av denna fas presenteras för den generella konstruktionsgången, därefter resultaten 
av de olika funktionerna och delfunktionerna. 

5.3.1 Grundstruktur 
 
Det valda konceptet bestod av en grundstruktur som innefattade de bärande delarna och på 
samma vis de avfjädrande delarna av stolen. Enligt den iterativa spiral development process 
beskriven i metod-delen, identifierades denna struktur som den högst prioriterade. För att 
uppfylla huvudfunktionen ”att hålla föraren säker” och för att aktivera det parallella 
examensarbetet, påbörjades och prioriterades denna struktur. I ett första skede skedde de 
beräkningsmässiga provdragningarna mot ett stelt golv. Detta för att utesluta felkällor i 
beräkningsmodellen och för att förkorta beräkningstiden. Dessa beräkningar tog cirka sex 
timmar per fullbordad simulation. Det använda materialet i samtliga bärande delar var stålet 
mc420e, ett vanligt tillgängligt konstruktionsstål som kunde tillhandahållas av de flesta 
leverantörer. Detta stål användes i ISRI-stolen och fanns även tillgängligt som matematisk 
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materialmodell för det parallella examensarbetets beräkningsarbete. Övriga icke-kritiska 
komponenters stål bestämdes efter tillgänglighet på dimensioner av t.ex. rör. 

5.3.2 Strukturevolution 
 
Efter provdragningen av den geometriska modellen förstärktes och utökades dimensionerna 
på konceptstolens grundstruktur. Den sedan innan delade stolbasen mellan bakrör och frontrör 
drogs samman för att öka styvheten i stolen. Förstärkningar beräknades, utformades och 
placerades vid kritiskt belastade punkter. Se Figur 22. Beräkningarna i den inre slingan med 
Catia FEM använde sig av lastfall N3, beskriven i målspecifikationen. Lastfallet översattes 
beroende på den utsatta strukturen för att motsvara en worst-case kraftöverföring. Vid 
beräkning av sittramen lades exempelvis hela last F2 på denna del av strukturen, något som 
endast händer om bakbenen kollapsar i den riktiga modellen. Den använda materialmodellen 
var Catias linjära standardmodell för stålstrukturer med en E-modul på 2,08 GPa och en 
sträckgräns på 275 MPa. Svetsar modellerades som linjekontakter med fjäderegenskaper, där 
fjäderkonstanten K motsvarade ett typiskt stål med 2e11 N/m. Detta modellerade stål var 
vekare än det valda stålet för konstruktionen och den yttre beräkningsslingan. Syftet med den 
inre slingan var att tidigt identifiera exempelvis spänningskoncentrationer som alltid berodde 
mer på utformning än en skillnad i sträckgräns. Med detta syfte kan denna materialmodell 
ändå användas, då den inte är till för att slutgiltigt verifiera en struktur kvalitativt.  
 
Avstyvningar vid bakbenens och frambenens bas utformades59 för att bättre motverka och 
sprida de kraftkoncentrationer som uppstod där under krockförloppet. 
 

 
 

Figur 22. Geometrisk konceptram till vänster och förstärkt ram modell 1 till höger 
 

Enligt avgränsningarna skulle komfortdelar såsom sittdynans mjukdelar ej nyutvecklas. Under 
konceptgenereringen togs beslutet att inte nyutveckla en funktion för förlängning av sittytan. 
Den justerbara lyxryggen i den existerande ISRI-stolen uppfanns fylla kravspecifikationen i 
sitt originalskick Genom att behålla och använda både sittdyna och ryggstöd från dagens stol 
uppnåddes flera fördelar 
 

                                                
59 Sundström J (2000) s. 68-80 
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• En välutvecklad ergonomisk sittställning och god sittkomfort kunde i stort bevaras då 
dynornas utformning var oförändrad.  

• Genom att placera squab och ryggstöd på samma vis som i den gamla stolen fanns en 
större sannolikhet att bevara den gamla stolens H-punkt och därmed automatiskt 
uppfylla detta krav 

• Genom att använda det existerande ryggstödet kunde det nya konceptets grundstruktur 
lättare jämföras med den gamla stolen i beräkningarna. Detta lättade också 
konstruktionsbördan – ett nytt ryggstöd slapp struktureras och verifieras. 

 
Med detta gjort, var delfunktionerna Skjuta squab och luta ryggstöd till stora delar 
definierade.  
 
Problem med överföringen av last från bakdelen av stolen till frambenet, medförde att ett 
lastspridande frontstöd utvecklades med hjälp av den inre iterationsslingan och CATIA FEM. 
Se figur 23.  
 

 
 

Figur 23. Översiktsbild över lastspridande frontstöd, tidig variant 
 
Den största orsaken till dessa problem var för stora deformationer på frontstödet på grund av 
spänningskoncentrationer. Detta nya frontstöd utformades för att spänningen och därmed de 
distribuerade krafterna skulle vara jämnt fördelade över de sex främsta skruvhålen. Resultatet 
blev att lasten spriddes ut på skenans sex främsta hål med som högst 9% skillnad mellan 
spänningen i de främre kontra de bakre hålkanterna. 
 
Frontstödets främre teleskoperande del var tvungen att försänkas för att möta flera av målen i 
kravspecifikationen. Se figur 24.  
 



 

45 

 
 

Figur 24. Tidig stol med försänkt framstöd, monterad mot golvplåt. 
 

Detta medförde att urtag var tvungna att göras i mattor och adaptrar. Adaptrarna beräknades 
för krocklast med dessa modifieringar utan negativa resultat. Även urtag var tvungna att göras 
i squabens sittplåt för att uppfylla krav. Detta gjordes efter rådgivning med ergonom på 
företaget. Generellt skulle alltid ett visst djup av stoppning finnas mellan förare och bärande 
detaljer i stolen. Efter urtaget överskreds ej detta mått. 
 
Med grundramens övergripande struktur fastställd och verifieringsberäkningarna genomförda 
av den gamla stolen, övergick beräkningarna av stolskonceptet till en mer realistisk 
beräkningsmodell. I denna modell fästes stolen med eventuell adapter i ett utsnitt av 
hyttgolvet, en beräkning som sedan kunde verifieras mot ISRI-stolen. Positionen av stolen vid 
detta tillfälle var enligt worst case scenario när stolen är som svagast, det vill säga när hela 
stolen är flyttad så långt fram som möjligt. Med användandet av denna mer kompletta modell, 
märktes en stor nedböjning av skenorna vid stolens framdel, samt en uppfläkning av skenorna 
vid stolens bakdel. Detta avhjälptes med en förlängning av frontstödet, som dessutom fick en 
upphöjd fläns för extra vridstyvhet. Vid den bakersta delen av skenorna monterades en extra 
förstärkningsskena som hakade i skenan när stolen var justerad till sitt främsta läge. Se figur 
25.  

   
 

Figur 25. Delat frontstöd med förlängda, upphöjda skenstöd. (del av sprängskiss) 
 
Införandet av dessa förstärkningar gav en mycket märkbar förbättring av framkastet vid 
krock. Under perioden av iterationer i den yttre beräkningsloopen skedde gradvisa 
förändringar av strukturen. Detta resulterade i ett nyval samt en omstrukturering av fjädrande 
och dämpande komponenter utfördes. Den teleskoperande strukturen från variant två 
överfördes även till variant ett. Detta medförde bland annat en ändring av slaglängder och 
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utrymmen för komponenter. Två justerelement istället för en krävdes då för att sköta 
höjdjustering samt fjädring. Luftbälgar från Continental och justerbara dämpare från 4-seriens 
lastbilsstol valdes för detta ändamål. Vid denna tidpunkt hade stödramen från variant två 
avvecklats. Detta skedde främst för att spara utrymme i höjdled, förenkla strukturen och spara 
vikt. Mycket av detta tilläts för att grundstrukturen visade sig ge goda resultat i 
provdragningarna, utan hjälp av denna stödram.  
 
Rygginfästning 
 
Under utvecklingen av grundstrukturen uppstod problem med att få ryggstödets infästning, 
(härefter kallat ”öron” på grund av deras karakteristiska utseende) att hålla i beräkningarna. 
Ett antal olika revisioner av strukturen ämnade hjälpa detta. Här skedde ett aktivt arbete i både 
den yttre och den inre iterativa slingan. Problemet bestod i stort av att få ned de stora 
momentkrafterna från det mycket breda ryggstödet, över och ned i den betydligt smalare 
basen, utan att försämra fjädringsegenskaper eller orsaka istötning i hyttdelar. Bockade delar 
av mycket tjock plåt omförvandlades gradvis till tunnare, slutna strukturer stödda av 
rörsegment allteftersom hållfastheten ökade och vikten minskade. En del av revisionerna visas 
i figur 26.  
 

 
 

Figur 26. ”Öron” under olika steg i utvecklingen. 
 
Den slutgiltiga lösningen var utformad med liknande, men enklare topologisk profil som 
ISRI-stolens motsvarande öra. Fördelen med detta var att samma låsmekanism och infästning 
kunde användas, vilket minskade kostnaderna vid eventuell prototyptillverkning. 
Bältesinfästningarna hade vid denna revision även flyttats från ramen till öronen för att 
minska antalet delar och minska vikten. 

5.3.3 Färdig struktur, översikt 
 
Nedan beskrivs den resulterande stolsstrukturen och dess delar. Efter detta beskrivs de 
respektive delfunktionerna för sig. Den slutgiltiga strukturen beskådas i den färgkodade figur 
27. De gråfärgade delarna var de delar som kunde återanvändas från ISRI-stolen, skenor, 
squab och ryggstöd. 
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Figur 27. Färgkodad bild samt sprängskiss av den färdiga stolsstrukturen. 
 

Den lila strukturen ovanpå skenorna (1) benämns grundram (2) och var den icke-rörliga basen 
på stolen. De gröna delarna var de komponenter som styrde och skötte stolens höjdinställning, 
lyftramen (3) i bak och frontleden (4) i fram. Den röda delen benämnd fjädringsram (5), 
styrde fjädringsrörelsen och höll upp ryggstödet. Fjädringsramen teleskoperade på lyftramen, 
som i sin tur teleskoperade på grundramen. Den blå delen benämnd sittram (6), överförde 
samt stödde fjädringsrörelsen mellan stolens fram och bakdel. Den rosa ramen benämnd 
tiltram (7) skötte tiltfunktionen. De gula delarna var de som skötte stolens justeringar, 
fjädringen samt låsningar. 

5.3.4 Lagringsutformning 
 
Nedan beskrivs hur lagringsval och utformningar av lagringar skapades. Figur 27 visar ett 
tänkt belastningsfall under fjädringsrörelsen. Frontledens lagring skulle komma att utsättas för 
en oscillerande rörelse med relativt litet vinkelutslag. Oscillerande rörelser är skadliga för 
vanliga kullager, och därför söktes en glidlagring med plastmaterial för denna applikation. 
Kraften Ff representerades av de kravsatta maxvikten på en förare, 150 kg, samt en ansatt 
acceleration g = 9,81 m/s2 * 1,5. Sitslängden L var 500mm. Övriga värden var Lslag = 0,1 m 
samt Varm = 2 m/s vid punkt B.  
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Figur 27. Krafter i lager 
 

Jämvikt uppåt: 
 

021 =−+ FfFF    (2) 
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(2) i (3) med insatta siffervärden gav F1 = 736 N och F2 = 1472 N 
 
Yttrycket på ett förenklat cylindriskt lager med bredden b=0,08m och diametern 
d=0,02m 
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(4) med insatta siffervärden gav p= 0,46 MPa 
 

 PV-tal, korrektionsfaktorn kf = 2 för oscillerande nötning 
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Insatta värden i (5) och (6) gav korrigerad vyta= 0,08 m/s och därmed PV-talet 0,037 MPa m/s. 
Detta tal var inom de tillåtna värdena för PA66 Nylon, vilket valdes som lagermaterial. 
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I figur 28 visas de olika lagringarna i konstruktionen. Längst upp i figuren visas frontledens 
nylonlagring, där en solid svarvad stålaxel förses med en nylonhylsa och nylonbrickor, 
fastlåsta med låsringar och ändmuttrar. Denna axel låste fast sits- och tiltram samt tiltlåsning. 
Med motsvarande beräkningar utformades lagringarna i punkt B. Dessa lagringar utformades 
som svarvade nylonhjul, fastsatta på ändarna av sittramen och instuckna i hylsor på 
fjädringsramen. Detta förfarande bedömdes vara mycket enkelt att tillverka och montera. Vid 
montering stacks hela sittramen med nylonhjulen in i sina hylsor. Strukturen låstes sedan när 
frontaxeln installerades. 
 

 
 

Figur 28. Lagringar 
 

De delar som styrde stolens höjdinställningar skulle endast utsättas för sporadiska justeringar 
utan nämnvärd sidobelastning. Dessa delar bedömdes lagras fullgott genom att smörja 
kontaktdelar. Fjädringsramen skulle tåla ett mycket stort antal fjädringsrörelser (över 5e6) 
under sin livstid med en relativt lång fjädringslängd ~100 mm. Stort slitage i denna led skulle 
dessutom leda till glapp, detta uteslöt plastlagringar som kunde utsättas för snedslitning i 
denna applikation. Profiler för den höjdjusterande ramen och fjädringsramen konstruerades 
för att inrymma en kullagring mellan dessa. Lagringen bestod av 4 mm kullagerkulor 
separerade av nylonstavar. Dessa säkrades inuti strukturen med fastsvetsade stopp och en övre 
stopphylsa. Lagringsytans längd var 80 mm lång för att minska sannolikheten för glapp i 
ryggstödsdelen. De olika profilerna skapades genom att bocka metallplåt och sedan svetsa 
ihop den resulterande öppna fogen. 

5.3.5 Justeringselement 
 
För att bevara stolsstrukturens låga egenhöjd, använde sig stolskonceptet av dubbla 
lyftkomponenter, en fram och en bak. Ursprungligen var den bakre lyftande komponenten 
tänkt att sköta både höjdjustering och fjädring. Strukturella och dimensionella ändringar under 
arbetets gång medförde att dessa funktioner kom att skötas av två separata luftbälgar. Detta 
berodde även delvis på att fjädringens funktion och placering inte var tillräckligt definierad 
och utredd vid skapandet av konceptet.  Figur 29 visar den nya fjädringens placering.  
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Figur 29. Bakre och främre justerelement. I den bakre delen fjädrar vänster fjäder, höger höjer/sänker. 
 
De två valda bälgarna från Continental60 hade en slaglängd på 110 mm och kunde var och en 
lyfta 2 kN. Då fjädringens slaglängd var begränsat av stolsryggen till max 80 mm, nyttjades 
inte hela den fjädrande luftbälgens slaglängd. Denna komponent valdes dock ändå för dess 
ringa maxdiameter som var 80 mm. Den främre delen av stolen höjdjusterades med en 
luftcylinder från Airpot61. Denna cylinder var monterad inuti frontbenet och hade en 
lyftkapacitet på 700 N vid lastbilens arbetstryck. Fördelen med dessa placeringar av 
komponenter var att stolens egenhöjd och lägstahöjd kunde göras mycket låg. De direkta 
nackdelarna var ett större antal artiklar, en högre vikt samt en ökad risk för synkproblem. För 
att motverka att fram och bakdel höjs olika snabbt, krävdes en korrekt utformning av 
lufttillförseln eller annat reglersystem. Denna uppgift låg dock utanför examensarbetets 
avgränsningar. En direkt fördel med dubbla bälgar bedömdes vara en bättre kontroll över 
fjädringsegenskaperna. Med lyftramen låsbar och en separat fjädrande luftbälg med 
överkapacitet, kunde fjädringen ställas från obefintlig till så gott som stel. 
 
En funktionsmässigt mer lämplig position för en lyftande komponent var under förarens 
tyngdpunkt, motsvarande 3B-patenten. En luftbälg placerad här kan sköta både höjdjustering 
av stolen samt fjädring. Dock medförde detta att stolens egenhöjd och lägstahöjd blev otillåtet 
hög för att rymma denna komponent, och stolskonceptet går då ej länge att placera i de lägsta 
hytterna. Konceptet bedömdes ha möjlighet att direkt använda denna placering av luftbälg i de 
större hytterna om profilerna samt eventuella lagerytor i fram- och bakben förlängs. 
Upplåsning av frontleden med denna position, skulle också kunna ge föraren möjlighet att 
justera sitsens tiltvinkel genom att förflytta sin egen tyngdpunkt, också enligt patentets 
beskrivning. 

5.3.6 Höjdjustering av helstol 
 
Konceptstolens justeringsmån i höjdled blev 110 mm, begränsat av luftbälgens slaglängd. 
Detta med motsvarande egenhöjd som den existerande stolslösningen. Den resulterande 

                                                
60 Contitech SZ 35-11, slag 110 mm, 2 kN 
61 Airpot 2k325P, slag 120 mm, 700N 
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standardpositionen som då motsvarade ISRI-stolens, gav att H-punkten för de båda stolarna 
kunde anses sammanfalla. Att till fullo bestämma H-punkten för den nya stolen gjordes 
generellt av ergonomer med testutrustning på en färdig stol, eller med programvara. Den låga 
egenhöjden medgav också att konceptstolen kunde monteras i samtliga hytter i Scanias 
modellserie utan att försämra de ergonomiska förutsättningarna, vilket var ett tungt vägande 
krav. Figur 30 visar stolen i profil. 

 
 

Figur 30. Stolens justerområde i höjdled samt minimiläget. 
 
Stolen kunde uppnå en ytterligare något lägre sittposition genom att tömma luften ur den 
fjädrande luftbälgen. Förarens H-punkt hade då potential att hamna lägre till kostnad av 
utebliven fjädringsförmåga. 

5.3.7 Fjädring 
 
Stolskonceptets fjädring följde patentprincipen med frontledad fjädringsrörelse. Vid fjädring 
var den främre ledpunkten fast, och sittramen rörde sig i en cirkelbåge från denna punkt. 
Sittramens bakre nylonhjul överförde denna rörelse till en vertikal rörelse i fjädringsramen. 
Då fjädringsramen endast rörde sig vertikalt under fjädringsförloppet, innebar detta att 
ryggstödet följde denna rörelse vertikalt utan translation i x-led. Fjädringsmånen var 80 mm 
utom vid lägsta sittposition (50 mm) och med fullt bakåtfällt ryggstöd (30 mm). Se figur 31. 
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Figur 31. Stolen vid fjädringsrörelsen, lägsta samt högsta läge 
 
I stolens framkant, mellan frontleden och sitsramen var den justerbara dämparen monterad. 
Denna dämpare62 var hämtad från stol 104 lyx ur föregående generations hytt. Denna 
montering tillät dämparen att utnyttja en slaglängd och utväxling som var snarlik den som 
användes i den dåvarande stolens saxkonstruktion. Möjlighet fanns att justera dämparens 
fästpunkt för att modifiera dämpningens karaktär i ett senare skede. 

5.3.8 Ryggstöd 
 
Ryggstödet var som nämnt ovan, tänkt att tas från den existerande ISRI-stolen och uppvisade 
därför samma rörelsemån som denna. Se figur 32. Arbetet med dess infästningar slutade med 
en öronprofil som imiterade ISRI-stolens öronprofil, vilket medförde att samma låsningar 
kunde användas, även i beräkningssyfte. 
 

                                                
62 Monroe 62642 
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Figur 32. Ryggstödets inställningsmöjligheter. 
 

Ryggstödet visade sig behöva urtagningar på baksidan och kapning eller böjning av ett icke 
funktionsviktigt metallband. Detta för att inte ryggstödet i sin normalposition skulle orsaka 
istötning med grundramen vid fjädringsrörelsen. Urtagningen var liten nog att inte negativt 
påverka de riktlinjer som var ställda av ergonom. Med ryggstödet i sin mest extrema position, 
vilopositionen, blev fjädringslängden begränsad. Detta ansågs nedprioriterat av företaget, då 
denna position inte användes vid körning. I detta extremläge uppfyllde konceptet ändå kraven 
på minsta fjädringsmån. Generellt var det ryggstödet som begränsade konceptets 
fjädringslängd i alla lägen utom stolens bottenläge. 

5.3.9 Tilt 
 
En av grundtankarna med patentet och det valda konceptet, var att låta den trebenta 
strukturens glidande element vid stolens framdel och bakdel, sköta tiltfunktionen. Denna 
tanke utvecklades vidare under den senare delen av projektet och realiserades. Efter de 
strukturella förändringarna beskrivna ovan, behövdes en teleskoperande mekanism även i 
frontbenet för att sköta denna tiltfunktion. Denna konstruktion utfördes strukturellt och 
testades beräkningsmässigt med goda resultat. Problem uppstod vid den senare placeringen av 
justerelement och dämpning. Överföringen av kraft mellan de teleskopiska segmenten krävde 
en komplicerad konstruktionslösning. De extrema vinklarna som uppstod vid maximal tilt och 
maximal fjädringsrörelse, krävde ett icke-optimalt specialfäste för den justerbara dämparen 
för att motverka att denna bottnade. Låsningen av funktionerna tilt och skjuta squab blev även 
komplicerade då dessa till stor del var tvungna att följa med sittytans rörelser vid 
fjädringsförloppet. 
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Figur 33. Tiltfunktionens justeringsmån samt låsningsmekanism. 
 
För att eliminera dessa problem konstruerades en alternativ lösning där den teleskoperande 
framleden togs bort och denna funktion istället byttes ut mot en separat skjutbar ram som 
höjde squabens framkant. Se figur 33. Detta förfarande liknade det som användes på ISRI-
stolen. Denna nya lösning kunde dock göras slankare då den till skillnad från ISRI-stolen ej 
behövde ta upp krockkrafter. Denna tiltram justerades med en gasfjäder från stabilus63, 
monterad inuti frontleden. Denna gasfjäder fanns i styrkor mellan 200 N och 500 N. En kraft 
400 N beräknades vara en lämplig kraft för att föraren med tyngdpunktsförflyttning skulle 
förmå att trycka ned tiltramen. Låsningen av strukturen sköttes med en tandad skena som 
lossades med ett fjäderbelastat handtag snett under sittdynan. Justeringsmånen för 
tiltfunktionen var 10 grader. 

5.3.10 Sitsförskjutning 
 
För att skjuta sitsen användes en liknande konstruktionslösning som på ISRI-stolen. En 
metalltunga i stolens underkant användes för att låsa stolen. Squaben i sig var glidlagrad mot 
tiltramen på liknande vis som i dagens lösning. För att uppfylla kravet på egenhöjd, var en del 
av sittplåten i sitsens framdel tvungen att tas bort för att kunna sänka strukturen tillräckligt. 
Detta gjordes efter överläggning med ergonom, då en visst djup av stoppning alltid var 
tvungen att finnas mellan förare och solida ytor. Utrymme för eventuell annan 
konstruktionslösning existerar i stolens framkant, till skillnad från ISRI-stolen. 

5.3.11 Låsningar 
 
För att låsa stolens struktur efter höjdinställningar, valdes pneumatiska låskolvar från 
tillverkaren Festo64. Frontleden och lyftramen var försedda med en hålbild där kolvarnas 
låspinnar kunde skjutas in för att låsa strukturen. Den valda modellen av låskolv var 
fjäderbelastad. När inget lufttryck verkade på kolvarna, såg den interna fjädern till att låset 
förblev låst. När lufttryck lades på kolven i samband med att luftbälgarna skulle lyfta stolen, 
låstes kolven upp och justeringen kunde då utföras. Dessa låskolvar placerades vid stolens ben 
och låste de justerbara delarna av stolen till den fasta grundramen när inte höjdjusteringen 

                                                
63 Stabilus lift-o-mat 19 mm 200-500N 
64 Festo AEVUZ 16, fjäderbelastad retur, slaglängd 10 mm. 
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användes. För att förhindra att fjädringsramen gled av lyftramen vid exempelvis krock, var 
fjädringsramen säkrad till resten av strukturen med två symmetriskt placerade stålvajrar som 
begränsade rörelsen i höjdled. Detta förfarande liknade den lösning som fanns på ISRI-stolen, 
där en bit säkerhetsbälte bak på stolen hindrade hela strukturen från att oförhindrat dras ut 
som ett dragspel.  

5.4 Produktionsgenomgång 
 
En produktionsgenomgång utfördes tillsammans med en produktionsberedare och två av 
företagets specialister inom tillverkningsmetoder. Denna genomgång skedde när grundramens 
beräkningar visade på ett stabilt beteende vid krock, och när huvuddelen av delfunktionerna 
hade implementerats. Genomgångens syfte var att identifiera eventuella komponenter som 
skulle vara svåra att framställa i en prototypverkstad. Denna genomgång resulterade i följande 
ändringar: 
 

• Sitsramens rör byttes från fyrkantrör till runda rör, då runda rör i denna applikation 
bedömdes lättare att bocka. 

• Nedre bältesfästen integrerades i ”öronen” istället för att vara separata artiklar. 
• Bakbenens böjning ändrades från att bockas till två separata delar som svetsades 

samman. 
• Några långa svetsförband i frambenet ändrades till punktsvetsar. 

 
En stycklista över konceptets olika komponenter skapades. 

5.5 Jämförelse med målspecifikation 
En jämförande uppställning med konceptstrukturen kontra målspecifikationen och ISRI-stolen 
visas i tabell 5. Ett plustecken i högerkolumnen visar att konceptet överträffade ISRI-stolen. 
 

 
 

Tabell 5. Konceptet kontra ställda krav och ISRI-stol. 
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Det framtagna stolskonceptet hade potential att uppfylla samtliga ställda krav förutom tre, 
som uppfylldes delvis. 
 

• Höjdinställning – Justeringsmånen i höjd var 110 mm, begränsat av luftbälgarnas 
slaglängd. Detta uppfyllde ej kravet till fullo, dock var denna justeringsmån bättre än 
ISRI-stolens. En potentiellt lägre sittställning kunde också uppnås med konceptstolen 
om den fjädrande bälgen tömdes på luft. 

• Sitslängd – kravet ej helt uppfyllt. Justeringsmånen enligt kravet var betydligt större 
än vad existerande lösningar ergonomiskt kan uppfylla. Nyutveckling av dylik lösning 
bedömdes vara utanför examensarbetets ramar. 

• Tilt – kravet ej helt uppfyllt. Tiltmånens krav var uppdelat i en större positiv 
justeringsmån och en mindre negativ. Den negativa justeringsmånen uppfylldes ej av 
geometriska skäl. Utrymme för förbättring ansågs möjligen vara möjlig. 

 
Stolskonceptet bedömdes ha potential att överträffa ISRI-stolen i sex krav. Förutom det nämnt 
ovan, var dessa följande: 
 

• Fjädring – Konceptstolen har godkänd fjädringsmån i samtliga höjdinställningar. 
ISRI-stolen saknar fjädring i sitt lägsta läge. 

• Komfort – Konceptstolen har bättre möjligheter för placering av komfortfunktioner, 
exempelvis ventilation eller active driving65. Detta då mer utrymme finns tillgängligt 
under sitsen. 

• Vikt – Motsvarande bärande struktur samt funktionsstruktur var ca 30 % tyngre på 
ISRI-stolen. Inräknat justerelement och andra komponenter var detta värde ca 20 %. 

• Krockegenskaper – Konceptstolen uppfyllde samtliga krav och hade ca 70 % mindre 
framkast än ISRI-stolen. 

 
Den lägre vikten och de förbättrade egenskaperna vid krock bedömdes bero på den mycket 
styva grundramen. Saxkonstruktionen i ISRI-ramen bestod av ett större antal leder som 
förblev fullt rörliga under ett krockförlopp, vilket ledde till ett större framkast. Mindre 
gynnsamma kraftvägar genom saxen gjorde att denna konstruktion var kraftigt dimensionerad 
och därmed tyngre. ISRI-stolens tiltram måste även ta upp och leda samtliga pålagda 
krockkrafter, vilket gör att även denna del måste överdimensioneras. I konceptstolen var 
strukturen jämförelsevis låst, och lät krockkrafterna spridas över en större yta via de tre 
benen. En av de komponenter som gav mest negativt bidrag till framkastet var skenorna. 
Konceptets bakre extrastöd hjälpte stolen att leda ner kraften i skenorna, vilket gav en 
markant skillnad i krockbeteende. ISRI-stolens beteende under den simulerade 
provdragningen verifierades mot en riktig stolsdragning med goda resultat. Konceptstolen 
jämfördes med denna verifierade modell. Om konceptstolens utförande och beräkningsmodell 
då är riktig, borde detta ge ett gott överensstämmande med en verklig provdragning. 

                                                
65 Active driving är ett system som med massage och små justeringar av stolspositionen motverkar domningar 
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6. Slutsats 
 
Detta examensarbete har, med i stort sett fria händer, tillåtit en vidareutveckling av Scania CV 
AB:s stolspatent. Företaget var intresserade av hur patentet och de två tidiga prototyperna 
kunde formas eller omformas av någon utomstående med en neutral syn på dessa.  
 

6.1 Examensarbetets huvudmål 
 
I avsnittet om syfte och mål angavs examensarbetets huvudmål, återigen listade nedan: 
 

• Grundläggande funktionalitet skulle uppfyllas. Stolen skulle kunna justeras i samma 
mån som de existerande lösningarna. Stolens fjädringsrörelse skulle fungera samt vara 
förbättrad mot dagens saxkonstruktion 

 
Sett till endast kravspecifikationen, kan detta sägas vara uppfyllt. Stolens alla delfunktioner 
finns representerade och motsvarar eller överträffar teoretiskt de delfunktioner som finns i 
dagens stolslösning. Konceptstolens största funktionsmässiga fördelar gentemot dagens 
lösning var att fjädringen verkade oavsett höjdinställning, samt att en utökad justeringsmån 
fanns i höjdled. Genom att då använda sig av samma skenor och med en konstruktion som har 
samma grundposition som ISRI-stolen, kan denna egenskap sägas vara uppfylld. Huruvida 
fjädringsrörelsen i sig blev förbättrad, (det vill säga identifierar användaren den som 
förbättrad?) återstår att se genom prövning. 
 

• Konceptet skulle vara ”körbart”. Med detta menades att konceptet skulle få plats i och 
kunna monteras i samtliga av Scanias modellserier. 

 
Detta var ett av de mest tydligt definierade kraven, och även det som slutligen styrde större 
delen av arbetet. Grundidén med 3B visade sig kräva en omfattande bearbetning för att få 
detta mål uppfyllt. Arbetet riktades redan på ett tidigt skede mot att få koncepten och sedan 
konstruktionen att fungera i den minsta hytten (P14-hytten). Den resulterande konstruktionen 
förlorade genom denna anpassning patentets tiltfunktion via förarens tyngdpunkt samt ökade 
komplexiteten hos konceptet med extra komponenter och leder. Dessa förfaranden säkrade 
dock funktionerna i samtliga hytt-typer. 
 

• Konceptet skulle vara baserat på det innan framtagna ”frontledade” patentet eller 
annan fullgod upphängningslösning 

 
Det slutgiltiga konceptet kan sägas delvis vara baserade på patentens lösningar. 
Konstruktionen är frontledad, men följer i övrigt ej patentens grundstruktur med ledade 
bakben samt med rygg och bakben i samma stycke. Denna ändring gjordes för att uppväga två 
av patentets oönskade svagheter, translation av ryggstödet i x-led samt icke gynnsam 
överföring av kraft till frontbenet. Funktionsmässigt kan dock den fjädrande upphängningen 
ses som fullgod. 
 

• Konceptet skulle vara inriktat mot vidare prototyptillverkning och testning. I detta 
skulle dock detaljkonstruktion och ritningsunderlag ej utföras. 
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Konceptets konstruktion är uppbyggt av former och strukturer som kan bockas, vikas och 
svetsas i en prototypverkstad. Avancerade former som dubbelkrökta ytor och pressade plåtar 
har undvikits helt. Den utförda produktionsanpassningen var riktad mot endast 
prototyptillverkning. 
 

• Konceptet skulle uppfylla grundläggande säkerhetskrav. Detta innebar att 
konstruktionen skulle vara hållfasthetsberäknad för användning och krocksituationer. 

 
Jämfört med den beräkningsmässigt verifierade stolsmodellen av ISRI-stolen, visade 
konceptstolen goda resultat. Om sammanställningen och beräkningsmodellen av denna är 
korrekt utförd, borde detta därför ge en god indikation på hur konceptstolen skulle bete sig vid 
en riktig fysisk provdragning. Detta behandlas närmare i det parallella examensarbetet utfört 
av KTH-teknologen Josef Kim från inriktningen farkost. De främsta påverkande faktorerna 
för de förbättrade resultaten var en styv, lastfördelande grundram som gav minimala 
deformationer, samt bakre extrahakar som bättre höll fast stolen i skenorna vid extremläge. 
 

• Konceptet skulle vara billigare än nuvarande lösning. 
• Konceptet skulle vara lättare än nuvarande lösning. 

 
Det första av dessa två mål är ej verifierade, detta beroende på brist i tid och underlag. 
Vanligen kan en mer komplett prisbild skapas först vid prototyptillverkningen, när produktion 
och underleverantörer kan lämna mer konkreta kostnadsuppgifter. Sett till minskad vikt och 
minskat antal komponenter jämfört med ISRI-stolen, finns en möjlighet att det 
färdigutvecklade konceptet kan bli billigare tillverkningsmässigt. Konceptets struktur fanns 
vara lättare än motsvarande strukturdelar på ISRI-stolen. Detta mycket på grund av att den 
styvare konstruktionen kunde göras smäckrare än ISRI-stolen. 

6.2 Slutsatser informationsinsamling 
 

• Samtliga stora lastbilsleverantörer använder sig av stolar som arbetar med 
saxprincipen. Dessa stolar använder sig alla av luftbälgar för fjädring och justeringar. 
Skälet till detta var den kompakta formen och de goda egenskaperna hos luftbälgarna. 

• Saxprincipen är en de facto standard för fjädrande stolar för tyngre fordonsbruk. 
Snarlika alternativ existerar, men är relativt ovanliga och är ej konstruerade för att tåla 
BIS (Belt In Seat) 

• Huvuddelen av de funna patenten inriktade sig mot att modifiera en saxkonstruktion. 
Stora stolstillverkare var överrepresenterade i denna kategori. De patent som beskrev 
alternativa metoder nådde aldrig marknaden. 

• Testförarnas två mest önskvärda funktioner var sådana som begränsades av hyttens 
storlek och form, och inte direkt av stolen. Övriga önskade egenskaper berördes alla 
av det färdiga konceptet. 

• Åtta av tio förare upplevde stolsfjädring som överflödig vid körning på jämn väg, 
detta då hytten och bilen i sig var tillräckligt avfjädrad för detta ändamål 

• Monteringsförfarandet av den existerande stolslösningen fungerade tillfredsställande 
förutom just vid fastsättningen av stolen. En nyutvecklad adapter hade krävts för att 
helt lösa detta problem för konceptets räkning. 

• För att kunna bidra med en ökad justeringsmån för sitslängden, krävdes av 
ergonomiska skäl en annan funktionsprincip än den som användes i dagens lösning. 
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• Enligt ergonom premierades en lägre egenhöjd på stolen samtidigt som utrymme 
under stolen frigjordes. 

 

6.3 Slutsatser konceptutveckling 
 

• De ställda kraven på konceptstolen överträffade i många avseenden kraven på den 
existerande stolslösningen. 

• De målvärden som QFD-matrisen resulterade i, speglade i de flesta avseenden de 
värden som redan fanns i den utökade kravspecifikationen. Detta berodde troligtvis på 
att företaget hade använt samma informationsbas och därmed nått ett liknande resultat 
vid sina undersökningar. 

• De två koncept som fick bäst resultat i Pugh-matrisen var de som också rent subjektivt 
identifierades som mest gångbara av företagets handledare. 

6.4 Slutsatser konstruktion 
 

• Stolskonstruktionen har potential att uppfylla de utökade krav som ställdes. De krav 
som ej direkt uppfylldes, uppvisade ändå motsvarande eller bättre 
funktionsegenskaper jämfört med dagens stolslösning. 

• Den slutgiltiga konstruktionen var en amalgamering av det valda konceptets två 
undervarianter. Denna sammanslagning skedde gradvis under iterationerna mellan 
beräkning och konstruktion. 

• Det slutgiltiga konceptet devierade från det valda konceptet på två punkter. 
Tiltfunktionen var tvungen att skötas med en separat tiltram istället för integrerat med 
frontledens förhöjning. Stolens fjädring och höjdjustering krävde även två luftbälgar 
istället för en. Dessa ändringar berodde på två faktorer. En stor tonvikt och 
tidsfördelning var tvungen att ges åt utformning av grundstrukturen. Detta hindrade 
och försenade implementationen av delfunktionerna. Utförandet och placeringen av 
fjädringskomponenter och delfunktioner var ej heller tillräckligt definierat vid 
konceptvalet. 

• Kravet att stolskonceptet skulle passa alla hytter hade störst inverkan på 
konstruktionen då den minsta hytten införde flera betydande geometriska 
begränsningar. 

• Den slutgiltiga konstruktionen uppfyllde de funktionsmässiga och placeringsmässiga 
krav i alla hytt-typer. Detta dock på bekostnad av en ökad komplexitet, fler justerande 
komponenter och förlorandet av patentets tyngdpunktsbalancerade tiltförmåga. 

• Den aktiva fjädringslängden begränsas främst av ryggstödets nedre balk och 
uppstyvningsflänsen på grundramen. 

• Justeringen i höjdled begränsas av luftbälgarnas slaglängd. En bälg av liknande format 
men längre slaglängd skulle troligtvis tillåta att kravet på höjdjustering kan uppfyllas. 

• En utformning av reglersystem för stolens luftjusterade funktioner måste utformas för 
att säkerställa god funktion och motverka synkproblem. 

 

7. Rekommendationer 
 
Den huvudsakliga inriktningen med detta examensarbete var uppdelat mot två distinkta delar. 
Att anpassa grundkonceptet och patenten kring 3B-stolen till något som kunde uppfylla de 
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krav som var ställda för en förarstol, samt att utveckla och förbereda detta för en 
funktionsprototyp. Kombinationen av detta ledde till ett koncept och en konstruktion som 
skiljde sig på flera punkter från grundkonceptet och patenten. Resultaten av examensarbetet 
visar på att kompromisser måste göras för att kunna få 3B att helt ersätta den nuvarande 
stolslösningen i alla hyttmodeller. Grundkonceptets största styrkor är till stor del beroende på 
att ett tillräckligt utrymme under stolen finns för komponenter och slaglängder. En del av 
dessa styrkor försvinner när strukturen måste krympas. Stolens huvudfunktioner och 
delfunktioner kan fortfarande säkras, men till priset av ökad komplexitet i strukturen samt en 
rad icke-eleganta lösningar. Detta bör has i åtanke vid eventuell vidareutveckling av 3B-
stolen 
 
Olika erfarenheter från detta examensarbete kan fortfarande hämtas. Den skapade 
konstruktionen förhindrar inte att denna omarbetas till en struktur som bättre drar fördel av de 
utökade utrymmena i G- och R-hytterna och därmed kan använda sig av en 
tyngdpunktsplacerad fjädring som i grundkonceptet. Om beräkningarna av stolen i det 
parallella examensarbetet visar sig vara godtagbara, indikerar dessa att en 3B-stol med stel 
grundram har stora möjligheter att ge godkänt eller förbättrat resultat i dragprover och 
certifiering. Till stor del beror detta på den styva, lastfördelande grundramen och dess 
stödhakar för skenorna. En stol med konstruktion liknande 3B-grunden saknar detta, vilket 
kan ha negativ påverkan när krocklasterna samlas endast i frontbenet. Att utveckla en ny typ 
av sitsförlängning istället för att skjuta sittplåten och dynan, verkar krävas för att uppfylla 
utökade krav på detta. Konceptet lämnar mer utrymme för denna funktion än dagens lösning. 
 
Om det framtagna konceptet skall tas till prototypserie för prövning i bilar, rekommenderas 
följande åtgärder: 
 

• En väl utförd utformning av reglersystem för stolens luftjusterade och låsande 
funktioner är kritisk för att uppnå god funktion. Synkning av stolshöjning kan 
troligtvis göras på tre sätt. 1. Flödesfördelning av luft beroende på komponenternas 
lyftkapacitet och förarens tyngdpunkt. 2. Kompensering med hjälp av nivåangivelse 
och styrsystem. 3. Föraren justerar själv höjden på fram och bakdel med kontroller, en 
form av utökad tiltfunktion. 

• En mer utförlig dynamisk analys eller prövning av fjädringskomponenternas och 
dämparens placeringar för att definiera lämpligast stötupptagning och bästa upplevda 
komfort. 

• En översikt av olika låsnings- och lagrings- och profilval i syfte att förenkla dessa. 
• En anpassning av de ”mjukdelar” i stolen som indirekt eller direkt påverkas av 

konstruktionen, t.ex. urtag i sittplåten. 
 
Dessa områden var i huvudsak de som hamnade utanför examensarbetets avgränsningar och 
därför inte utfördes. 
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8. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras slutsatserna och resultaten. Däröver presenteras ett antal tankar och 
lärdomar som uppkom under examensarbetets gång. 
 
Idégenerering och referensgrupp 
 
Idégenerering och skapandet av koncept företogs av två personer, författaren samt delvis av 
teknologen i det anslutna examensarbetet. Viss feedback och idéutbyte skedde även med 
handledarna. Mängden och kvaliteten på de genererade idéerna blir enligt mig lidande när ett 
så begränsat antal personer står för skapandet. Detsamma gäller för utformandet och 
utvärderandet av koncept. En lämpligare arbetsgång här skulle ha varit att skapa en större 
intern referensgrupp inom företaget, som deltog i denna process. Att på egen hand samordna 
och styra detta skulle ha orsakat en hel del extra arbete, men givit en bättre grund att skapa 
koncepten från. En dylik referensgrupp skulle ha utformats tvärfunktionellt, med deltagare 
från exempelvis inköpsavdelning, testförare och montering. Även om detta logistiskt och 
resursmässigt inte hade kunna genomföras för allt arbete i utvecklingsfasen, hade en större 
referensgrupp ändå kunnat delta vid viktigare händelser som konceptgenomgång och 
konceptval. 
 
Resultatet av konceptet 
 
Sett från perspektivet ”att uppfylla kravspecifikation” kan det sägas att examensarbetet har 
varit relativt framgångsrikt. Detta betyder inte automatiskt att den bästa lösningen uppnåtts, 
eller för den delen att grundidéns styrkor har fått sitt fulla utrymme. En av de stora 
riktmärkena som examensarbetet följt, var att konceptet skulle kunna placeras och fungera i 
alla hytter: 
 

• Konceptet skulle vara ”körbart”. Med detta menades att konceptet skulle få plats i och 
kunna monteras i samtliga av Scanias modellserier. 

 
Detta hämtat från den första uppgiftslydelsen från företaget. Senare repeterades detta av 
resultatet från QFD-matrisen. Scania som företag är känt för att tillämpa moduler eller andra 
anpassningsbara strukturer som fritt kan växlas mellan samtliga av företagets modeller, 
lastbilsvärldens motsvarighet till en bygglåda med lego. Detta är trots allt en del av företagets 
affärsidé. Grundidén för 3B verkade aldrig från början vara anpassad direkt för att passa i alla 
hytter. Detta innebar givetvis en hel del huvudbry för att krympa denna idé för att passa 
kraven. Den största delen av arbetet har cirkulerat kring detta problem samt det omfattande 
utbytet av skisser och resultat med examensarbetet inom beräkning. En mycket stor del av 
arbetet har gått åt till dimensionsjusteringar och dimensionssäkring i CAD-skisser. Detta blir 
tyvärr mer eller mindre transparent i rapportens innehåll. Arbete av denna typ var tvunget att 
utföras för att kunna förstå och bygga strukturen, samt kritiskt för att kunna migrera CAD-
data som var användbara i beräkningssyfte. 
 
Metodanvändning inom företaget 
 
Konkreta idéutvecklings- och utvärderingsmetoder som utbildningar inom produktutveckling 
och konstruktion lär ut, verkade ha begränsad eller ingen användning inom de avdelningar 
som examensarbetet kom i kontakt med. Idéskapande och konceptval av icke-
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beräkningsmässigt slag verkade generellt bedömas subjektivt eller gick på tidigare 
erfarenheter. Många av förbättringar av tekniska lösningar verkade uppkomma efter klagomål 
från användarna, snarare än att nya behov eller problem identifierades i förväg eller genom 
aktiv undersökning. Detta kan ha sin förklaring i de redan välanpassade lösningar som finns, 
samt den samlade effekten av kompetens på företaget. 
 
Konstruktörs-FEM som hjälpmedel 
 
Stora delar av konceptets olika komponenter genomgick den ”inre slingan” av beräkningar i 
Catias inbyggda FEM-modul. Se figur 34 för en färgkodad bild av de delar i strukturen som 
under konstruktionens gång utvärderades. Detta var mycket värdefullt för att på förhand 
kunna utsäga om någon enskild komponent skulle vara en svag länk. 
 

 
 

Figur 34. Rött = De delar av konceptet som någon gång utvärderades med Catia FEM. 
 
Med beräkningar i den yttre slingan som tog uppåt tjugo timmar att fullborda, var det mycket 
ineffektivt att låta en feldimensionerad komponent förstöra verifieringsberäkningen. Den 
inbyggda FEM-modulen kan vara kraftfull om dess begränsningar är kända. Stora 
deformationer (icke-linjärt beteende) och stora medpåverkande strukturer visade sig inte vara 
gångbara att beräkna. För enklare komponenter, som trots relativ enkelhet var för 
komplicerade att uppskatta eller räkna för hand, fungerade denna modul mycket väl. De två 
stora strukturer som utformades nästan helt i den inre slingan var det lastspridande frontstödet 
samt ”öronen”. Dessa delar var enkla nog att kunna hanteras av den inbyggda FEM-modulen, 
men var för arbetsödslande att beräkna med den yttre slingan. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Huvudfunktioner och delfunktioner 
 
Huvudfunktioner 
 

• Att bibehålla förarkomforten 
• Att hålla föraren säker 
 

Tilläggsfunktioner ISRI 
 

• Bilbälte håller fast föraren vid krock 
• Värmeslingor ger stolsvärme 
• Luftkudde ändrar svankstödsvolym 
• Stötdämpare dämpar stolsrörelse 
• Fjäder motverkar stolsrörelse 
• Armstöd avlastar överkropp 
• Golvskenor flyttar stol fram/bak 
• Fjäder höjer/sänker stol 
• Skenor flyttar säte fram/bak 
• Rörlig led tippar stol fram/bak 
• Rörlig led tippar stolsrygg fram/bak 
• Tre separata bälgar flyttar svankstöd upp/ner 
• Luftkudde ändrar storlek på sidostöd 
• Rörlig led ändrar axelstödslutning 
• Skjutbar led ändrar axelstödshöjd 
• Lyftsax håller upp stolsstruktur 
• Lyftsax tillhandahåller kontrollerad rörelse i höjdled 
• Rörlig led tippar axelstöd fram/bak 
• Rörlig led fäller ned armstöd 
• Skjutbar led höjer/sänker armstöd 
• Skjutbar led skjuter armstöd fram/bak 

 
Summering projektrelevanta delfunktioner 3B 
 

• Hålla upp förare 
• Styra fjädringsrörelse 
• Dämpa stolsrörelser 
• Avfjädra stolsrörelser 
• Skjuta hel stol fram/bak 
• Höja/sänka hel stol 
• Tilta stol 
• Justera ryggstöd positivt/negativt 
• Justera axelstöd positivt/negativt 
• Justera bälte 
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Bilaga 2. Problembeskrivning 
 
Vad är problemet? 
 
1. Nuvarande stol är: 
 

• Stolen är komplex. Saxkonstruktionen ger många rörliga delar och leder.  
• Stolens egenskaper vid lagstadgade krockprover är godkända men ej helt tillfredsställande för de högre 

krav som är satta internt inom företaget. Den fjädrande strukturen måste också ta upp krockkrafter. 
• Stolens justeringsmängder är godkända, men skulle kunna vara bättre för att passa fler förare. 
• Hög vikt (40-45 kg). Sparad vikt kan istället omfördelas på ett mer värdegivande sätt, som exempelvis 

en större mängd ljuddämpning i hytten 
• Dyr att tillverka på grund av dess vikt och komplexitet. 
• Tyngden och den höga vikten gör stolen svår att montera, då hela stolen måste lyftas in i en i övrigt 

färdigbyggd hytt vid monteringstillfället 
• Stolen påvisar dåliga kvalitetsegenskaper. Glapp och missljud uppstår efter längre tids användning, 

speciellt i de bakre ledpunkterna. Detta ger dålig kvalitetskänsla samt klagomål och 
garantireparationstillbud. Ett litet glapp i de bakre ledpunkterna ger ett stort upplevt utslag längre upp, i 
stolens ryggdel. 

 
2. Förarens rörelse är ej optimal vid fjädring 
 

• Stolens rörelse är ej optimal vid fjädringsförfarandet. I ojämn terräng eller vid plötsliga nivåskillnader i 
vägbanan ”pumpar” förarens fötter pedalerna då hela förarens kropp följer med i fjädringsrörelsen. 

 
De mest talande fördelarna med dagens lösning var enligt företaget de följande: 
 

• Låg egenhöjd 
• Kompakt format 
• Goda inställningsmöjligheter 

 
Med den låga egenhöjden menades underredets höjd i dess lägsta läge. Den nuvarande stolen hade utvecklats för 
att dess inställningar skulle kunna passa en 95% percentil av världsbefolkningen. 
 
Vem har problemet? 
 
Företaget enligt punkt 1 ovan. Produktion, kvalitetssäkring, montering samt konstruktion och beräkning 
påverkas. 
 
Förarna enligt punkt 2 ovan. Ger osäkert och opålitligt fordonsbeteende vid dåligt underlag eller plötsliga gupp. 
 
Vad är målet? 
 
Ett färdigt stolskoncept med grundläggande konstruktion och funktionalitet. 
 

• Grundläggande funktionalitet skall uppfyllas. Stolen skall kunna justeras i samma mån som de 
existerande lösningarna. Stolens fjädringsrörelse skall fungera samt vara förbättrad mot dagens 
saxkonstruktion 

• Konceptet skall vara baserat på det innan framtagna ”frontledade” patentet eller annan fullgod 
upphängningslösning 

• Konceptet skall vara inriktat mot vidare prototyptillverkning och testning.  
• Konceptet skall vara ”körbart”. Konceptet skall få plats i och kunna monteras i samtliga av Scanias 

modellserier. 
• Konceptet skall uppfylla grundläggande säkerhetskrav gällande krockprov och motsvarande 

egenskaper. 
• Konceptet skall vara billigare än nuvarande lösning. 
• Konceptet skall vara lättare än nuvarande lösning. 
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Vilka bieffekter skall undvikas? 
 

• Projektförseningar. Ramen för projektet är totalt 20 veckor 
• Göra problemet och konceptet för komplext. Undvik att ”gapa efter för mycket” 

 
Begränsningar för att lösa problemet? 
 

• Tidsram på 20 veckor 
• Ingen detaljkonstruktion med ritunderlag, toleranssättning etc. 
• Stolsdelar såsom dynor väljs från Scanias nuvarande sortiment 
• Totalergonomisk analys görs ej. 
• Ingen utförlig fjädringsdynamisk analys görs. 

 
State of the art 
 
Vad har gjorts tidigare? 
 

• Stolskonceptet ”3B” som resulterat i 7 patent på olika dellösningar samt två enkla prototyper för 
grundläggande funktionstest 

 
Konkurrenter att undersöka 
 
Stolstillverkare: ISRI, BeGe, Sittab, Autoliv, Sears, Sierra, National, Knoedler, KAB, Bostrom 
 
Lastbilstillverkare: Volvo, Mercedes, Iveco, Man 
 
Liknande problem inom andra områden 
 
Avfjädrade stolar inom andra fordonstyper: Bilar, båtar (sport/utility/offshore), flygplan (passagerare och 
piloter), terrängfordon, Industrifordon (Dumpers, gruvfordon, traktorer) 
 
Patentsök 
 
Genomför sökningar i europeiska och amerikanska databaser (espacenet, uspto, etc) 
 
Inriktning fordonsstolar – generell struktur 
Inriktning fordonsstolar – avfjädrande struktur 
Inriktning rörelsekomponenter – alternativa fjädrings/dämpprinciper 
 
Genomförbarhet 
 
Resurser 

• Långvarig erfarenhet in-house av området 
• Patent på grundidé för fjädring 
• Erfarenhet från grundprototyper 
• Goda kommunikationsmöjligheter inom avdelningen. Gamla utvecklingsgruppen för 3B i samma lokal. 
• Tillgång till avancerad programvara för konstruktion och beräkning 

För 
• Mycket grundarbete redan gjort. Marknadsundersökningar, målgruppsanalys etc. behöver ej utföras. 

Emot 
• Problemet är mycket omfattande 
• Färdiga patent kan vara kreativitetshämmande
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Bilaga 3. Intervjuresultat testförare 
 
7 + 4 st testförare i gruppmöte. Långtidstestar lastbilar och prototyper i treskift runtomkring i 
Sverige samt på testbana. Försöker utsätta bilarna för en tuff och realistisk körmiljö. 
 
Du ska precis sätta dig och köra iväg i en lastbil du aldrig kört tidigare. Vad brukar du 
göra då? 
 

- Kolla funktioner på stolen, se hur den fungerar, oftast ungefär samma princip på alla 
stolar.  

- Ställa in stolen (3 st till håller med) 
- Se hur stolen ser ut, ställa in stolen. 
- Ställa in radio 
- Oftast intuitivt hur stolen fungerar, knappar ”fungerar som de ska” 
- Volvos elektriska stolar är nog bäst (inställningsmässigt/användarmässigt). Mycket 

fina (utseende?) 
- Jag brukar ställa in stolen så lågt & långt bak det går, sedan är jag klar att köra 
- Det är mycket individuellt hur man ställer in stolar, vissa sitter jättekonstigt (visar 

framåtlutande/hopvikt ställning) 
- Jag brukar ställa in svankstödet, oftast brukar det vara helt fel beroende på hur lång 

föraren innan var. Petar en mellan skulderbladen. 
- Försöka hitta knapparna att ställa in stolen med 
- Svära över inställningarna 

 
Hur använder du stolen under färd? 
 

- Ställer ej in mycket under färd. 
- Ändrar inte under resans gång 
- Ändrar endast inställning vid byte av vägtyp skogsväg -> motorväg. Fjädring behövs i 

skogen och på usla vägar. 
- Fjädringen orsakar inga problem vid long haul (ang. bl.a. fotsläpp) 
- Fjädringen bekväm och diskret på jämn väg 
- Jag använder ingen luft i stolen, tömmer den helt för att komma längst ner (3 st till 

instämmer helt) 
- Stolen är för hög i nedersta läget, når ej golvet, jag är 170 cm lång 
- Om man tog bort den understa konsolen skulle stolen kunna hamna mycket längre ner 
- Jag tar bort all fjädringen och låter stolen vara stum, behövs inte. 
- Fyrpunktsfjädring i chassi fungerar bra ändå 
- Varför inte låta sittdynan fjädra, tycker jag är skönast med mjuk stol 
- Så mycket fjädring behövs inte när man kör långt 
- Börjar ofta med stolen ganska upprätt, fäller sedan ner efter ett tag (3 st till håller med) 
- Jag brukar variera ställningen på stolen, speciellt om man kör mycket långt 
- För finlir där det är svårt att se, på testbana eller på stan, höjer jag upp ryggstödet (till 

mer upprätt ställning) 
- Jag använder bara fjädringen på banan (skakbanan), på plan väg slår jag av den, man 

blir nästan sjösjuk 
 
Hur använder du stolen vid pauser? 
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- Tömmer luften för att ta mig ut/in 
- Använder inte förarplatsen att ta mig ut från säng, använder passagerarplats (3 st till 

instämmer) 
- Ratten ivägen för att ta sig ut via förarplats 
- Komma in/ut ur bil fungerar ok 

 
Vilka egenskaper hos dagens förarstolar tycker du är bra? 
(Nämn de fem viktigaste egenskaperna hos en förarstol) 
 

- Bra sittkomfort viktigast (3 st till instämmer) 
- Ska se bra ut (2 st till instämmer) 
- Ska vara snygg (2 st till instämmer) 
- Ska inte se plastiga eller billiga ut 
- Ska se skön ut, lura ögat 
- En snygg stol kommer att kännas bättre än en ful stol om de båda är lika bekväma 
- Tygval/klädselval viktigt, ska vara skönt, ha bra kvalitet ej plastig 
- Mercedes och MAN dåliga, plastiga & hala 
- Stolen ska vara lätt att justera 
- Värmen ska vara effektiv och bra i stolen (Värmen skall komma snabbt) 
- Det värsta som finns är en iskall skinnstol 
- Bra justeringsmån, åt alla riktningar, alla vill ha olika 
- Tillräcklig bredd upptill, smala stolar inte sköna 
- Inställning för dynans längd skall vara bra, annars domnar benen (2 st till håller med) 
- Dubbelledat ryggstöd är mycket bra, ger bättre stöd i nacken 

 
Vilka egenskaper hos dagens förarstolar är dåliga? 
 

- Sittdynan och ryggstödet är för hårda (3 st till håller med) 
- Träsmak efter man suttit länge på stolen, ibland på en gång 
- Stolarna går inte att sänka tillräckligt mycket, jag sitter alltid för högt (3 st till håller 

med) 
- Stolarna för smala i framkant, benen domnar vid bred ställning 
- Stolarna är för hårda i framkant, benen domnar 
- Extratillbehör som mikrofoner & lampor mest ivägen 
- Jag fattar inte varför man inte kan få justera bälteshöjden (på alla modeller) 
- Bältet skär in i nacken 
- Bältet går inte att justera (2 st till instämmer) 
- Jag tycker om bältet (190 cm lång) 
- Bältet låser för snabbt, man ”fastnar” redan vid vanlig inbromsning 
- Efter bromsning sitter man fast, då vill man kunna luta sig fram för att titta framför 

bilen och på hörnen, det går inte 
- Svankstödet är svårt att ställa in, det blir aldrig riktigt rätt, blir en bula på fel ställe 
- Knapparna ger dålig feedback på vad de gör, det är aldrig logiskt vilken knapp som 

gör vad 
- Helskinnsstolarna är inte bra, alldeles för hala. Halvskinn går bra 
- Med stolen i högsta läget guppar det (fjädringen) för mycket 
- Sittdynorna ger träsmak efter några timmar, är alldeles för hårda. 
-  

Vilka andra förbättringar skulle du själv vilja göra på en förarstol? 
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- De absolut bästa och skönaste stolarna vi använt var saab 9000-stolarna inmonterade i 
lastbilarna (3 st till instämmer) 

- Saab-stolarna (ovan) var mjuka och väldigt bekväma, bra stoppning. 
- Justeringsmånen på saabstolarna fanns ju inte på samma sätt, men de var väldigt sköna 

när man körde långt 
- Saabstolarna var breda och bra men fick knappt plats (i sidled) i kupén 
- Jag vill ha en stol som inte är hård i framkant 
- Bättre justering i knäled (2 st till instämmer) 
- Volvos s80-stolar var också sköna (1 st till instämmer) 
- Recarostolarna var inte sköna, hårda 
- Varför inte kolla på personbilsstolar? 
- Ett säte som kan formas efter den individuella föraren. Kanske som en sån där 

vakuumbag för att fixera brutna ben 
- Vätska eller gelé i sätet kanske för att bättre passa förarens form 
- Jag vill ha mjukare stolar 
- Kanske kan man låta dynan vara mjuk/tjock och fjädra istället för hela stolen (1 till 

håller med) 
- Jag vill ha ett säte med schysst bredd det är skönt 
- Vi testade sådana där dumperstolar som gled runt åt alla håll, de gick åt fel håll i 

kurvor och gled omkring, de var inte bra, inte anpassade för hög fart 
- Kanske kan man formgjuta en stol till varje förare, det vore nog det bästa 
- Jag vill att kontrollerna skall vara samma mellan alla modeller i segmentet, rycker 

alltid i fel spakar 
- Alla stolar borde ha justering för överdelen av ryggen eller för nacken 
- Jag vill att det ska kunna fjädra bra trots att jag har sätet i botten 
- Ett sidostöd som passar alla oavsett kroppsform. 
- Modellerna med ventilation var superbra (1 till instämmer) 

 
Ledande fråga: Active driving (periodisk massagestol)? 
 

- Den har vi testat, en grej man stoppade in under (stols)klädseln, den var skön 
- Den gick i impulser man visste inte när den skulle sätta igång, var behaglig (1 till 

instämmer) 
- Uppiggande, väcker en ”hopp där satte den igång” 

 
Ledande fråga: Fällbar/kompakt stol 
 

- Fällbar stol är nog endast praktisk om det gör sängen bredare 
- Vill ej behöva ställa in/justera stol om man fäller tillbaka den igen 
- Det får inte ta långt tid att fälla tillbaka den, ska gå snabbt & smidigt 
- Det beror nog på hytten, vissa hytter skulle inte dra någon nytta av det 
- Jag skulle hellre vilja vrida förarstolen för att ta sig ut 

 
Ledande fråga: Mjukhet i sittyta 
 

- Mjuk sittyta är bra, men för mjuk sits ger dålig känsla i bilen 
- Man känner hur bilen beter sig genom ”rygg & arsle”, om stolen är för mjuk 

försvinner det 
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Bilaga 4. Need statements från intervju med testförare 
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Bilaga 5. Intervjusammanställning ergonomi 
 
En intervju genomfördes med fordonsergonom T.E på Scania CV AB i Södertälje. Detta i 
syfte att skapa en ökad förståelse över lastbilsstolens generella egenskaper, ”do’s and dont’s” 
samt viktning av egenskaper. Konceptet och den genomgående funktionsprincipen 
introducerades i början av intervjun. 
 
Stolens egenhöjd och höjdjustering 
 
Enligt T.E är mer platsberoende komponenter under utveckling och börjar bli populära på 
marknaden. Däribland omfattas fläktar och kanaler för stolsventilation i dyna och rygg. Plats 
måste då finnas för fläktar och dess tunnlar i sätets stoppning. Plats måste också existera för 
”active driving”-system som varierar förarens sittposition långsamt under färd för att avlasta 
kroppen. Dessa system använder uppblåsbara bälgar eller påsar som då måste få plats i säte 
och rygg. Detsamma gäller för massagekuddar eller massagefunktioner. Stoppning i olika 
lager med olika hårdhet ger bättre stöd och komfort för fler typer av förare. Även detta kan 
kräva mer utrymme i och under sittytan. En av de mest efterfrågade egenskaperna bland 
testförare och vid kundundersökningar är enligt T.E en lägre lägstahöjd på stolen, samt mer 
justeringsmån i höjdled. Många förare kör i nuläget sätet i botten för att nå kontroller samt för 
att få god sikt. 
 
Stolens sittdyna (seat sqab) 
 
En annan utformning och funktion av stolens sittdyna är enligt T.E viktigt att nyutveckla. Den 
nuvarande lösningen består av en skålad metallplatta med gjuten stoppning. Denna 
konstruktion skjuts i längsled för att öka sitslängden. Detta förfarande är enligt T.E 
ergonomiskt dåligt. En schematisk bild av problemet visas i figur 35.  
 

 
 

Figur 35. Belastningar i bäcken, framskjuten sits med felaktig belastning till höger  
 
Bäckenet skall ha två stödpunkter för att avlasta förarens egenvikt samt förhindra ett skadligt 
moment kring H-punkten. Dessa stödpunkter bibehålls med en korrekt sätesskålning. Om hela 
sittdynan flyttas, flyttas sätesskålningen också, vilket leder till att föraren får en dålig 
sittställning med krum rygg samt felaktiga stödpunkter. Detta ger en snedbelastning i bäcken 
och ryggrad vilket kan leda till ryggproblem och domningar vid de felaktiga 
kontaktpunkterna.  Detta justeringsförfarande ger också glapp mellan säte och rygg när 
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sittdynan skjuts framåt. Resultatet av detta kan enligt T.E också bli en potentiellt dålig 
krocksäkerhet om förarna samtidigt tiltar hela sätet framåt. Skålningen har inverkan under 
krockförloppet och hjälper till att hålla kvar föraren kvar i bältet. Vid dålig eller felaktig 
skålning och lutad sittdyna kan s.k. ”submarineing” ske. Denna term innebär att föraren glider 
ur sitsen skålning, in och ner under bältet med skador som följd. T.E menar att förare 
generellt inte är nöjda med dagens sittdyna och dess justering. Dynan går ej att skjuta 
tillräckligt långt fram i många fall, vilket ger cirkulationsrubbningar och därmed domningar i 
nedre delen av benen. Detta problem uppstod mest hos långa förare.  
 
Bältesfäste 
 
Ej justerbara bälten riskerar enligt T.E att skära in i förarens hals eller sitta obekvämt. Endast 
lyxmodellen av dagens stol har justerbart övre bältesfäste. Obekvämt eller ej inställbart bälte 
riskerar då att minska bältesanvändandet i en lastbil, på grund av den upplevda säkerheten i 
ett stort fordon. Förarens kroppsform påverkar också bältespassning. Stor buk kräver utöver 
höjdjustering, även sidojusteringsmöjlighet för att förhindra detta problem. Se figur 36. 
Bältesinfästningen är anpassad för smalare person, merviktig persons kroppshydda viker upp 
bältet på ett sätt som gör att det skär in i halsen nästan oavsett höjdjustering av bältet 
 

 
 

Figur 36. Bältesjustering kontra kroppstyp, endast höjdjusterat bälte 
 
Övriga funktioner 
 
Utformning av svankstöd bör enligt T.E förbättras. Dagens svankstöd arbetar med tre 
uppblåsbara kuddar som är för högt placerade och ej justerbara nämnvärt i höjdled. 
Svankstöden är ej heller utformade att fungera väl med sidostöd, effekterna av dessa tar ut 
varandra när båda stöden blåses upp. 
 
Utformning av sidostöden bör förbättras. Dagens sidostöd är bäst anpassade till förare av 
normalvikt. Sidostöden ger inte tillräcklig stadga för smalare förare, medan de trycker 
merviktiga förare i sidan och/eller ryggen 
 
Att anpassa en förarstol för att passa 95% av marknadernas befolkning är enligt T.E nästan 
omöjligt (med fullgott resultat). Olika storlekar eller marknadsutföranden skulle underlätta 
anpassningen, men leder till svårigheter när det gäller att bibehålla flexibilitet och modularitet 
i stolens konstruktion. 
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Bilaga 6. Intervjusammanställning montering/produktionsberedning 
 
En telefonintervju utfördes med J.A, monterings och produktionsberedning på Scania CV AB 
i Oskarshamn. Detta i syfte att skapa en större förståelse kring dagens monteringsförfarande 
och att identifiera problem samt förbättringsförslag. Återkoppling skedde efter intervjun, då 
need statements skapades som sedan rangordnades av J.A. 
 
Berätta hur dagens montering av förarstolar går till 
 
En av flera olika adapter monteras först i hytten beroende på hytt-typ och hur dess golv ser ut. 
På adaptern monteras sedan färdig (hel) stol. Stolen har skenor med stavar som förs genom 
öglor på stativet för att låsa dem. Se figur 37 
 

 
 

Figur 37. Stolsadapter med öglor och låsningsstav 
 
Denna metod var enligt J.A egentligen menad som ett system för att förenkla monteringen 
men hade i praktiken inte betytt detta. Metoden ställde stora krav på passning, 4+4 öglor skall 
”träffas” och träs i av montören. Stavarna visade sig senare vara tvungna att förbockas för att 
kunna friktionslåsas, vilket krävde ännu större kraftutövning vid montering. För att montera 
stolen krävdes nu att montören häver sig mot den med hela kroppsvikten, samt 
knackar/bankar den på plats med hammare eller annat verktyg. 
 
Stolarna kommer färdiga på rack som innehåller 8 st stolar i rätt sekvens (efter vilken bil de 
ska sitta i på line). Lyft av stol sker med balans/motviktskran som lyfter relativt ”viktlöst” för 
montören. Kranen har ett verktyg som griper mellan rygg och dyna med en ”skålad hand” från 
stolens framsida. Detta kräver att stolsryggen har en viss förinställd vinkel. Från stativet tas 
sedan stol direkt in i kupén för fastsättning. Montören befinner sig ej inne i kupén under 
monteringsprocessen. Om stolen är av mer avancerad typ och har luft/elanslutningar, görs 
dessa anslutningar när stolen hänger precis vid dörröppningen, sedan lyfts stolen in och sätts 
fast. 
 
Vilka moment är kritiska vid monteringen? 
 
Det största kritiska momentet är pinnen/staven för fastsättning av staven, nämnt ovan. 
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Stolen är även en stor komponent, ungefär lika stor som dörröppningen, där den lätt kan slå i 
saker. En skaderisk på stol samt hytt och karossdetaljer föreligger enligt J.A om inte montören 
är mycket erfaren. Stolen hänger frirörlig på kranen och kräver viss vana för att kunna 
hanteras exakt och flyttas runt utan problem. 
 
Vad fungerar bra i dagens monteringsarbete (av förarstol)? 
 
Enligt J.A finns det inga direkta positiva egenskaper med dagens monteringsutförande. Förra 
generationens stol och hytt var mycket enklare att montera. 2 st tappar på stolens innersida 
(mot motortunnel/mittdel av hytt) kunde enkelt passas in i motsvarande öglor på stativet och 
stolen blev då fixerad på ena sidan. Två bultar skruvades sedan fast mot andra sidan för 
motsvarande symmetrisk låsning. Negativt med detta var att en förmontering av lösa skenor 
med de två styrande/låsande tapparna var tvungen att göras innan stolen kunde sättas in i 
kupén. Detta berodde på att leverantören inte gjorde detta på fabrik. Skälet till byte av detta 
system var att en ny stolstyp utvecklades där leverantörens konstruktionslösning inte medgav 
samma fastsättningssystem. 
 
Vad fungerar dåligt i dagens monteringsarbete (av förarstol)? 
 
Förutom det som tidigare nämnts: J.A nämner att el och luftanslutningar på stol är 
problematisk. Placeringen av denna anslutning är svår att nå, och monteringen sker utan 
visuell kontakt med anslutningspunkter. Montören måste gå ”på känn” vid fastsättning, då 
denne ej kan se kopplingen. Detta leder till kvalitetsbrister som orsakar ommontering och 
avbrott/backning om detta fel upptäcks senare vid slutkontroller. Placeringen av denna 
problematiska koppling finns i stolens bakkant, och är sedan helt dold efter montering.  
 
Vad upplever montörerna som den största belastningen? 
 
Inpassning och fastsättning av stavar orsakar enligt J.A de största belastningarna. Detta 
förfarande kräver stor kroppskraft eller oftast verktyg för att banka fast stolen. Den 
motviktshängda kranen motverkar belastningar när den tunga stolen skall in i hytten. 
 
Vad görs för att förbättra monteringen av förarstolar idag? 
 
En ny stolsmodell är på ingående. Montering av denna stol är avsevärt förbättrad med denna 
typ, då monteringsprincipen är självcentrerande och självstyrande. Stativ och stol har två 
centralt placerade koniska piggar/hål som styr in stolen i position och sedan låser relativt lätt. 
 
Vad skulle du eller montörerna helst se för förbättringar av stolen som förenklar 
monteringsarbetet? (Hur kan monteringen göras snabbare, effektivare och bekvämare 
för montör?) 
 
Höger eller vänsterutförande av stol skall inte betyda något ur monteringssynpunkt. 
 
Anslutningar av el/luft i framkant (eller annat lämpligt ställe) där det är lätt att se och komma 
åt, kan döljas med kanske en lucka 
 
Är det lämpligt att dela upp stolen i ett flertal moduler innan montering? (ledande 
fråga) 
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Moduler kan nog endast vara till nytta utanför hytt enligt J.A. När stolen lyfts in i hytt skall 
den helst vara helt ihopmonterad, Moduler eller delar av stol måste i annat fall monteras ihop 
utanför hytten, vilket innebär ett extra monteringsmoment vid line. Att montera ihop moduler 
i hytt är enligt J.A ej gångbart och troligtvis ger detta ingen direkt vinning i monteringstid. 
 
Need statements med viktningar 
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Bilaga 7. Förkortad målspecifikation 
 
Produkten skall vara ett färdigt stolskoncept med grundläggande konstruktion och 
funktionalitet. 
 

• Grundläggande funktionalitet uppfylld. Stolen skall kunna justeras i motsvarande mån 
som dagens lösningar. Stolens fjädringsrörelse skall fungera samt vara förbättrad mot 
dagens saxkonstruktion 

• Konceptet är baserat på ”frontledat” patent eller annan fullgod upphängningslösning 
• Konceptet redo för prototyptillverkning, dock ej detaljkonstruerad. 
• Konceptet ”körbart”. Skall få plats och kunna monteras i alla Scanias modellserier. 
• Konstruktionen hållfasthetsberäknad för användning och krocksituationer. 
• Konceptet billigare än nuvarande lösning 
• Konceptet lättare än nuvarande lösning 

 
Huvudfunktioner - Två huvudfunktioner hos produkten är identifierade, ”Att bibehålla 
förarkomforten”, samt ”Att hålla föraren säker. Stolen skall tillhandahålla föraren en säker, 
laglig, bekväm och individuellt justerbar ergonomisk körställning. Förarstolens inställningar 
skall utformas för att kunna anpassas till så stor percentil av världsbefolkningen som möjligt. 
 
Delfunktioner: X = tillämpas, O = tillämpas till viss del 

Funktion Till. Kommentar 

Justerbar höjd X  

Justerbar 
stötdämpning* 

O Komponent väljes så egenskapen uppfylls 

Låsbar 
stötdämpning 

O Komponent väljes så egenskapen uppfylls 

Horisontell justering X  

Justering av dyna X  

Tilt X  

Ryggstödsjustering X Inkluderat axeljustering 

Justerbart svankstöd O Skall finnas utrymme för/hål/fäste. Ej med i 
konstr. 

Justerbart sidostöd O Skall finnas utrymme för/hål/fäste. Ej med i 
konstr. 

Belt in seat (BIS) X  

Justerbar 
bälteshållare 

X  

Stolsvärme O Skall finnas utrymme för/hål/fäste. Ej med i 
konstr. 

Armstöd O Skall finnas utrymme för/hål/fäste. Ej med i 
konstr. 

Stolsventilation O Skall finnas utrymme för/hål/fäste. Ej med i 
konstr. 
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* Justerbar dämpning prioriterad över låsbar dämpning 
 
Normalposition – stolens H-punkt med ryggstödslutning på 15o och en sitslutning på 6o skall 
sammanfalla med hyttens R-punkt. Verifiering: Mätning i CAD-ritning. 
 
Fastsättning av säte – Det framtagna konceptet skall kunna monteras på nyutvecklad 
adapters basyta med längd XXX och bredd YYY. Detta skall inte negativt påverka adapterns 
funktion eller egenskaper. Verifiering: Mätning i CAD-ritning. 
Höjdjustering – Justeringsmånen av denna skall på konceptet motsvara och bör överträffa 
dagens justeringsmån. Justeringsmånen i förhållande till R-punkt skall vara +/- XX mm. 
Återstående fjädringsmån med minst XX mm skall finnas i högsta och lägsta läge. 
Verifiering: mätning i CAD-ritning 
 
Upphängning och fjädring – Stolen skall ha en justerbar fjädring och dämpning. Denna 
funktion bör även kunna låsas så fjädringsförmågan uteblir. Fjädring och dämpning skall 
uppvisa goda egenskaper för komfortens bevarande. Komponenter väljs för att uppfylla dessa 
krav. Endast rotationsrörelse skall uppstå av framdelen av sätet. Rörelse av ryggstöd i x-led 
under fjädringsrörelsen skall minimeras eller elimineras. Fjädringsrörelsen skall ha 
egenskaper som motsvarar eller övergår dagens lösning. Verifiering: Produktdata, mätningar 
och rörelseanalys i CAD. 
 
Längdjustering – Hela stolen skall kunna justeras XXX mm (+X/-Y) relativt R-punkt. Hela 
stolen bör kunna justeras längre bak än dagens lösning. Verifiering: Mätning i CAD-ritning 
 
Justering av sittlängd – Stoldynans längd skall kunna justeras mellan XXX mm och XXX 
mm utan att stolens ergonomiska egenskaper försämras i jämförelse med dagens lösning. Den 
maximalt tillåtna minsta justeringsmängden är XX mm. Verifiering: Mätning och 
rörelseanalys i CAD-ritning 
 
Tilt – Hela stolen eller sittdynan skall kunna lutas från –XX till XX grader mätt från 
horisontalplan. Denna vinkeländring skall kunna justeras oavsett inställd sitthöjd. Minimal 
steglängd är X grader. Verifiering: Mätning och rörelseanalys i CAD-ritning 
 
Rygg och axeljustering – Ryggstödet skall kunna justeras mellan –XX och XX grader 
medurs från normalpositionen. Justeringen skall kunna göras i steg om X rader eller mindre. 
Överdelen av ryggstödet skall kunna justeras XX grader framåt i relation till en nedre delen 
av ryggstödet. Nackstödets höjd skall vara mellan 800-850 mm från sätets H-punkt. 
Verifiering: Mätning och rörelseanalys i CAD-ritning 
 
Svankstöd, sidostöd, kontroller, armstöd, värme, ventilation – Konceptet skall vara 
förberett eller på annat vis lämna plats för att dessa funktioner skall kunna monteras. 
Verifiering: Mätning i CAD, jämförelse med produktdata 
 
Bälten - Stolen skall vara utrustad med ett trepunktsbälte av typ Ar4Nm eller motsvarande. 
Bältet skall vara justerbart i höjdled med en justeringsmån om XX mm. Verifiering: Mätning 
och rörelseanalys i CAD-ritning, jämförelse med produktdata 
 
Geometriska begränsningar - Stolen skall kunna monteras i och användas i Scanias P/R/G 
hytter med full funktionalitet. Kritiska gränser för detta är: 

• Framåt/bakåt (x) - Säng inkluderat stöd samt svepradie vid nedfällning av 
säng, Bakre hyttvägg för korta hytter 
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• Sidledes (y) - Motortunnel, B-pelare och instegshandtag, Dörr och 
dörrhandtag, Växelförare/spak 

• Vertikalt (z) - Golvmattor, Övre säng 
Verifiering: Mätning och rörelseanalys i CAD-ritning, jämförelse med produktdata 
 
Målvikt - Hel stol med alla funktioner skall väga under XX kg. Ingen enskild komponent får 
väga mer än X kg styck. Verifiering: Mätning i CAD-ritning, jämförelse med produktdata 
 
Produktions/monteringskrav - Hel stol skall kunna lyftas in genom dörröppning och 
monteras utan att montören behöver befinna sig i hytten. Montör, stol och hytt skall ej riskera 
skador under monteringsförloppet. Verifiering: Mätning i CAD-ritning. 
 
Pneumatiska och elektriska krav - Luftdrivna enheter i stolen skall vara anpassade för ett 
arbetstryck på 8-9 bar med ett maxtryck på 13 bar. Eldrivna enheter i stolen skall vara 
anpassade för att drivas med hyttens elförsörjning på 24V och max 5A Verifiering: 
Jämförelse med produktdata 
 
Lagliga krav och strukturella krav - Stolen och dess bältesinfästningar skall klara av krafter 
enlig internationella standarder, vilket innebär att EU- och ECE-direktiv ska följas. De 
direktiv som ska följas är ”EG 76/115/EEC Safety belt anchorages” samt ”ECE-R14 Safety 
belt anchorages”. Dessa två fastställer den testmetod som utvärderar stolens hållfasthet vid 
krock. Testmetoden består i att stolen dras med hjälp av två stålkonstruktioner som är fästa 
mot bältena enligt figur 38. Dessa två stålkonstruktioner dras med en kraft som finns 
presenterad i figur 38. Krafterna som kallas för N3- och N2-lastfallet, ökas gradvis från ingen 
kraft fram till N2-lastfallet. Denna gradvisa ökning sker inom loppet av 60 sekunder. Vinkeln 
v1, v2 definieras som 10 grader från horisontalplan.  
 

 
 

Last N3 [kN] N2 [kN] 

F2 6,75+10*m*9,81 4,5+6,6*m*9,81 
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F3 6,75 4,5 

Figur 38. Lastfall för prov, ansatta krafter 
 
De data som mäts är förskjutningen i x-led för den övre bältesomlänkaren i ryggstödes övre 
del. Kravet på stolen är att förskjutningen ej får överstiga 385 mm vid N3-lastfallet. Stolen får 
ej heller kollapsa innan N2-lastfallet. Verifiering: Dragprovssimulering i ANSA 
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Bilaga 8. FM-träd 
 
Grått = potentiellt användbar lösning 
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 Bilaga 9. QFD-hus 
 
Notera: Taket på QFD-huset är bortskuret av utrymmesskäl. 
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Bilaga 10. Pugh-matris 
 

 
 


