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Sammanfattning'
Examensarbetet är utfört under våren 2016 tillsammans med företaget 56 Nord som tillverkar och 
säljer takboxar. De är i nuläget i uppstarts-fasen och och deras produkt är nischad till en väldigt 
speciell målgrupp. Takboxen som de tillverkar, innehar väldigt förmånliga egenskaper gällande 
luftmotstånd, vikt och kvalité. Vilket gör de till en väldigt speciellt produkt jämfört med vad som 
existerar. I huvudsak var målet med detta arbete att ifrågasätta de nuvarande lösningarna kring 
externt förvaringsutrymme och att ta fram ett slutkoncept som passar för 56 Nord. Under arbetets 
gång undersöktes endast SUV:ar på grund av att problemformulering blev tydligare med dessa.  
 
Arbetet är uppdelat i sju stycken olika avsnitt som kan delas in i fyra stycken olika faser, och i 
varje fas innehåller en mängd kvalitativa metoder för att analysera problem. Den första fasen är en 
förstudie innehållandes informationsinsamling & problemidentifikationen. Den andra är 
konceptframtagningsprocessen med konceptgenerering, -eliminering, -utvärdering för att sedan 
välja koncept i den tredje fasen som är urval av koncepten. I fjärde och sista fasen, slutkoncept, 
realiseras och verifieras konceptet gentemot kravspecifikationen.  
 
Efter att förstudien var klar, togs kontakt en första kontakt med 56 Nord för att presentera idéen 
kring arbetet och inleda ett samarbete. I förstudien erhölls det information om tydliga brister om 
befintliga produkter. Problematiken kring dessa bröts ner, analyserade och detta möjliggjorde att 
koncepten som framtogs kunde lösa vissa av de befintliga problem som fanns. Genom 
produktframtagningsprocessen kunde detta göras om i omgångar för att förbättra koncepterna och 
tillslut kunde tre stycken olika koncept presenteras för 56 Nord.  
 
Slutkonceptet som utsågs var inte det konceptet som erhölls de högsta resultaten, utan de var de 
konceptet som föll i 56 Nords riktlinje med avseende på målgrupp och värdeord. Efter samtal med 
56 Nord sattes nya krav och förväntningar på slutkonceptet som till slut kunde levereras där båda 
parter var nöjda. 56 Nord säger att slutkonceptet skulle utgöra ett bra komplement för de som har 
en SUV och som inte vill ha en släpvagn bakom sig. Detta är en produkt som är perfekt för den 
som vill kunna köra fort, behöver extra utrymme och vill samtidig att inte bilen ska förbruka ännu 
mer bränsle eller ge ifrån sig extra ljud.  
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Abstract 
 
This thesis is formed under the spring of 2016 along with now 56 North, which produces and sells 
roof boxes. They are currently in the start-up phase and their product is for a very specific audience. 
The roof box they produce, possess very favourable properties regarding wind resistance, weight 
and quality. Which makes them a very special product compared with what exists in the market 
today. The goal of this work is to question the current solutions around “the external storage space” 
outside the car and to develop a final concept that fits for 56 North demands. Limit for the work 
were taken, only SUVs were analysed because the problem became more defined for these cars. 
 
The work is divided into seven different sections and can be divided into four different phases; 
each phase contains a variety of qualitative methods to analyse problems. The first phase is a 
feasibility study, the information gathering and problem identification. The second phase is the 
concept-development process of generating concepts, elimination, evaluation and then choose 
three concepts. The third phase is the selection of concepts happens. In the fourth and final phase, 
the final concept, develops thru different steps. 
 
After the feasibility study was completed, contact was made with 56 North to present the idea 
about the work and to initiate cooperation. The preliminary study obtained the information about 
the obvious shortcomings of existing products. The problems of these products were broken down, 
analysed and this enabled that the concepts that was developed, could solve some of the existing 
problems that existed. Through the product development process, the concepts were improved 
many times, and finally able to become three different concepts that was presented for 56 North. 
 
The final concept that was chosen by 56 Nord, was not the concept which obtained the highest 
results, but was the concept that fell in 56 North's approach because of the company’s core values. 
After discussions with the 56 North, there were some new demands and expectations of the final 
concept, that eventually could be delivered where both parties were satisfied. 56 North says the 
final concept would be a great addition for those who have an SUV and who do not want a trailer 
behind them. This is a great product for those who wants to drive fast and want extra space; but at 
the same time does not want the car to consume more fuel or become noisier than normal. 
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NOMENKLATUR'
Här förklaras vissa beteckningar och förkortningar för läsaren. 
 
Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 
SUV Sport Utility vehicle 
QFD Quality Function Development 
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1.'Introduktion'
Under introduktionen ges en förståelse för bakgrund och syfte till läsaren. Under bakgrund 
förklaras det hur denna idé uppkom och viktiga och återkommande ord till befintliga 
produkter. 

    
1.1#Inledning#
Detta examensarbete är utfört under vårterminen 2016 i Teknisk Design. Rapporten är uppdelad 
i sex kapitel. Det första kapitlet som är introduktion, ger en ökad förståelse för problemet och 
innehåller bakgrund, syfte avgränsningar och presentation av företaget. Under kapitel två ges 
en teoretisk bakgrund för att öka förståelsen för vissa antaganden där de behövs. Förutom 
teoretisk bakgrund anges vilka metoder som har använts och beskrivs hur dessa har utförts. 
Relevanta resultat presenteras i kapitel tre, resterande i bilagor, som diskuteras i kapitel fyra. 
Slutligen ges rekommendationer i kapitel fem. Under det sjätte och sista kapitlet ligger 
referenser. 

    
1.2#Bakgrund#
Kombinationen mellan en liten bil och samtidigt ett stort förvaringsutrymme är en paradox. 
Biltillverkare och konsumenter försöker envist lösa detta problem, vilket visat sig vara svårt att 
komma ifrån. Innehas det en liten bil är det oftast ett litet utrymme också. En lösning på detta 
är att  montera på en takbox på bilen. Men den nutida lösningen har vissa brister och frågan är 
om den verkligen är funktionsduglig för alla sorters av människor. 
 
Idéen bakom detta examensarbetet är en underhållande anekdot. På väg hem en dag från skolan 
sågs en kort man försöka nå upp till sin takbox på sin Porsche Cayenne (SUV), som innehar en 
höjd på 1705 mm, en höjd som mannen i fråga knappt kunde nå eller hantera på grund av sin 
längd. Ett resultat av detta är att han blev smutsig på magen på grund av att han räckte sig till 
boxen. Av allt att döma var han precis hemkommen efter en längre färd, då både bilen var 
smutsig men också fullpackad. Där, i denna stund och förvirring gällande val av examensarbete 
- tillkom idéen om att ifrågasätta alla normer kring externa boxar till bilar.   
 
Efter att idéen uppkom utgjordes en övergripande förstudie för att sedan ta kontakt med 
företaget 56 NORD, se presentation nedan. Detta för att upprätthålla verklighetsförankrade 
krav, smalna av idéen, kunna sätta avgränsningar på arbetet och uppnå ett syfte. Förutom dessa 
nämnda ting, erhölls handledning av 56 NORD som har varit exemplarisk för arbetet som i 
övrigt utförts av en person, författaren. 
 
Transport- och takbox 
En takbox är något som de flesta kan relatera till i Sverige. När utrymmet inte räcker till i bilen 
för skidor och diverse annan utomhusutrustning till fjällsemestern, monteras det på en takbox 
på bilen. En takbox monteras på bilen genom att klämma fast takräckena som takboxen är 
monterad på genom bilens takreling, hädanefter ”rails”, se Figur 1 och 2. 
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Figur 1. De olika fästanordningarnas namn och en takbox. 
Den första takboxen uppkom i en tidig ålder såsom 50-talet (inte hittat belägg för ett exakt 
datum), men blev inte populär och känd i Sverige förens slutet av 70-talet då fjällen och 
vinterstugor låg högt i prioritet. Då, som nu, ett redskap för att få extra utrymme till bilen vid 
längre resor.  
 
En transportbox, se figur 2, är en relativt stor låda som innehar en volym på 400 liter och fästes 
enbart i dragkroken, i denna får det lastas ungefär 50 kg. Tyvärr innehar inte svenskarna någon 
relation till denna produkt, utan den är mer belägrad vid alperna och på den tyska Autobahn. 
Detta för att en takbox får endast får färdats i 130 km/h och ökar luftmotståndet vilket i sin tur 
ökar bensinförbrukningen medan en transportbox inte innehar några speciella restriktioner 
gällande hastigheten. 

 
Figur 2. Transportbox 

I början av 2000-talet uppkom de första stadsjeeparna i Sverige, så kallade SUV (Sport Utility 
Vehicle). Dessa har tidigare funnits i USA och på landsbygden i Sverige, men de är inte förens 
2000-talet som de har implementerats i städer då bilfabrikörerna från Tyskland samt andra 
premiumtillverkare påbörjade tillverkning av ”lyxiga” SUV:ar. Faktum är att en nyare version 
av en stadsjeep inte behöver vara så mycket större än en vanlig Combi eller Sedan, i vissa fall 
är det till och med mindre, men dessa associeras gärna med exklusivitet och därav köper 
personer dessa bilar. För att summera, problematiken med utrymmet för en längre semester 
existerar även fast en stadsjeep används, därav är det inte ovanligt att det beskådas en SUV med 
en takbox. 
 
Bristerna som finns med de nuvarande produkter på marknaden, som löser detta utrymme-
problem, anses vara störst i en SUV eftersom den svåraste typen av bil att komma åt taket på.  
 
56 NORD 
Entreprenören Thomas Christiansson startade upp 56 NORD år 2015 och är i skrivande skede 
fortfarande i uppstartfasen av den första serieproduktionen. Deras produkt är en high 
performance-takbox och är väldigt nischad. Thomas ser företaget som väldigt innovativt och 
nytänkande, han vill att 56 NORD organisationsmässigt inte ska likna de stora 
företagsorganisationerna, utan uppmanar till att bryta ner de traditionella barriärerna.  
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Både företaget och Thomas har sitt säte i Göteborg, men har redan potentiella kunder världen 
över. Tillsammans med Leif Tuvesson, som är före detta chefskonstruktör på Koenigsegg, 
arbetade företaget i över ett år med utvecklingen av en ny typ av takbox. Den lanserades med 
hjälp av den före detta elit-freestyleåkaren Jon Olsson, som också ansvarar för 
marknadsföringen av takboxen.  
 
Efter lanseringen så fick takboxen sådant omfång att det blev något mer än en takbox, den blev 
en symbol och modepryl för den förmögna och biltokiga personen. Takboxen i sig är mycket 
speciell med avseende på de konkurrerande takboxarna, för det finns nämligen ingen som 
stämmer in i samma kategori av potentiell köpare med en hög av anledningar.  
 
Takboxen erhåller mycket höga aerodynamiska egenskaper, vilket menas med att det för det 
första bidrar med en down-force på bilen, och för det andra är luftmotståndet som den bidrar 
med väldigt minimalt. I vissa fall kan den till och med sänka luftmotståndet på bilen och på så 
sätt förbättra de aerodynamiska egenskaperna, detta för att takboxen slätar ut turbulensen som 
utfaller bakom bilen. 
 
Förutom de fantastiska aerodynamiska egenskaperna så kan den såklart förvara skidor och har 
en volym av 405 l. Takboxen är också helt handgjord och tillverkad i kolfiber, vilket gör att den 
nästintill inte väger någonting, men har lika hög hållfasthet som stål.  

    
1.2#Syfte#
Detta examensarbetet utgjordes för att undersöka möjligheterna till externt utrymme för en 
SUV.  
 
Frågeställningarna som ställdes inför arbetet var enligt följande:  

•! Har tillverkarna anpassat den befintliga lösning för alla sorters personer om en SUV 
används som bil?  

•! Vad förväntar sig köparen av befintliga lösningar?  
•! Vad begär kunderna att det ska få plats med och vart är det vanligaste resmålet för en 

sådan person som behöver externt förvaringsutrymme? 
•! Hur skulle ett anpassat, externt utrymme se ut för en SUV? 

 
Målet med detta examensarbete:  

•! Att ifrågasätta befintliga produkter på marknaden genom att utgöra en bred analys som 
är anpassad för SUV:ar. 

•! Leverera analyser, idéer och koncept till 56 Nord. 
•! Ta fram ett verklighetsförankrat koncept till 56 Nord, som tar till hänsyn för deras krav, 

värdeord och målgrupp.  

 
1.3#Avgränsning#
Två huvudsakliga avgränsningar är tvungna att dras redan från början av projekten, för att inte 
de skall bli för stort. Examensarbetet utgjordes endast av en person, och detta är ett förste stadie 
i arbetet. Vid vidare arbete skulle man vara tvungen att angripa dessa två aspekter mer seriöst 
och få dem verifierade för att kunna släppa en produkt på marknaden. 
 
Krocksäkerheten  
Denna faktor fås det ett riktigt resultat på, genom ett så kallat fält-test, med andra ord, ett riktigt 
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test. Tyvärr innehas det inte en bil som kan demoleras och en modell har inte genomförts i en 
skala 1:1, eller i det tänka materialet, då resurserna är för få och tiden för knapp. Om paralleller 
dras från krocktesterna som funnits vid informationssökningen så är kraven för takboxar låga, 
då de flesta boxar demolerades vid en krock på 30 km/h.  
 
Luftmotståndet�
En förhoppning fanns vid starten av detta arbete, att luftmotståndet skulle kunna få verifieras 
genom att 3D-printa koncepterna för att testa i en vindtunnel. Tyvärr fanns det inga lediga tider 
i KTHs vindtunnel, men vid ett vidare arbete skulle det vara bra att undersöka detta djupare. En 
uppskattning av strömningsaspekter tas under projektet gång och anses som realistiska efter 
informationsinsamlingen. 
 
Slutkonceptet 

•! Infästningen i dragkroken 
•! Infästningen i railsen 
•! Beräkning på gasdämpare 
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2.'Metod'
Under metod-delen beskrivs tillvägagångsättet för varje del. Förutom tillvägagångssättet så 
ges ibland en teoretisk bakgrund för att öka förståelsen för vissa antaganden och resultat. 

       
2.1#Marknadsanalys#
För att få större förståelse för befintliga produkter analyserades marknaden. Först görs en 
patentsökning för att inte konstruera något som någon annan har patent på men också öka 
förståelsen och ge inspiration. Vidare görs en bred informationssökning för att kunna lokalisera 
State Of The Art – vad som är marknadsledande. 
 
2.1.1 Patentsökning 
Frågeställningen i detta examensarbete är så brett, så det utgjordes först en övergripande 
patentsökning, för att få inspiration till kombinerade lösningar men också framförallt för att inte 
komma fram till ett slutkoncept som redan är patenterat. Svårigheten i detta är att det finns 
hundratals patent inom denna kategori vilket gjorde att en mer nischad patentsökning utgjordes 
vid urvalsprocessen av de första koncepten. Detta för att kunna eliminera vissa idéer. 
 
2.1.2 Informationssökning 
Genom att göra en informationssökning får man svar på vad som finns på marknaden, vilka 
företag som löser problemet och hur. Informationssökningen har till störst del genomförts via 
internet men också studiebesök hos olika fabrikörer. Den bästa informationsinsamlingen som 
erhölls var en resa till fjällen tur och retur som utgjordes under påsken. Där observerades hur 
konsumenter löste olika problem när de inte hade eller hade en takbox. Förutom dessa användes 
internet och sökmotorn Google.  
 
2.1.3 Kundundersökning och enkät 
Huvudsyftet med kundundersökningen var att lokalisera vart behovet låg och hos vilken 
målgrupp. Ta fram och få förståelse för hur de använde produkterna och vilka problem det fanns 
med befintliga lösningar. För att sedan kunna utforma material till övriga analyser togs det reda 
på krav och önskemål som de hade vid ett inköp. 
 
Två typer av intervjuer utfördes, detta för att få en mer preciserad kundundersökning. Vid den 
första intervjun, fördes en mer öppen diskussion med användaren. De huvudsakliga målen med 
den intervjun var att få mer förståelse för hur personer löser problemet när de behöver mer 
utrymme till bilen. Vad de gör med långa skidor, tycker är viktigt och vill ha med sig. När 
frågorna ställdes så visades aldrig några alternativ till svar och svarsblanketten visades aldrig 
för personen som blev intervjuad, detta föra att inte leda personen till de svaren som jag trodde 
de skulle svara på. I den andra intervjun ställdes det mer raka frågor eftersom den första 
intervjun gav resultat av vad ge gjorde och vart de åkte. Vilket hade gett mer förståelse inför 
denna intervju. Det letades efter mer konkreta svar hur de löste vissa problem, vad de tyckte 
vad bra eller dåligt. 
 
Att göra dessa intervjuer och ställa öppna frågor till en bred grupp var väldigt nyttigt, här sågs 
det snabbt vilka som var målgruppen och som är mest utsatta för de problemen som finns.  
 
För att transkribera materialet så valdes det att presentera den förstnämnda genom en enkät och 
den andra intervjun mer detaljerad i tabell. 
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2.2#Problemidentifikation#
Under detta kapitel används olika produktanalysmetoder för att få en god 
problemidentifikation och för att få en genomarbetad kravspecifikation. 
 
2.2.1 Funktionsanalys 
För att identifiera och förstå produktens behov, problem och krav har dessa kategoriseras upp i 
huvudfunktion [HF], delfunktion [DF] - nödvändig funktion, stödfunktion [SF] - önskvärd 
funktion, onödig funktion [OF] och subfunktion [SUBF] – underfunktion. Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Funktionsträd 

En korrekt utförd funktionsanalys ska försäkra projektdeltagarna, men också uppdragsgivaren, 
att alla funktioner har tagit i betraktelse. Den tvingar en att tänka i hög grad vad som verkligen 
måste finnas i produkten, men också får man reda på vad som finns med i den befintliga 
produkten. Om det är onödigt, och kan tas bort för att förbättra någon viktigare funktion. 
Funktionsanalysen bildar en sorts av checklista vid urvalsprocessen, (Landqvist, 2001, ss. 39-
55). 
 
Funktionsanalysen har sedan delats upp i olika kategorier: 
•! Basfunktioner 
•! Ergonomi 
•! Säkerhet 
•! Konstruktion 
•! Produktion 
•! Funktionsområden 

•! Fjällresor 
•! Sommarsemester 

 
2.2.2 Aktivitetsanalys 
Här analyseras användningen av produkten, från början till slut i aktiviteter. Hur användaren 
förstår produkten, hur kognitiv produkten är för brukaren, och hur väl hen tycker den fungerar 
till syftet.  
 
För att kunna analysera  användandet av produkten bryts produkten ner i aktiviteter för att i ett 
senare skede optimera varje steg. Det är väldigt viktigt att alla aktiviteter är med. Ett enkelt 
tankesätt är att man ska kunna summera alla aktiviteter, och då ska man kunna få en hel cykel, 
eller alla användningsområden för produkten.  
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Under analysen rankas befintliga produkter i två aspekter. Hur viktig är aktiviteten, och hur ofta 
aktiviteten används. Detta presenteras senare genom ett diagram, se figur 4, där ”Ofta” är på x-
axeln och ”Viktigt” är på y-axeln med en skala på skala 1-10. 
 
 

 
Figur 4. Aktivitetsdiagram  

 
Genom en aktivitetsanalys fås det fram prioriterade aktiviteter, genom dessa, innehas det 
kunskap om vad det bör läggas mer vikt på en andra. 
 
2.2.3 QFD 
QFD står för ”Quality Function Development”, och en korrekt översättning till svenska skulle 
vara "Kvalitetfunktionsutveckling". Detta är en metod som är till för ingenjören att förstå 
produkten ännu bättre med hjälp av användaren.  
 
QFD kommer ursprungligen från Japan, eller rättare sagt biltillverkaren Toyota och 
introducerades i USA under 1980-talet. Genom denna metod kunde Toyota reducera kostnaden 
med över 60% när de skulle introducera en ny bil till marknaden och minimera tiden för att 
utveckla den med en tredjedel. 
 
De huvudsakliga målen med denna metod enligt (The Mechanical Design Process, ss. 142-150) 
är: 

1.! Låta användaren uttrycka sig om produkten 
2.! Utveckla specifikationerna eller mål med produkten 
3.! Få reda på hur stor vikt specifikationerna betyder för användarens önskemål/begär 
4.! Få reda på hur väl konkurrenterna upplever målen 
5.! Utveckla flertal mål för att jobba framåt 

 
Det är en väldigt bra metod för att säkerhetsställa kvalitén på produkten genom att optimera 
kravspecifikationen, som sedan kan användas som ett gott underlag inför urvalet av 
koncepterna. Från funktions- och aktivitetsanalysen fås de aktiviteter eller funktioner som är 
önskvärda från både användaren genom aktivitetsanalysen men också från dess syfte från 
funktionsanalysen. 
 
2.2.4 Kravspecifikation 
Från de tidigare analyserna har en kravspecifikation kunnat fastställas. Den har optimeras och 
ändrats kontinuerligt under projektets gång. 
 
56 Nord, har fått kommit med krav och önskemål där produktens alla livscykelfaser, aspekter 
och intressenter beaktades för att leda till en effektivare produktutvecklingsprocess, ökad 
innovationsgrad och målgruppsanpassning. Kraven har också viktats och ordnats efter krav [K] 
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och önskemål [Ö]. Denna fas är viktig och ett gott beslutsunderlag för vad som skall användas 
till de olika koncepten och slutprodukten. Kraven har också tagits från informationssökning - 
bilfabrikörer, studiebesök hos återförsäljare av takboxar och transportboxar, och från 
kundundersökningen. För att dessa sedan har optimeras genom funktions- aktivitetsanalys och 
QFD. 
 
En kravspecifikation ligger till grund för att förenkla konceptvalen men också för att inte det 
ska spåra ur och att riktningen på projekten ska leda i rätt väg. 

    
2.3#Konceptgenerering#
Under detta detta kapitel förklaras det hur koncepten har genererats fram.  
 
2.3.1 Brainstorming 
Metoden går ut på att i en grupp, få fram varenda idé och aldrig negligera någon. Genom detta 
så sägs det att man tillsammans kommer hitta oväntade lösningar på problemet, men dock ingen 
garanti för att det kommer att vara den optimalaste. Det bästa är att man gör det med en variation 
av människor och miljö. Miljön som man sitter i skall helst vara avslappnad, telefoner och 
diverse andra distraktioner får ej finnas. Alla i gruppen ska finnas att det inte får finnas några 
begränsningar på vad man får säga, och allt ska kunna skrivas ner. De mest självklara idéerna 
kommer såklart att komma först, men en påbyggnad, och sammanslagningar av dessa kommer 
leda till de mest absurda idéerna för tillfället men är väldigt effektivt, eftersom man resulterar i 
att hamna utanför vanliga tankegångar. 
 
Förutsättningarna för en lyckad brainstorming är följande enligt (Landqvist, 2001, ss. 34-51):  

•! Bestäm gruppen sammansättning 
•! Välj plats och miljö 
•! Fastställt rutiner och regler 
•! Förbered dokumentationen  

 
Eftersom projektet har utgjorts av en person, behövdes andra personer tas in för ett få en så 
effektiv brainstorming som möjligt. En grupp valdes, där de involverade är en målgrupp som 
verkligen känner igen problemformuleringen. Krav och eventuella låsningar i idé-fasen har inte 
diskuteras med de berörande, utan utgångspunkten var endast hur man skall kunna förvara 
skidor och väskor någonstans utanför bilen.  
 
2.3.2 Idéskisser 
Idéskisser utarbetas utifrån de tidigare analyserna och brainstormingen, här försöker det tänkas 
på vad som erhölls fram men, samtidigt som man försöker hamna utanför ramarna. (Landqvist, 
2001) En del skisser görs utan hänsyn till kravspecifikationen och en del med mer eller mindre 
realistisk iakttagelse. Detta för att kunna hämta idéer från ”galna” skisser och kunna 
sammanfoga till olika koncept. Detta stadie är nog det som pågår längst, den första skissen 
gjordes innan en förstudie hade börjat utformats och den sista till och med slutkonceptet då man 
funderar över formen i slutet. En idé kan komma när man minst annars det, när de väl kommer 
så gäller det att skissa ner det lite snabbt så den inte glöms bort.  
 
2.4#Koncepteliminering#
Från idéskisserna välj de mest verklighetstrogna koncepten för att tas vidare till denna fas för 
att kunna utvärderas. Intill nästa fas, konceptutvärderingen, beslutades det att det skulle 
försökas väljas tre stycken med så olika lösningar som möjligt. Detta för att få sådan stor 
spridning och åsikter om lösningen på problemet. Eliminering utgörs på olika sätt beroende på 
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hur lätt de är att utvärdera de och olika metoder har använts på olika koncept beroende på hur 
funktionen har sett ut. Patentsökningen har varit till stor hjälp för vissa beslut i denna fas då den 
har varit som beslutsunderlag för flera koncept om det är värt att gå vidare med de. 
 
Först realiseras koncepten på så vis att det går att förstå dom hur en eventuell lösning skulle se 
ut för att sedan beskrivas i rapporten. Om förståelse har varit svår för att kunna vikta ett koncept 
mot ett annat koncept, utgörs CAD-modeller som modelleras genom SolidWorks för att 
experimentera hur olika en eventuell lösning skulle se ut. Om koncepten är så pass lik varandra 
görs en bedömningen där hänsyn tar till vilken som innehar störst chans i konceptutvärderingen, 
om man tar till hänsyn vilka metoder som används där och gentemot kravspecifikationen. 

    
2.5#Konceptutvärdering#
Under denna fas har tre koncept valts från förgående avsnitt. I detta stadie förbättras de och 
analyseras ännu mer för att sedan utvärderas i en aktivitetsrankning. 
 
2.5.1 Aktivitetsrankning 
Det blir svårt att göra användartester på riktigt då inga prototyper har utgjorts i skala 1:1. Istället 
intervjuas användaren i en aktivitetsrakning. Konstruktionen realiseras genom en CAD-modell  
SolidWorks och animerade videos utgörs för att förenkla intervjuerna inför 
aktivitetsrankningen. De analyseras med hänsyn till de aktiviteter som är med i intervjun och 
hur konstruktionen skulle se ut för att möjliggöra en sådan lätt och kognitiv design som möjligt. 
Man förklarar och visar varje aktivitet, steg för steg, för användaren där hen får betygssätta 
lösningen hur den vill i en skala på 1-10 gentemot varje koncept.  
 
Aktiviteter tas från aktivitetsanalysen och där ser man hur väl de prioriterade aktiviteterna får 
för betyg. Vilket men har i avseende när man gör bedömning på resultatet efteråt. T ex, om det 
en aktivitet som får väldigt högt i betyg på ett koncept, där det är inte en prioriterad aktivitet, 
tas inte det på lika stort allvar som en prioriterad aktivitet. På så vis får man en uppskattning 
vilka aktiviteter användaren uppskattar med respektive koncept. Förhoppningsvis kan man 
plocka det bästa från varje koncept, istället för att rakt upp och ner ta ett koncept.  

    
2.6#Urval#av#koncept#
Urvalen har valts att göras genom en relativ beslutsmatris och efter det har 56 Nord det 
slutgiltiga ordet om vilket koncept som ska gå vidare till nästa fas. 
 
2.6.1 Relativ urvalsmatris 
Det rätta ordet för relativ urvalsmatris brukar vara  Pughs metodel, uppkallad efter den brittiske 
ingenjören Stuart Pugh, en metod som på ett så objektivt och systematiskt sätt som möjligt 
används för att välja den bästa av flera möjliga lösningar på ett problem, (Ullman, 2010, ss. 
221-226) . Man väljer ut de urvalskriterierna som man tycker är viktig och viktar de mot 
respektive koncept. Materialet till beslutsmatrisen har erhållits från de prioriterade 
aktiviteterna, QFD och kravspecifikationen. 
 
Beslutsunderlaget för viktningen kommer dels från aktivitetsrakningen men också realistiska 
antaganden. Viktningen från aktivitetsrankningen gav följande resultat på beslutsmatrisen, om 
konceptet hade fått mellan 0 till 6! i!betyg! fick!den!ett! !minus! [\]!som!ger!minus!ett!poäng.!
Mellan!6!och!7,5!fick!den![0]!som!är!betydelselös!och!om!den!fick!mellan!7,5!till!10!fick!den![+]!
som!ger!ett!poäng. 
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2.6.3 56 Nord 
I detta examensarbete valdes det till att företaget innehar det slutgiltiga ordet. Dels för att de 
ska känna att de har fått något ut ifrån detta men också för att syftet och målet var att leverera 
ett verklighetsförankrat koncept som passar 56 Nord målgrupp och värdegrund. Eftersom det 
är 56 Nord som väljer deras strategi känns det naturligt att de väljer koncept också. En detaljerad 
presentation från konceptutvärderingen, material från aktivitetsrankningen och beslutsmatrisen 
skickades till 56 Nord som de skulle använda som beslutsmaterial till vilket av följande koncept 
som skulle gå vidare till nästa fas, slutkoncept.  
 
Efter slutkoncept är valt, sätts en kravspecifikation upp på vad 56 NORD förväntar sig av 
slutkonceptet. Detta för att båda parter ska vara överens vad som ska levereras.  

    
2.7#Slutkoncept#
Under detta avsnitt förbättras det koncept som 56 Nord har valt till slutkoncept. Olika aspekter 
såsom luftmotstånd, former och material gås igenom för att få ett sådant verklighetstroget 
koncept som möjligt. 
 
2.7.1 Modellering i lera  
För att på ett enklare sätt kunna modellera med designen valdes slutkonceptet att först utformas 
i lera. Genom detta sågs det hur boxen var tvungen att se ut för att följa en naturlig 
strömningslinje gentemot bilen. Slutkonceptet är tänkt att det skall kunna anpassas för alla de 
stora SUV:arna på marknaden.  
 
Detta utgjordes genom att en bakdel av en bil utformades, som föll efter liknade, eller större 
linjer som de nyare SUV:arna innehar. De SUV:ar som har en spikrak bakdel,( t ex Land Rover) 
blir det dock svårare med, men går ändå eftersom det går att justera ut boxen längre ut från 
bilen. För en bil som innehar en spikrak bakdel, skulle denna bagagebox tillföra väldigt mycket 
till luftmotståndet – på ett positivt sätt, då den skulle göra bilen mer strömlinjeformad och släta 
ut en del av den turbulens som uppstår bakom bilen. 
 
2.7.2 Presentation & designförbättring 
Genom att gå tillbaka till tidigare analyser fås det fram vad som är dåligt och bra. Somliga 
funktioner kombineras med andra för att uppnå förbättringar. Designen erhölls från tidigare 
modellering i lera, som i denna fas konstrueras i CAD. 
 
2.7.3 Materialval 
Materialvalet var någonting som utgjordes tillsammans med 56 Nord. Eftersom de har vissa 
riktlinjer, eller rättare sagt, värdeord, som de vill att produkten ska utstråla. Så väger dessa 
aspekter tyngre än vissa andra. Materialet anpassas i SolidWorks för att kunna få ut den 
tekniska informationen som önskas. 
 
2.7.4 Måttskiss & teknisk data 
Efter att ha utgjort en realistisk CAD-modell, kunde en måttskiss med tillhörande teknisk data 
utgöras i programmet SolidWorks.  
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3.'Resultat'
I resultatkapitlet samlas de resultat som har uppnåtts med de metoder som beskrivits i det 
tidigare avsnittet.  
 
3.1#Marknadsanalys#
De viktigaste resultaten av Marknadsanalysen presenteras här, resterande finns i en bilagor i 
slutet av rapporten. En del av resultaten som finns i detta avsnitt presenteras mer som en 
sammanfattning av allt viktigt då det till viss del är oviktigt för läsaren att gå igenom allt.  
 
3.1.1 Patentsökning 
En riktig sammanställning av alla patent som utgjordes utgjordes aldrig, men däremot användes 
de som underlag i utvärderingen till konceptelimineringen, för att motivera ifall koncepten 
skulle fortsätta att utvärderas eller ej.  
 
3.1.2 Informationssökning 
I Sverige var det mest takboxar på marknaden, även fast vissa av märkena som undersöktes 
hade transportboxar. Det ledande märket är Thule, de har i princip allt på hela marknaden. 
Teknikens Värld hade precis gått igenom varje takbox på marknaden när examensarbetet 
började. Se figur 5. Här kunde man se vad den typiska köparen förväntade sig för volym, mått 
och hur mycket vikt den klarar av. 
 

 
Figur 5. En sammanfattning av takboxar från Teknikens Värld. 

 
Externt förvaringsutrymme kunde kategoriseras upp till följande: 
 
Fästanordning på rails och placerad på taket: 

•! Lastkorg 
•! Takbox 
•! Takräcken 
•! Steghållare 

 
Fästanordning på dragkrok och placerad bakom bil: 

•! Transportbox 
•! Cykelställ 

 
3.1.3 Kundundersökning och enkät 
Frågorna på den första enkäten ställdes till 6 st män mellan 20-65 års ålder och 3 kvinnor mellan 
20-48. Vid den andra intervjun frågades 4 personer, 2 män som var 23 respektive 38 och 2 
kvinnor som var 26 och 48 år gamla. Se Bilaga A för att få se frågorna som ställdes och 
resultatet som erhölls vid den första kundundersökningen och Bilaga B för den andra.  
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Anmärkningsvärda konstateranden som erhölls genom undersökningen:  
 

-! Ingen i undersökningen visste vad en transportbox var för något. Efter  en förklaring så 
hade de flesta ens svårt att relatera till en. Detta öppnade upp för en lösning som kanske 
ej var så beprövad på marknaden. 
 

-! De som såg sig att ha störst användning av en takbox var i ett förhållande och hade 1-3 
barn. Om de reste över 200 km så var det oftast till fjällen.  

 
-! Ensamstående föräldrar påpekade att de fick oftast plats med skidutrustning eftersom 

de kunde fälla ner ett säte till skidorna.  
 

-! Den mest utsatta gruppen är korta personer med dålig räckvidd och flexibilitet. Detta 
föll oftast på kvinnor, vilka även påpekade problemet med att man blev smutsig när man 
skulle räcka sig efter skidorna. Förutom att de blev smutsiga när de skulle räcka sig efter 
skidorna påpekade de att de behövde stå på något och detta resulterade oftast i att stå på 
baksätet, som därmed också blev smutsigt samt kändes instabilt och farligt att stå på.  
 

-! Det typiska resmålet för en svensk som ska röra sig längre än 200km är fjällen, men 
också om man ska åka utomlands så behöver man kanske ta sig till en flygplats. De 
flesta ansåg sig behöva takbox då man gärna åkte 4-5 personer och all packning då inte 
fick plats. 

 
3.2#Problemidentifikation#
En sammanfattning av det viktigaste hittar du i under detta avsnit, men resultaten i detta avsnitt 
är väldigt långa och presenteras mestadels i bilagor. 
 
3.2.1 Funktionsanalys 
Fullständig funktionsanalys erhålls i Bilaga C Funktionsanalys. 
 
3.2.2 Aktivitetsanalys 
Vid aktivitetsanalysen sågs de prioriterade aktiviteterna som var viktiga och mindre viktiga.  En 
sammanfattning av resultatet finnes i figur 6 nedan. Aktiviteterna bröts ner till 3 
huvudaktiviteter, inför, under och efter användning: 

Tabell 1. Aktiviteter under tak- eller transportbox. 

Inför användning 
Installation 

Under användning 
 

Efter användning 
Avinstallation 

Förvaring 
 

1.! Placera box på 
bil 

2.! Montera 
3.! Kontrollera 

installation 

4.! Öppna  
5.! Placera skidor 

och väskor 
6.! Stänga  
7.! Låsa  
8.! Färdas  
9.! Låsa upp  
10.!Öppna  
11.!Lyfta ur skidor 

och väskor 
12.!Stänga  

13.!Demontera 
14.!Lyfta bort 

 

15.!Placering 
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Vissa aktiviteter är så pass snarlika att det valdes att slå ihop dessa under frågeställningen när 
användaren skulle vikta. 
 

 
Figur 6. Resultatet av aktivitetsanalysen. 

 
Den aktiviteten som ansågs vara viktigast var;  
3. Kontrollera installation. 
 
De prioriterade aktiviteterna; 
4. Öppna/Stänga 
7. Färdas 
5. Placera skidor och väskor 
8. Lyfta ur skidor och väskor 
 
Fullständigt enkät med resultat från Aktivitetsanalys erhålls i bilaga D: Funktionsanalys. 
 
3.2.3 QFD 
QFD delades upp i två kategorier, Takbox och Transportbox. Se bilaga E: QFD för tak och 
transportbox. 
 
3.2.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikation erhålls i Bilaga F: Kravspecifikation. 
 
3.3#Konceptgenerering#
I denna fas togs en mängd idéer fram som till slut genereras till ett koncept en mängd koncept.  
 
3.3.1 Brainstorming 
Det blir väldigt mycket nedskrivet under en brainstorming, men det mest väsentliga togs med 
och en sammanfattning av den skrevs ner som erhålls i Bilaga G: Brainstorming. 
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3.3.2 Idéskisser 
Ur idéskisserna erhölls en hel del skisser som kunde föras vidare till konceptutvärderingen. De 
realistiska skisserna erhålls i nästkommande avsnitt 3.4. 
 
3.4#Konceptbeskrivning#och#eliminering#
I detta avsnitt används realistiska antaganden utan djupare utvärdering, om ett annat koncept 
anses ha större chans att gå vidare används det i stället. Eller om konceptet faller på 
kravspecifikationen eller patentsökningen. Enklare simuleringar i CAD är också underlag för 
elimineringen. 
 
3.4.1 Koncept A – Bagagebox med trepunktsinfästning 

 

 
Figur 7. Skiss över koncept A och en enklare CAD-modell. 

Beskrivning 
En utveckling av transportboxen, som jag har valt att använda ett lite modernare ord för, 
närmare bestämt bagagebox. Skidorna placeras diagonalt i denna och bör få plats med en hel 
del i den, se figur 7. Istället för att den fästes enbart i dragkroken, fästs denna i railsen också för 
att öka stabiliteten. En CAD-modell utgjordes för att undersöka hur stort utrymmet skulle kunna 
bli. 
 
Fördelar 

-! Lågt luftmotstånd eftersom boxen inte påverkar tvärsnittsarean och att den kan 
motverka turbulensen som uppstår bakom bilen på grund av att den rundar av bakdelen 

-! Lägre bensinförbrukning 
-! Lätt att öppna, stänga och förvara  

 
Nackdelar 

-! Krånglig att montera 
-! Hämmar bilens funktioner, backspegel, registreringsskylt och ljusramp 
-! Försvårar öppnandet av bagageluckan, men det går fortfarande att göra 
-! Får nog plats med 2 par skidor, med 4 par blir svårare 

 
Patent: Nej 
Går vidare: Ja 
Motivering: Den är så olik de andra lösningarna och det finns inget liknande patent. Värt att 
undersöka djupare på grund av innovation. 
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3.4.2 Koncept B – Bagagebox diagonalt fäst i dragkroken 

 
Figur 8. Skiss över koncept B. 

Beskrivning 
Denna box fästes enbart i dragkroken och måste inneha en registreringsskylt bak eftersom den 
täcker denna på bilen, se figur 8. Boxen är diagonal för att kunna få plats med ett par längre 
skidor. Tanken bakom detta är att det ska kunna få plats 2 par i varje box. 
 
Fördelar 

-! Lågt luftmotstånd 
-! Lägre bensinförbrukning 
-! Säkert lätt att montera då den bara behöver fästas i dragkroken 
-! Hämmar inte bilens viktigaste funktion, sikt 

 
Nackdelar 

-! Hämmar bilens funktioner, registreringsskylt 
-! Ranglig då det blir en lång hävarm för momentet om det skulle blåsa ojämnt längst upp 

till höger eller vänster. 
-! Svårt att lasta ur det innersta facket 

 
Patent: Nej 
Går vidare: Nej 
Motivering: Ur ett realistiskt perspektiv har koncept A och H en större chans i varje kategori, 
vilket gör att jag kan utesluta denna. 
 

 
3.4.3 Koncept C – Takbox tvålägessyntesen bakåt 

 
Figur 9. En skiss över koncept C och en tvålägessyntes i CAD. 

Beskrivning 
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Denna var tvungen att realiseras lite extra för att få mer förståelse, se figur 10. Detta eftersom 
det var svårt att uppskatta med papper och penna om boxen skulle kunna ta sig ner tillräckligt 
långt med en tvålägessyntes. 
 
Fördelar 

-! Om den skulle ta sig ner så skulle den vara lätt att öppna/stänga och packa  
 
Nackdelar 

-! Måste ha en motor, och därmed el för att kunna börja rörelsen. Annars om handkraft 
skulle användas så är det lättare att använda en vanlig takbox eftersom de måste sträcka 
sig otroligt mycket längre under uppfällningssekvensen.  

-! Undersökte detta i CAD, se figur 10, fick väldigt svårt att få till en bra tvålägessyntes. 
Den konstruktion som var tillämplig gjorde så att takboxen hamnade 60 cm ovanför 
takhöjd och inte nära i den slutposition som jag ville ha den i. 100 kg, 60 cm ovanför 
takhöjd blir väldigt rangligt 

 
Patent: Ja 
Går vidare: Nej 
Motivering: Förutom att den redan innehar ett patent med nummer US 2006/0175368 A1, så 
skulle det behövas en motor, växellåda o.s.v. Eftersom det inte skulle kunna lyfta bak den med 
handkraft. Takboxen har ett krav på max 100kg med packning så känns det väldigt orealistiskt.  
 
3.4.4 Koncept D – Takbox tvålägessyntesen åt sidan 

 
Figur 10. En skiss över koncept C och en tvålägessyntes i CAD.. 

 
Beskrivning 
Här, likaså som koncept C testas en tvålägessyntes åt sidan, se figur 10. I denna tvålägessyntes 
fungerade att få ner takboxen. Dock, att behöva lyfta upp den i början för att få den närmare 
sig, är något som vill motverkas. Det existerar ett liknande patent med nummer US 5,360,150, 
men de är inte riktigt en fyrlänksmekanism utan mer en skena som faller ner åt sedan med en 
sorts länkmekanism. Det patentet sågs ingen speciell likhet med antingen detta koncept eller 
Koncept E.  
 
Fördelar 

-! Om det skulle komma ner skulle det vara lätt att lasta den. 
 

Nackdelar 
-! Väldigt tungt att påbörja rörelsen så takboxen kan väga upp emot 100kg. 

 
Patent: Nej 
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Går vidare: Nej 
Motivering: Koncept E har större chans, det inte behövs samma kraft för att påbörja rörelsen  

 
3.4.5 Koncept E – Takbox glidskena åt sidan 

 
Figur 11. En skiss över koncept E och en CAD-modulering över en takbox som glider åt 

sidan. 
 
Beskrivning 
Detta koncept fungerar såsom att takboxen är fäst på en glidskena, se figur 11, så det går att dra 
ut takboxen till sig när den ska lastas med packning. För att takboxen ska komma närmare 
marknivå utgörs en radie på glidskenan.  
 
Fördelar 

-! Lätt att öppna, stänga och komma åt för att placera skidor och packning  
 
Nackdelar 

-! Skulle kunna bli en byrålådseffekten när man vill fälla tillbaka den till taket. 
-! Skulle kunna frysa fast om det kommer fukt och fryser. 
-! Maxvikt på 100 kg på taket kan bli ett problem när det kommer det lager och dylikt. 
-! Om någon av dörrarna på bilen öppnas kan dessa kollideras med boxen. Samtidigt så 

utgör man inte båda dessa aktiviteter samtidigt, utan kliver ut, stänger dörren, för att 
sedan ta ut skidorna.  
 

Patent: Nej 
Går vidare: Ja 
Motivering: Klart intressant koncept och det ska inte vara allt för orealistiskt att lösa 
nackdelarna. 
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3.4.6 Koncept F – Takbox glidskena bakåt 

 
Figur 12. En skiss över en takbox som glider bakåt. 

Beskrivning 
Som tidigare koncept E, innehar denna en glidskena men istället glider den bakåt, se figur 12. 
Detta förenklar packning om bilen är parkerad på en stor parkering då bilarna brukar stå tätt 
intill varandra.  
 
Fördelar 

-! Lätt att öppna/stänga och packa  
-! Hämmar inga funktioner på bilen 
-! Behövs inge el 

 
Nackdelar 

-! Eventuellt svårt att dra den uppåt då de måste sträcka sig upp en bit  
-! Kan vara svårt att få ner takboxen på ett sånt sätt att det är värt att ha mekanismen där. 

På de flesta SUV:ar så existerar det en liten vinge innan bakrutan för att minska 
turbulensen bakom. 

 
Patent: Ja 
Går vidare: Nej 
Motivering: Den har ett liknande patent från 2001 med patentnummer 00306858.2. Eftersom 
risk finns att det inkräktas på patent går detta ej vidare. 
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3.4.7 Koncept G – Bagagebox vertikalt, fäst i dragkroken 

 
Figur 13. Skisser på koncept G. 

Beskrivning 
Ett försök att placera skidorna vertikalt, se figur 12, dock så blir väldigt korta skidor då den är 
ungefär 1,40 m hög. Tanken var att 4 par skidor ska få plats. Skidor och dylikt ska få plats i 
lådan som håller ihop konstruktionen. 
 
Fördelar 

-! Får nog utan problem plats med 4 par barnskidor och en väska 
-! Lätt att öppna/stänga 

Nackdelar 
-! Antas vara ranglig i stil med Koncept B 
-! Hämmar bagageluckans öppning 
-! Skidorna kommer sticka ovanför tak, vilket gör att det kommer bli ett hiskeligt moment 

på dragkroken. 
 
Patent: Nej 
Går vidare: Nej 
Motivering: För ranglig på grund av vinduppfång längst upp och stämmer inte hand i hand 
med bilars design. 
 
 
3.4.8 Koncept H – Bagagebox horisontalt, fäst i dragkroken 

 
Figur 14. Skiss och CAD-modell på Koncept H. 

Beskrivning 
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Denna box liknar den vanliga transportboxen, se figur 14, men har lite smalare design än den. 
Som en följd av detta får det inte det plats lika mycket packning i den. Monteras på ett liknande 
sätt men är lite bredare så det ska få plats skidor horisontellt.  
 
Fördelar 

-! Får nog utan problem plats med 4 par skidor och lite annat. 
-! Hämmar inte bilens funktioner då det även ska kunna gå att öppna bagageluckan 
-! Väldigt lätt att lasta i och ur skidor 

Nackdelar 
-! Får inte plats med skidor som är längre än 1.85 m 
-! Måste böja sig över om packningen ska tas ur bagageluckan 

 
Patent: Nej 
Går vidare: Ja 
Motivering: Den är väldigt snarlik nuvarande transportboxar, men den går vidare på grund av 
att den är mindre och nytänkande design. Den har dessutom bäst chans av de koncept i denna 
kategori som är bakom bilen och endast fäst i dragkroken. 
 
3.5#Konceptutvärdering#
I detta avsnitt ges en detaljerad beskrivning av respektive koncept. Under detta avsnitt döps 
respektive koncept om till A,B, C och förbättras ännu mer.  
 
3.5.1 Koncept 1 (A) - Bagagebox 
Koncept A - Bagagebox, fästes i tre punkter på bilen, detta bidrar med att den blir väldigt stabil. 
Först fästs den i dragkroken och sedan längst bak på railsen, se figur 15. Det som är bra med 
denna är att den bidrar minimalt med luftmotstånd till bilen eftersom den inte påverkar 
tvärsnittsarean på bilen.  
 

 
Figur 15.Renderad bild på Koncept 1. 
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Bagageåtkomst 
Efter den har fäst i railsen, se figur 16, sitter det en arm på vardera sida, det är meningen att 
denna arm ska sitta kvar under öppningssekvensen och att denna lossar boxen genom att 
släppa på sprinten istället. För att motverka att bagageboxen inte bara släpper ner under 
öppningssekvensen, sitter en gasdämpare mellan boxen och fästet vid dragkroken, se till 
höger i figur 16. T ex, när denna är proppfull vill de inte att den bara ska släppa rakt ner då 
den kan väga upp till 150 kg. 
 

 
Figur 16. Förtydligande bilder över viktiga funktioner för koncept 1. 

 
Öppningssekvens 
Utrymmet öppnas i bagageboxen nästan som en vanlig bagagelucka, se figur 17. I mitten på 
luckan ska det finns ett infällt lås och på vardera sida ett handtag så det är lätt att öppna/stänga 
och låsa/låsa upp.  
 

 
Figur 17. Renderade bilder som visar öppningen för koncept 1. 

 
Optimering  
I början av utvecklingen var bagageboxen mycket större, men efter realistiska 
strömningsantaganden som kunde göra efter ett möte med prof. Fredrik Lundell, smalnades den 
av i alla kanter och dessutom, att den ligger under takhöjd för att inte verka som en fallskärm. 
Se figur 18. Detta bidrog med ett litet problem, nämligen att få med så mycket önskad packning 
som det står i kravspecifikationen.  
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Figur 18. Förbättring av koncept efter strömningsantaganden. 

 
Åsikter om koncept 1 
 
Användarna 

-! Kommer inte kunna lyfta upp den själv, utan behöver assistans 
-! Person 4 som är 1.60m tycker; ”Kommer inte kunna nå upp till takfästena på koncept 1 

pga. att det inte går att stå någonstans på bilen” 
-! Enkelt att kontrollera installationen då den är i armhöjd 
-! Lätt att packa skidor och pjäxor, däremot bökigt att öppna bagageluckan 
-! Den är ganska stor, vilket gör att det är svårt att se om det verkligen är slutet runt om 

hela boxen innan man låser igen den.  
-! Kommer inte kunna använda backspegeln och det är obehagligt 
-! Det känns betydligt säkrare att ha den ovanpå bilen än bakom bilen. Enbart magkänsla. 
-! Vill inte ha något slängandes bakom. 
-! Prioritering – Lågt luftmotstånd? Eller att se i backspegeln? 
-! Enda negativa med koncept 1 är backspegeln, men den innehar lägre ljudnivå och 

luftmotstånd vilket väger upp i betygssättningen 
-! Koncept 1 får en 4 pga. att man inte ser så bra när man ska kolla bak plus att det är svårt 

att parkera då den hänger som en säck bakom bilen som man inte riktigt har kontroll på 
 
56 NORD 
 
”+ Plus 
 
Gillar att det är ett nytt/annorlunda koncept! 
Det finns visserligen packboxar bak, men kan inte komma ihåg att jag sett den här lösningen 
innan. 
 
Lite strömningsmotstånd, mycket viktigt nu och kommer fortsatt vara en viktig faktor för 
SUV:ar där lång räckvidd är allt. Använder man den här lösningen ska man antagligen åka 
långt. 
 
Gillar att det är lätt att lasta. 
 
 
- Minus 
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Sikten bak blir kraftigt försämrad vilket har många negativa konsekvenser, särskilt i 
kombination med att du täcker över PAS-sensorerna och ev. back-kamera. Stor risk då man 
backar (bilen blir längre, ingen sikt, inga fungerande sensorer. Även negativt vid färd men 
inte värre än att dra en husvagn. 
 
Det är ett stort problem att bagageluckan inte går att öppna lätt genom att man fäller undan 
packboxen.” 
 
3.5.2 Koncept 2 (E) - Slidebox 
Koncept 2 – SlideBox, använder 56 NORDS befintliga takbox men innehar istället ett nytt 
fäste som möjliggör att det är lättare att komma åt takboxen, se figur 19. 
 

 
Figur 19. Öppningssekvensen för Koncept 2. 

Takräckena är modifierad med glidskenor och innehar en radie, se figur 20, vilket gör att 
boxen både glider ut från bilen, men också neråt. Det blir lättare att öppna, stänga, låsa och 
lasta än en vanlig takbox.  
 

 
Figur 20. Takräckena innehar en radie för att möjliggöra lättare åtkomst. 

 
 
 
Nedfällningssekvensen  
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Nedfällningssekvensen görs genom att lossa en sprint på vardera sida av takräckena, sedan 
skjuts den ner, eller upp manuellt med handkraft. Se figur 21, för att få en uppskattning hur 
långt den skulle kunna röra sig med glidskenor utgjordes en verklighetsbaserad CAD-modell 
och där rörelsen kunde modelleras.  

 
Figur 21. Nedfällningssekvensen. 

 
 
Åsikter om koncept 2  
 
Användarna 

-! Lika svårt att montera som en vanlig takbox, och då kommer jag inte kunna lyfta upp 
den själv, utan behöver assistans 

-! Förutom att den är lika knölig att montera som en vanlig takbox, så är den riktigt cool  
-! Om den inte är lätt att montera, så struntar man ju i att använda den vid de tvivelaktiga 

tillfällena 
-! Jag gillar verkligen 56 NORDS takbox, och detta fäste gör den mer lättillgänglig, om 

inte annat en större anledning att ha den stationär på bilen 
-! Denna beror helt på exakt hur lätt det är med skenorna. Är det som en fast grej som man 

bara lossar eller är det mer komplicerat än att montera en vanlig takbox? 
-! Enkelt att kontrollera då den sitter på höjden också, för man kan skaka och kika enkelt 

med ögonen 
-! Om takboxen öppnas på sidan så ser man så mycket mer och man ser helheten. En vanlig 

takbox vet man inte om den riktigt har stängts igen. 
 
56 NORD 
 
”+ Plus 
 
Glidskenorna är en mycket bra och praktisk detalj. 
 
Jag har sedan länge själv funderat på att utveckla den här typen av takräcken innan jag drog 
igång företaget. Är fortfarande intresserad av att på sikt ta fram detta, men måste prioritera 
boxarna nu. 
 
 
 
- Minus 
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Det är en bra detalj, men inget direkt nyhetsvärde i det då det finns ganska många liknande 
koncept (kurvade tackräcken samt de som går att fälla ner) samt en del produktionsökningar 
med horisontell slideing (t.ex. Thule Slide Bar). 
 
 
Böjda bågar gör det mycket svårt att fästa t.ex. boxar eftersom de är platta under, alternativet 
är att bygga upp till en platt yta, men då kommer man mycket högt upp vilket är helt emot vårt 
mål med att få räckena lägre än allt annat på marknaden.” 
 
 
3.5.3 Koncept 3 (H) - Transportbox 
Denna är en slimmad version av den befintliga transportboxen, se figur 22, mer anpassad för 
en fjällresa än sommarsemestern. Förutom att den är slimmad så är den lite bredare, närmare 
bestämt 1.85m, så att skidor ska kunna få plats.  
 

 
Figur 22. En renderad bild på Koncept 3. 

Transportboxen öppnas som till vänster på figur 23 visar. Det som är negativt, är att den kan 
sticka ut något på sidorna då den är så bred, se figur 23. Tillskillnad från de koncepten som 
baserades på att fästas i dragkroken, så hämmar denna ingen funktion på bilen då det fortfarande 
går att öppna bagageluckan, använda ljusrampen och bakrutan. 
 

 
Figur 23. Figuren till vänster visar öppning och höger hur mycket den sticker ut på sidorna. 
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Åsikter om koncept 3 
 
Användarna 

-! Enkelt att kontrollera då den är i armhöjd 
-! Person 6 (Är 2m) tycker: Koncept 3 är svår att stänga pga den är så långt ner 
-! Även fast den är ful så är den behändig då mina skidor lätt skulle gå ner på ett smidigt 

sätt. 
-! Det känns betydligt säkrare att ha den ovanpå bilen än bakom bilen. Enbart magkänsla. 
-! Vill inte ha något slängandes bakom. 
-! Det negativa med Koncept 3 är den lilla extra bredden den har, känns som man kan köra 

på något med den 
-! Syns inte i backspegeln, vilket gör att man kan fråga sig, är den kvar? Plus att den sticker 

ut på sidorna, vilket gör att det är besvärligt att manövrera 
-! Skulle kunna funka att ha i ett garage och ha vanliga saker i och jag skulle säga det är 

viktigt då den står mestadels av sin livstid 
 
56 NORD 
”+ Plus 
 
Praktisk detalj. 
 
- Minus 
 
Täcker över sensorer och sticker ut.” 
 
 
 
3.5.4 Aktivitetsrankning 
En sammanfattning av resultatet presenteras i tabell 2 och figur 24, resterande erhålls i Bilaga 
H. 

Tabell 2. Ett sammanfattat snittresultat av aktivitetsrankningen. 

                          Modeller 
Aktiviteter Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Takbox Transportbox 
Placera box på bil / Lyfta 
bort från bil 4,83 5,17 8,5 5,33 7 
Montera / Demontera 4,67 5,67 8,5 5,67 8 
Kontrollera installation 8,17 5,67 8,67 5,67 8,5 
Öppna/ Stänga 7,33 7,5 8,5 5,33 8,17 
Placera skidor och väskor 5,33 6,83 9 5,17 8,83 
Låsa/ Låsa upp 7 6,17 8,17 4,17 8 
Färdas 3,67 7,67 5,5 7,67 5 
Lyfta ur skidor och 
väskor 5,67 6 8,17 4,5 7,5 
Placering/Förvaring/Ställa 3,25 4,5 7,5 4,5 6 
Summa poäng 49,92 55,18 72,51 48,01 67 
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Figur 24. Ett överskådligt resultat av aktivitetsrankningen. 

 
Generella åsikter om hela utfrågningen 

-! Om den inte är lätt att montera, så struntar man ju i att använda den. 
-! Det ligger alltid fel, och det går aldrig se om takboxen går att stänga. Ibland funkar det 

att stänga på ena sidan men inte andra osv. 
-! Det känns betydligt säkrare att ha den ovanpå bilen än bakom bilen. Enbart magkänsla. 

Vill inte ha något slängandes bakom. 
-! Det är viktigt att de är lätt att ta ut dom. 
-! Jag skulle säga det är lätt att lägga undan boxen, då den står mestadels av sin livstid 
-! Viktigt att den inte tar sådan stor plats 

 
3.6#Urval#av#koncept#
Den slutgiltiga eliminering utgörs i detta avsnitt där 56 Nord innehar det sista ordet. 
 
3.6.1 Relativ urvalsmatris 
Resultatet av den relativa urvalsmatrisen erhålls i figur 25. För att se beslutsunderlagen till 
vikningen, se bilaga I. 
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Figur 25. Relativs urvalsmatris 

 
3.6.2 56 Nord 
Efter konceptpresentationen och redovisningen av alla analyser och beslutsunderlag tycker 56 
Nord följande: 
 
”Det vi själva ligger närmast i tiden att utveckla är takräcken som går att dra ut, men som ett 
utmanande examensarbete för dig tror jag koncept #1 är mest intressant. 
Kan du få till detta koncept så att man kan fälla undan och öppna bagageluckan samtidigt som 
du har med de andra egenskaperna så vore det utmärkt. 
Det är en betydligt mer unik produkt jämfört med de andra förslagen.” 
 
Från tidigare analyser innehas kunskapen om vad som är dåligt med koncept 1. Vidare arbete 
är att förbättra dessa områden och 56 Nord tror, om detta går att förbättra så är detta en 
kanonprodukt då den inte existerar något liknande på marknaden. Eftersom det är av stor tyngd 
för 56 Nord att vara innovativ, väger potentialen av att koncept 1 kan blir något större än de 
andra koncepten som anses som ”tråkiga” eller redan existerande i någon synpunkt och att 
nyhetsvärdet i koncept 1 är stort om man får den att fungera i alla avseenden.  
 
Efter vidare samtal sattes följande krav på slutkonceptet: 
 
Packningsutrymmet 
I det befintliga konceptet ramlar allt ramlar ner till botten då man placerar packning, det ska 
fokuseras på att göra justerbara fack och nät så det är lätt att packa – säkra lasten.  
 
Quick-release  
Ett snabbt och enkelt fäste som möjliggör att det är smidigt att förflytta bagageboxen så det går 
att komma åt bagageutrymmet i bilen.  
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Sikt 
Detta är en av sakerna som är svårt att göra något med. 56 NORD menar på att det inte är någon 
skillnad från att ha en släpvagn eller husvagn bakom bilen och att detta inte gör något. Men bör 
ändå undersökas ifall det går att använda sig av transparant plast eller dylikt för att möjliggöra 
sikt i backspegeln. 
 
Trafikförordningar 
Ljusramp och registreringsskylt måste anordnas och hur detta är tänkt.  

-! Hur mycket får den sticka ut bak? 
 
Sammanställningsritning 
En måttskiss över yttermått med volym och vikt. 
 
3.7#Slutkoncept#
I det sista stadiet i produktutvecklingen utvecklas Koncept 1 – Bagagebox vidare, designen 
utarbetas genom modellering i lera för att utgöra en realistisk produkt och punkter från 
kravspecifikationen verifieras.  
 
3.7.1 Modellering i lera 
Se bilaga J för bilder från modelleringen i lera som utgjordes. 
 
3.7.2 Presentation & designförbättring 
Genom kunskapen som innehas från konceptutvärderingen om dess svagheter, se figur 26, kan 
nu dessa förbättras. De prioriterade aktiviteterna, (vita pilarna) anses som viktigast och 3 av 
dessa fick anmärkningsvärt lågt betyg.  
 

 
Figur 26. Bagageboxens resultat från aktivitetsrankningen, pilar motsvarar prioriterade 

aktiviteter. 
 
Lyfta ur & placera packning 
För att förenkla denna aktivitet infördes hyllor med ställbar höjd för att kunna anpassas för olika 
sorters av packning, se figur 27. Tillhörande bör dock vara något nät så det går att säkra lasten, 
detta är svårt att få till i CAD och därav konstruerades det inget.   
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Figur 27. Tillagda ställbara hyllor. 

I kravspecifikationen erhölls krav angående skidutrustning. För att upprätthålla dessa krav 
anpassades bagageboxens storlek på ett sätt så att 4 par pjäxor, hjälmar och skidor som är 1,85 
m får plats. En av anledningarna till att koncept 3 - transportbox fick sådant högt betyg i denna 
kategori var därför att det var lätt att placera skidorna för de placerades horisontellt i knähöjd. 
Därav kombinerades dessa koncept och från att skidorna hade ett krav på 1,90 m sänktes detta 
till 1,85 m. Se figur 28. 
 

 
Figur 28. Verifiering av packning. 

 
Färdas 
Kritiken som erhölls vid körning av bilen när bagageboxen var monterad var att den tänkte sikt, 
ljusramp, registreringsskylt. Sikt är svårt att göra något åt, men däremot de sistnämnda 
punkterna förbättrades genom att tillägga dessa på bagageboxen, se figur 29. El erhålls genom 
el-uttaget från dragkroken. Förutom dessa, konstruerades det ett handtag med ett lås. 
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Figur 29. Tillagda föremål för att förenkla körning med bagageboxen. 

 
Quick-release & bagageåtkomst 
En avgränsning utgjordes gentemot hur ramen fästs i railsen, se figur 30, fästanordningen finns 
och ses som helt möjlig och denna avgränsning gjordes för att smalna av arbetet. En sorts av 
sprint tillades, denna sitter ca 1,63 m ovanför marknivå, detta gör att även de som inte innehar 
sådan hög höjd kroppsmässigt bör kunna nå för att dra ut denna sprint och komma åt 
bagageutrymmet på bilen, se figur 31. 
 

 
Figur 30. Sprint och avgränsning kring fästanordningen i taket. 

För att möjliggöra åtkomst till bagageutrymmet i bilen, ritades bagageluckans radie ut, se figur 
31. Det antogs att 30 cm var tillräckligt för att kunna stå stabilt och lasta bagageutrymmet. 
Därav låstes en del av konstruktionen och förenklade måttbestämmelser. 
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Figur 31. Öppningssekvensen av bagageåtkomsten.  

 
Konstruktion av gasdämpare 
I figur 32, till vänster, visas det vart ungefär tyngdpunkten hamnar vid en fullastad bagagebox. 
Det är alldeles precis ovanför axeln som den rör sig runt för att kunna komma åt 
bagageutrymmet i  bilen. Detta gör att direkt när sprinten lossas, kan den vara på vippen till att 
välta bakåt. För att förhindra att den går i ”fritt fall” införs en dämpare med glidlager.  
 

 
Figur 32. Till vänster, optimering av gasdämparen och till höger det färdiga resultatet. 

 
En detaljbild över nedvällningssekvensen erhålls i figur 33. Sekvensen delas upp i 2 steg. Det 
första när sprinten lossas, då är det en glidskena som ska utgöra så att boxen kommer bak en 
bit. Det andra steget så hjälper gasdämparen till ända ner tills den ska stanna. På grund av detta 
bör de flesta kunna fälla ner bagageboxen på en smidigt sätt då både sprinten är lättillgänglig 
och gasdämparen utgör så att det är lättare att fälla upp och ner den. 
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Figur 33. Detaljbild över gasdämparens funktion. 

 
 
3.7.3 Materialval 
Eftersom High-performance är ett av kraven från 56 Nord kändes det naturligt att gå i samma 
riktlinje som de materialmässigt. Skalet är tänkt i kolfiber och är 3 mm tjockt. Fyrkantsprofilen 
som bär upp hela konstruktionen är tänkt i en starkare aluminiumlegering.  
 
 
3.7.4 Måttskiss & teknisk data 
En övergripande måttskiss erhålls i figur 34, där det kan ses de mest väsentliga måtten över 
bagageboxen. 

  
Figur 34. Måttskiss över Bagagebox. 

Den tekniska data som erhölls efter förbättringarna som utgjordes under slutkonceptet erhålls i 
tabell 3.  

Tabell 3. Teknisk data för bagagebox 

Teknisk data 
Torrvikt 38,3 kg 
Totalvikt (Torrvikt+lastvikt) 150 kg 
Volym (Lastutrymme) 530 l 
Höjd 1,25 m 
Bredd 1,85 m 
Djup 0,42 m 

!
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4.'Slutsats'&'diskussion'
I detta kapitel diskuteras och en slutsats erhålls på de resultat som presenterades i 
föregående kapitel.  

    
4.1#Slutsats#
De kvalitativa analyserna som genomfördes, erhölls det brister på de befintliga produkter som 
existerade på marknaden. Detta resulterade i att det gick att analysera bristerna för att sedan 
komma fram till en mängd med olika förslag, eller koncept, som löste dessa olika problem. De 
olika koncepten kunde i omgångar bearbetas med liknande metoder för att utgöra mer 
genomarbetade koncept under arbetets gång.  
 
Från utvärderingen och urvalsmatrisen erhölls det svar, eller resultat som 56 Nord ej valde att 
gå vidare med. Detta, på grund av att svaren kan tolkas olika, och för att följa den målgrupp 
som 56 Nord vänder sig till, är det väl motiverat varför det valet valdes utgjordes. 
 
För att lösa de problem som erhölls i problemidentifikationen, bör koncept 2 – SlideBox 
realiseras och undersökas ytterligare. Detta skulle hjälpa de personer som kände sig vara utsatta 
för svårigheter i hanteringen med den vanliga takboxen. Dessutom, om koncept 2 skulle 
optimeras på ett sådant sätt att den följer 56 Nords målgrupp och värdeord skulle den också 
kunna vara ett bra extra tillbehör till den befintliga takboxen. 
 
Slutkonceptet utsågs till en bra produkt som relateras och passar 56 Nord image. De själva säger 
sig att det skulle utgöra ett bra komplement i deras sortiment, för konceptet passar de som har 
en SUV och som inte vill ha en släpvagn bakom sig. En person som vill kunna köra fort och 
samtidig att inte bilen ska förbruka ännu mer bränsle eller ge ifrån sig extra ljud.  
 
Därmed uppfylldes de mål som sattes med detta examensarbete, även fast det är långt kvar för 
slutkonceptet att utfalla till en färdig produkt. 

  
4.2#Diskussion#
För att sammanfatta hela detta arbete, har väldigt mycket tid lagts på att motivera ibland för 
uppenbara saker genom att utgöra kvalitativa undersökningar. Detta utgjorde att slutkonceptet 
erhölls väldigt sent i projektet och kunde inte genomarbetas och leverans som en sådan färdig 
produkt som önskades. Slutkonceptet blev utan tvekan en realiserad produkt, men det är mycket 
som återstår kring det som det har, och inte har utgjorts avgränsningar på.  
 
Ibland har det under projektets gång varit svårt att komma framåt då det har genomförts av en 
person. Under dessa typ av produktframtagningar så är det av stor vikt att bollar idéer med 
någon, därav var det nyttigt att göra dessa utvärderingar för att höra vad som är bra och dåligt. 
Te.x när det bröts ner till aktiviteter erhölls det svart på vitt, vilket koncept som är bäst för 
användaren och detta har hjälp otroligt mycket då det har varit svårt att komma framåt. 
 
Materialvalet tål att diskuteras, även fast kolfiber är utan tvekan de material som är exklusivast, 
starkast och lättast är det väldigt dyrt vid massproduktion och en vanlig plast bör användas för 
att kunna få ner tillverkningspriset. De skulle kunna optimeras på ett sånt sätt att den fullföljer 
de egenskaper som krävs, eftersom det finns  produkter i nuläget med liknande utseende. 
 

!



 43 

5.'Rekommendationer'&'fortsatt'arbete'
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 
 
Vid fortsatt arbete finns det en stor mängd saker som bör utarbetas innan en färdig produkt 
skulle kunna släppas iväg. Bör nämnas är att en produkt är aldrig färdig, men för att detta ska 
kunna bli en produkt som ska produceras och säljas behövs först och främst följande punkter 
undersökas: 
 
Infästningen i; 

•! Dragkroken 
•! Railsen 

 
Säkerhet kring: 

•! Krocktest 
•! Klämrisk 
•! Monteringsaspekter 

 
Designen bör optimeras ytterligare för olika typer av SUV:ar, för att luftmotståndet ska vara så 
anpassat som möjligt. Just nu har antaganden legat till grund, men ett riktigt fält-test eller 
flödes-simulationer bör utgöras för att få ett sådant effektivt resultat som möjligt. Optimering 
och dimensionering av ramen och boxen bör utgöras via FEM-analyser. Förutom dessa saker 
bör göras, bör material och tillverknings aspekter undersökas ytterligare.  
 
Komponentdimensionering av gasdämparen mellan: 

•! Luckan och dörren 
•! Dragkrok och box 
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BILAGA'A:'Frågorna'som'ställdes'på'den'
första'intervjun'vid'kundundersökningen.'

 
Enkät - Externt förvaringsutrymme 
 
Man - Kvinna 
 
20-30  30-40  40-50  50-60  60- 
 

1.' Hur transporterar du dig och din familj om ni ska åka längre än 300km inom 
Sverige? 
1: Bil 
X: Tåg 
2: Flyg 
Annat: 

 
2.' Brukar ni få med er allt som ni vill ha med er eller känns det begränsat? 

1: Det är begränsat men det gör oftast inget. 
X: Vi brukar få med oss allt. 
2: Vi får inte med oss allt. 
Annat: 

 
3.' Om ni ska ha med er längd- eller utförsskidor, hur transporterar ni de? 

1: Släpvagn 
X: Takbox 
2: Bilen 
Annat: 
 

4.' Har ni tillgång eller äger ni en släpvagn? Om inte, varför då? 
1: Ja 
X: Nej 
2: Nej, därför användningen är för liten jämfört med kostnaden 
Annat: 

 
5.' Har ni tillgång eller äger ni en takbox? Om inte, varför inte? 

1: Ja 
X: Nej 
2: Nej, därför användningen är för liten jämfört med kostnaden 
Annat: 
 

6.' Vet ni vad en förvaringsbox på dragkroken är?  
1: Ja 
X: Nej 
 

7.' Hur brukar ni lasta i takboxen? Te.x står ni på en pall eller dragkrok för att 
komma åt att lägga i saker. 
1: Dragkroken 
X: Baksätet 
2: Når oftast upp 
Annat: 
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8.' Hur mycket skulle du kunna köpa en ny släpvagn för? 

1: 0 - 10 000 
X: 5 000 - 15 000 
2: 15 000 - 30 000 

 
9.'  Hur mycket skulle du kunna köpa en ny takbox för? 

1: 0 - 10 000 
X: 5 000 - 15 000 
2: 15 000 - 30 000 
 

10.' Skulle du köpa en ny eller begagnad om ska du köpa en takbox? 
1: Ny 
X: Begagnad 
2: Skulle aldrig köpa en 
 

11.' Skulle du köpa en ny eller begagnad om du ska köpa en släpvagn? 
1: Ny 
X: Begagnad 
2: Skulle aldrig köpa en 
 

12.'Skulle du tycka att det är ett mervärde ifall det fanns mer funktioner än enbart 
förvaringsutrymme för väskor och skidor i en takbox? 
1: Ja 
X: Nej 
2: Beroendet på funktion 
 

13.' Äger eller har du tillgång till en 
1: Sedan/Cupé 
X: Combi 
2: SUV 
Annat: 
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Svars)
)) Man) Kvinna) )  

 
Ålder:_______
____) )) )  

)) )) )) )) ))

1.)
1) X) 2)

Annat:)0)st)svarade)[1],)9)st)svarade)[X],)0)svarade)[2])

2.)
1) X) 2)

Annat:)1)st)svarade)[1],)7)st)svarade)[X],)1)svarade)[2])

3.)
1) X) 2)

Annat:)6)st)svarade)[1],)1)st)svarade)[X],)2)svarade)[2])

4.)
1) X) 2)

Annat:)5)st)svarade)[1],)4)st)svarade)[X],)0)svarade)[2])

5.)
1) X) 2)

Annat:)3)st)svarade)[1],)5)st)svarade)[X],)1)svarade)[2])

6.)
1) X) 2)

Annat:)2)st)svarade)[1],)7)st)svarade)[X],)0)svarade)[2])

7.)
1) X) 2)

Annat:)0)st)svarade)[1],)6)st)svarade)[X],)3)svarade)[2])

8.)
1) X) 2)

Annat:)3)st)svarade)[1],)6)st)svarade)[X],)0)svarade)[2])

9.)
1) X) 2)

Annat:)6)st)svarade)[1],)3)st)svarade)[X],)0)svarade)[2])

10.)
1) X) 2)

Annat:)4)st)svarade)[1],)5)st)svarade)[X],)0)svarade)[2])

11.)
1) X) 2)

Annat:)2)st)svarade)[1],)6)st)svarade)[X],)1)svarade)[2])

12.)
1) X) 2)

Annat:)6)st)svarade)[1],)3)st)svarade)[X],)1)svarade)[2])

13.)
1) X) 2)

Annat:)3)st)svarade)[1],)4)st)svarade)[X],)2)svarade)[2])
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BILAGA&B:&Resultat&och&frågor&som&ställdes&på&den&andra&intervjun&vid&
kundundersökningen.&

 
                                     
                                        Svarsperson 
Fråga 1 2 

1. Kön Man Man 

2. Ålder 23 38 

3. Civilstånd Sambo Singel 

4. Barn Nej Nej 

5. Längd 1.85 1.83 
6.#Hur#transporterar#du#dig#om#du#
ska#åka#längre#än#200km#inom#
Sverige?#

Bil Flyg om det finns, men också tåg, men föredrar 
bil, beroende på vart jag ska. 

7.#Vad#har#du#för#bil?# Combi Combi 

8.#Vart#är#det#du#brukar#åka#i#så#fall?# Fjällen Sthlm eller Åre 

9.#Tycker#du#att#du#brukar#få#med#dig#
allt#om#ni#är#minst#4#st#i#bilen?## Nej, men i värsta fall tar jag med mig släpvagn 

Nej. Får normalt åka färre personer. Eller takbox 
om fjällen, men också släpvagn om skotern ska 

med. 

10.#Behöver#du#tänka#på#vad#du#tar#
med#dig#på#grund#av#platsbrist?# Ja, det behöver man nog 

Ja, om det är platsbrist så får jag packa utefter 
den. Men i första steget skulle jag försöka 

undvika platsbrist. 
11.#Vet#du#vad#en#transportbox#är?# Nej, inte direkt. Nej. 

12.#Om#du#ska#ha#med#dig#skidor,#hur#
transporterar#du#de?#

Antingen om vi är få personer så lägger jag de i 
bilen annars använder jag mitt takräcke. 

 
Takbox. Vill inte ha de i bilen 
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13.#Om#takbox/takräcke,#tycker#du#
att#det#är#lätt#packa#i#den?#

Blir ofta smutsig när jag monterar på det och plus 
att risken för att repa bilen är stor pga skidorna. Det går smärtfritt. 

14.#Hur#brukar#du#stå#när#du#packar#i#
den?# Sträcker mig eftersom bilen inte är så hög. Kliver på dragkroken eller sätet 

15.#Når#du#överallt#i#
takboxen/takräcket?# Takräcket - Ja men jag blir oftast skitig på magen. 

Takbox - Om jag står på backen, nej. Men om 
jag klättrar på bilen så jag kommer åt. Te.x på 

vår SUV är det riktigt bökigt. 
16.#Har#du#monterat#en#takbox?#Om#
ja,#behövde#du#assistans?#

Jag tror inte de, men skulle jag göra det så känns 
det rakt av omöjligt att göra det själv 

Ja. Behövde assistans. Men har monterat det 
själv en gång, men då hade jag en travers. 

17.#Med#förutsättningen#att#du#äger#
en#takbox,#om#det#var#lättare#att#
montera#den,#skulle#du#använda#den#
oftare#vid#kortare#sträckor?#

Tveksamt… Om jag behöver mer utrymme än de 
som finns i bilen tar jag nog släpvagnen 

Ja, eventuellt. Om man skulle slänga sopor, som 
man inte vill ha bilen, skulle jag lätt använda det. 

Men då ska den vara lätt att montera 

18.#Vad#tycker#du#borde#få#plats#i#en#
takbox?#

Det är väl rimligt med 4-5 par skidor och pjäxor, 
för de vill man inte ha i bilen. 

4 kabinväskor - Ytters smidigt när man är ute 
och reser. Te.x om man ska ner till Arlanda.  

5*52liter skulle jag vilja ha. 

19.#Om#du#köper#en#takbox,#vilka#
krav#har#du#på#den?#

Ofta så blir en bil fulare med en takbox, det hade 
varit en fördel om det var riktigt snygg och att den 
hade en funktion som förenklade montage och när 

man ska packa i den 

Snygg, den ska passa ihop med bilen. Ser den ful 
ut skulle jag inte ens vilja ha den på bilen. Får 
inte försämra köregenskaperna. Det är kul att 

köra bil, de är därför jag tar den till Arlanda eller 
Åre istället för tåg. 
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                                        Svarsperson 
Fråga 3 4 

1. Kön Kvinna Kvinna 

2. Ålder 26 48 

3. Civilstånd Sambo och förlovad Gift 

4. Barn Nej 3 st 

5. Längd 1.70 m 1.63 m 
6.#Hur#transporterar#du#dig#om#du#
ska#åka#längre#än#200km#inom#
Sverige?#

Bil Tåg och bil, beror på vilken riktning jag ska 

7.#Vad#har#du#för#bil?# Halvkombi Volvo V50 - Kombi 

8.#Vart#är#det#du#brukar#åka#i#så#fall?# Sundsvall-Gävle och till fjällen från antingen 
Sundsvall eller Gävle.  Umeå, bruksvallarna eller Sthlm på somrarna 

9.#Tycker#du#att#du#brukar#få#med#dig#
allt#om#ni#är#minst#4#st#i#bilen?## Nej Ja 

10.#Behöver#du#tänka#på#vad#du#tar#
med#dig#på#grund#av#platsbrist?#

Ja, jag får prioritera om och ta två bilar om det 
inte får plats. Men det beror på, åker vi till fjällen 

tar vi mina föräldrars bil. 

Ja, men ska man till fjällen så är det lite knivigt 
att få plats med allt. Skidor, packning osv. Då 

måste det tänkas till noga. 
11.#Vet#du#vad#en#transportbox#är?# Nej. Är det en sån där liten släpvagn? Nej 

12.#Om#du#ska#ha#med#dig#skidor,#hur#
transporterar#du#de?#

De kan jag inte ta i min bil, så i det fallet tar vi 
mina föräldrars bil med takbox. 

 

I bilen. Två bak och två fram sedan viker jag ner 
ett säte där alla skidor är. Takboxen vi har passar 

inte till nuvarande bilar. 

13.#Om#takbox/takräcke,#tycker#du#
att#det#är#lätt#packa#i#den?#

Ibland svårt att nå och ibland fastnar grejerna i 
varandra i boxen. Blir ofta skitig på jackan, det går 
dessutom inte bort lätt för jag har en vit jacka, så 

det är jobbigt. 

 
Som person reflekterar jag nog inte över det, 
utan ser bara hur jag måste göra det sedan gör 

jag det. 
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14.#Hur#brukar#du#stå#när#du#packar#i#
den?#

Öppnar bakdörren och står på tröskeln/listen. 
Känns ostabilt då jag håller i med vänster hand i 

railsen och lastar ur med höger hand. 

Då när vi använde takbox, var det klurigt. Då 
fick jag öppna en dörr och stå på tröskeln. 

Risken för att bli smutsig när man kom fram var 
väldigt hög så då fick oftast min man ta ut 

sakerna. 
15.#Når#du#överallt#i#
takboxen/takräcket?#

Om jag inte når så testar jag att byta dörr eller tar 
en stav och skrapar fram den. 

Nej. För att nå allt, te.x pjäxor längst fram. Då 
fick man ta en stav och peta med. 

16.#Har#du#monterat#en#takbox?#Om#
ja,#behövde#du#assistans?#

Nej, men jag har varit med, den som monterade 
behövde assistans, så jag hjälpte att lyfta på den  Ja, det har jag. Tillsammans med min man.  

17.#Med#förutsättningen#att#du#äger#
en#takbox,#om#det#var#lättare#att#
montera#den,#skulle#du#använda#den#
oftare#vid#kortare#sträckor?#

Ja, det skulle jag tänka mig. Även på sommaren, 
om man måste ha mycket packning. Kanske om 
man ska handla, någon stor möbel som ligger i 

platta förpackningar. 

Nej.  Men möjligtvis på en sommar eller vinter 
semester. Annars föredrar jag nog i bilen 

eftersom bilen drar så mycket med takbox. 

18.#Vad#tycker#du#borde#få#plats#i#en#
takbox?#

Skidor, stavar till 5 personer. Helst slalom- och 
längdskidor till 5 personer. Det är ett stort plus om 

hjälmar och pjäxor får plats. 

4 st slalomskidor och längdskidor med 
tillhörande pjäxor. 

19.#Om#du#köper#en#takbox,#vilka#
krav#har#du#på#den?#

Den ska vara snygg och att jag ska plats med typ 
alla de där grejerna. Den ska inte slå min baklucka 
när jag öppnar den. Sedan kanske att den ska vara 

lätt att sätta på, men de kanske inte finns idag? 

Rymlig nog för mina behov, (som ovan) lätt att 
montera, hade varit bra om jag kunde klara av 

det själv. 
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BILAGA&C:&Funktionsanalys.&
 

Funktionsanalys 
 

Uppdragsgivare: 56 Nord 
Projekt: Externt förvaringsutrymme till SUV:ar 
Detalj: Takbox 
Datum: 2016-02-15 
 
Funktionsområde: Basfunktioner 
Funktion Klass Anmärkning 
Medge Föremålförflyttning HF Utanför bil 
Erbjuda Förvaringsutrymme DF Utanför bilen 
Underlätta Skidförvaring DF  
Medge Sikt DF  
Underlätta Packning DF  
Delge Luftmotstånd OF  

 
Funktionsområde: Ergonomi 
Funktion Klass Anmärkning 
Underlätta Åtkomst  SF Utanför bilen 
Minimera  Vikt SF  
Centrera Tyngdpunkt SF  

 
Funktionsområde: Säkerhet 
Funktion Klass Anmärkning 
Motverka Belastningsskador SF  
Undvika Klämrisk SF  
Tåla Höga hastigheter SF  

 
 
Funktionsområde: Konstruktion 
Funktion Klass Anmärkning 
Minimera Vikt SF  
Undvika Låg kvalité SF  
Förbättra Styrka   
Tåla Stötar DF  
Klara Miljökrav SF  

 
 
 
 
 
Funktionsområde: Produktion 
Funktion Klass Anmärkning 
Minimera Vikt SF  
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Undvika Låg kvalité SF  
Delge Hög kvalité   
Delge exklusivitet   

 
 
Föremål 
HF = Huvudfunktion    
DF = Delfunktion – Nödvändig funktion  
SF = Stödfunktion  – Önskvärd funktion  
OF = onödig funktion  
SUBF = subfunktion - underfunktion. 
 
 
Funktionsområden för målgrupper 
 

Erbjuda utrymme för; 
För Fjällresor: För sommarsemester: 
Skidor Sängkläder 
Pjäxor Kuddar 
Väskor Täcken 
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BILAGA&D:&Aktivitetsanalys.&
 
 
Användare Kön Ålder Erfarenhet Yrke 
1 Man 25 Medel Bankman 
2 Man 32 Medel Bankman 
3 Kvinna 27 Hög Sjuksköterska 
4 Kvinna 24 Lite Studerande 
5 Man 38 Hög Konstruktör 

 
 
 
 
Placera box på bil / Lyfta bort från bil 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 8 8 9 8 4 8 

Snitt=7.5 
 
Montera / Demontera 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 8 8 9 8 5 5 

Snitt=7.16 
 
Kontrollera installation 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 10 10 10 10 6 7 

Snitt=8,83 
 
Öppna/ Stänga 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 9 9 9 9 5 8 

Snitt=8,16 
 
Placera skidor och väskor 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 9 10 9 10 6 7 

Snitt=8,5 
 
Låsa/ Låsa upp 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 9 9 8 10 5 6 

Snitt=7,83 
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Färdas 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 9 9 9 10 6 8 

Snitt=8,5 
 
Lyfta ur skidor och väskor 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 7 9 8 10 6 7 

Snitt=7,83 
 
 
Placering/Förvaring/Ställa 
 

Användare 1 2 3 4 5 6 
Viktig 5 7 4 6 6 8 

Snitt=6 
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BILAGA&E:&QFD&för&Tak>&och&Transportbox.&
 

 
 
 

Datum

Produkt:………………………………………………

Starkt ='9
Medel ='3
Svagt ='1

Produkt-

egenskaper a:3Thule3XL
b:3Thule3Sport

c:
Kund- d:
önskemål e:

1 2 3 4 5

A,B

A

A

A B

Nuvärde

A,B

A,B

B

A,B

A B

A,B

A,B

A,B

B

5

5

5

5

5

3

5

2

5

5

5

4

4

4

A3

3 A,B

Färdas 9 3

Lyfta3ur3packning 1 19

Placera3packning 1

Samband:

Kundviktning

3 9

Lä
ttv
ik
t

Enheter

1 1Öppna/Stänga 3 3 1 1

93 1 1 1

9 33 9 9 3

1

kontrollera3installation 1 9 9 11 1 1 1

High3performance

Ej3hämma3bilens3funktioner

1

348

931

19

232312 282318 298 172

Låg3ljudnivå

Summa 298

91

444230

9 99

1

1

B

39

9 9 33

1

1 9 91

H
ål
lfa
st
he
t

Fä
st
an
or
dn
in
g

La
st
vo
ly
m

9

1

1 3 3

1 1 9

--

Exklusiv

Krocksäkerhet

9

M
at
er
ia
l

Sportig

43par3slalomskidor

9Lättvikt 1 19 3 1

9 9 1V=2503km/h 9

Lå
gt
3lu
ftm
ot
st
ån
d

S
to
rt3
ut
ry
m
m
e

S
ta
bi
lit
et

Tv
är
sn
itt
sa
re
a

S
trö
m
lin
je
fo
rm
ad

1 3

1

9

93

3 1

3

1

3 9 1 3 1 1

9 9 9 19 1 9 3 3 9

9 9 9 1 3 9

1 1 9 39 3 3 1 3 9

9 9 9 9

33111

11 39993

9 93

Takbox
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Datum

Produkt:………………………………………………

Starkt ='9
Medel ='3
Svagt ='1

Produkt-

egenskaper a:
b:

c:

Kund- d:

önskemål e:

1 2 3 4 5

91 39993

9 93

312 312 312 534 320

39111

9 9 9 3 9 9

3 1 9 99 9 3 1 3 9

9 9 9 9

1 9 1 3 1 1

9 9 9 99 1 9 9 9 9

L
å
g
tA
lu
ft
m
o
ts
tå
n
d

S
to
rt
Au
tr
ym
m
e

S
ta
b
ili
te
t

T
vä
rs
n
itt
sa
re
a

S
tr
ö
m
lin
je
fo
rm
a
d

1 9

1

3

93

3 1

9

1

Exklusiv

Krocksäkerhet

9

M
a
te
ri
a
l

Sportig

4AparAslalomskidor

9Lättvikt 1 13 1 1

3 9 1V=250Akm/h 9

H
å
llf
a
st
h
e
t

F
ä
st
a
n
o
rd
n
in
g

L
a
st
vo
ly
m

9

1

9 9 3

1 1 9

99

9 9 31

1

1 9 31

LågAljudnivå

39

9 99

1

1

Summa

HighAperformance

EjAhämmaAbilensAfunktioner

3

931

342 280 326 212 352

33

kontrolleraAinstallation 1 3 9 11 1 1 1

33 1 1 1

9 93 9 9 9

1

Samband:

Kundviktning

3 9

L
ä
tt
vi
kt

Enheter

1 1Öppna/Stänga 3 1 1 1

Färdas 9 9

LyftaAurApackning 1 13

PlaceraApackning 1

12 4

3

3

45 5

12 4

12 4

2 2

15 5

15 5

15 5

27 3

45 5

45 5

45 5

15 5

15 5

320

Konkurenter

Målvärden

Nuvärde

Transportbox
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BILAGA&F:&Kravspecifikation.&
 
 

Kravspecifikation 
Extern förvaringsbox för bil 

Kandidatexamensarbete VT16 
 
 
 
Bakgrund 
En kravspecifikation utformas utefter en marknadsanalys som innehöll informationssökning, 
studiebesök och intervjuer. 
 
Produktmål 
Ett nytt sätt att förvara föremål utanför bilen, på så ett att en person kan montera den och nå 
överallt även fast hen är ca 1.65 cm lång.  
 
Funktionella kriterier 
 
Krav 
Enkel att öppna/stänga 
 
Önskemål 
En person på 1.65cm bör kunna nå överallt på boxen och kunna stå stabilt 
 
Boxen ska kunna förvara 
 
Krav 
4 par slalomskidor av längden på 1,85 meter 
4 par pjäxor 
 
Önskemål 
4 st hjälmar som inte ska kunna bli repade 
1-2 väskor på 40 liter 
 
Begränsande kriterier 
 
Krav 
Torrvikt på maximalt 40kg 
Totalvikt på 150 kilo på dragkrok 
Totalvikt på max 100kg på tak 
Ska inte repa lacken 
Ska inte skada en människa vid krock 
Förvaringsboxen ska hålla sig innanför måtten för vad som är lagligt för en personbil 
 
Önskemål 
Ska inte försämra sikt 
Torrvikt på maximalt 20kg 
 
Övriga kriterier 
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Krav 
Modern design 
Uttrycka smidighet 
Hög förståelse för hur produkten brukas, kognitivt 
Innovativ 
 
Önskemål 
Inte öka luftmotståndet 
Bör kunna låsa förvaringsboxen 
Inte försämra stabiliteten i bilen vid höga farter 
Om möjligt kunna förbättra stabiliteten genom att fungera som en sorts av vinge 
Uttrycka kvalité och exklusivitet 
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BILAGA&G:&Brainstorming.&

 
 
 
 
 
 
 

!
!

Externt!
förvaringsutrymme!

till!bil!

Placering!

Taket!Bakom!bilen!

Säkerhet!

Sikt!

Krocksäker!

Klämsäker!

Smutsig!

Stabil!

Drar!mindre!
bränsle!

Måste!
vara!två!

Svårt!att!
montera!

Släpvagn!

Drar!mer!
bensin!

80!km/h!

Endast!stora!
föremål!

Svår!
åtkomligt!

Lagar!

Kombinerad!
box!

Får!ej!hämma!
bilens!funktioner!

Sidan!

Farligt!

Förnedrande!
att!använda!
pall!

Lägre!
luftmotstånd!
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BILAGA&H:&Aktivitetsrankning.&
 
Användare Kön Ålder Erfarenhet Yrke 
1 Man 25 Medel Bankman 
2 Man 32 Medel Bankman 
3 Kvinna 27 Hög Sjuksköterska 
4 Kvinna 24 Lite Studerande 
5 Man 38 Hög Konstruktör 

 
Placera'box'på'bil'/'Lyfta'bort'från'bil'

Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 4 4 5 5 6 5 4,83 

Koncept 2 6 7 8 3 3 4 5,17 

Koncept 3 10 9 9 7 9 7 8,50 
Takbox 6 7 7 3 5 4 5,33 
Transportbox 7 7 8 7 7 6 7,00 
!! !      !!

Montera / Demontera 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 5 4 5 3 5 6 4,67 
Koncept 2 6 7 8 5 4 4 5,67 
Koncept 3 9 9 9 8 10 6 8,50 
Takbox 5 5 7   5 6 4,67 
Transportbox 9 9 9 8 7 6 8,00 
!! !      !!

Kontrollera installation 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 10 9 7 7 8 8 8,17 
Koncept 2 5 5 9 5 5 5 5,67 
Koncept 3 10 10 9 7 8 8 8,67 
Takbox 5 7 7 5 5 5 5,67 
Transportbox 10 9 9 8 7 8 8,50 
!! !      !!

Öppna/ Stänga 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 6 7 6 8 8 9 7,33 
Koncept 2 8 9 9 5 6 8 7,50 
Koncept 3 10 10 9 8 9 5 8,50 
Takbox 7 8 5 3 4 5 5,33 
Transportbox 9 8 9 7 9 7 8,17 
!! !      !!
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Placera skidor och väskor 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 4 4 4 5 8 7 5,33 
Koncept 2 6 7 10 7 6 5 6,83 
Koncept 3 10 10 10 8 9 7 9,00 
Takbox 7 6 6 5 3 4 5,17 
Transportbox 10 10 10 7 9 7 8,83 
!! !      !!

Låsa/ Låsa upp 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 5 5 7 9 8 8 7,00 
Koncept 2 4 4 9 5 7 8 6,17 
Koncept 3 8 10 10 6 8 7 8,17 
Takbox 4 4 5 3 4 5 4,17 
Transportbox 7 10 10 6 8 7 8,00 
!! !      !!

Färdas 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 2 2 3 4 7 4 3,67 
Koncept 2 8 9 10 6 7 6 7,67 
Koncept 3 5 6 6 5 7 4 5,50 
Takbox 8 9 9 6 8 6 7,67 
Transportbox 5 4 6 4 7 4 5,00 
!! !      !!

Lyfta ur skidor och väskor 
Person 1 2 3 4 5 6 Snitt  
Koncept 1 4 4 4 8 8 6 5,67 
Koncept 2 7 7 9 2 7 4 6,00 
Koncept 3 9 9 10 7 9 5 8,17 
Takbox 7 8 5 1 4 2 4,50 
Transportbox 8 9 8 7 9 4 7,50 
!! !      !!

Placering/Förvaring/Ställa !!
Person 1 2 3 4 5 Snitt !!
Koncept 1   3 3 4 3 3,25 !!
Koncept 2   4 5 5 4 4,50 !!
Koncept 3   10 7 7 6 7,50 !!
Takbox   4 5 5 4 4,50 !!
Transportbox       6 6 6 !!
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BILAGA&I:&Beslutsunderlag&för&urvalsmatris.&
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BILAGA&J:&Modellering&i&lera.&
 

 
 

 
 
 

 
 


