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Sammanfattning 

Enligt uppdrag av den internationella bilutvecklaren CEVT AB har ett examensarbete på 15 

högskolepoäng genomförts. Arbetet utfördes av en student från Teknisk design vid Luleå tekniska 

universitet under tio veckor hos konsultfirman Cross Design AB som arbetar med ingenjörsuppdrag 

åt olika biltillverkare/bilutvecklare bland annat CEVT AB. Syftet med uppdraget var att bidra till 

arbetet med att utveckla lättare och billigare produkter, som en del av bilindustrins ständiga 

utveckling. Målet för arbetet var att ta fram en eller flera lösningar på hur ett bakstycke till framstol 

kan fästas i stolen samt att ta fram en eller flera lösningar på hur skarven mellan bakstycket och 

stolens klädsel kan utformas. Bakstycket är i ett annat material än det man tidigare använt. Utifrån 

arbetets mål uttrycktes följande två frågeställningar: Vilka lösningar för infästningen av bakstycket 

i stolen är lämpliga? Vilka lösningar är lämpliga för en snygg och smart utformning av skarven 

mellan bakstycket och stolens klädsel? 

Arbetet utfördes enligt en stage-gate-modell och delades in i faserna litteraturstudie, idégenerering, 

konceptutveckling och vidareutveckling. Under litteraturstudien undersöktes bilsätets uppbyggnad, 

formpressad textilfiber, vikten av god interiördesign och ett för konceptet aktuellt fästelement, 

dessutom berörs ämnet bilproduktion och bilanvändning ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Idégenereringen innefattade att generera idéer med hjälp av kreativa metoder, dessa idéer 

utvärderades och sorterades sedan under konceptutvecklingen då en stor mängd genererade idéer 

blev till fyra koncept som utvärderades och i viss mån vidareutvecklades. Slutligen valdes ett 

koncept ut för ytterligare vidareutveckling under vidareutvecklingsfasen som resulterade i arbetets 

slutliga koncept. 

Det slutliga konceptet föreslår infästning av bakstycket med hjälp av kardborreband. Lösningen 

innefattar en kombination av infästning av både bakstycke och klädsel. Klädseln fästs med 

kardborreband i bakstycket så att de tillsammans omsluter stolens ryggstöd och på så sätt fästs. 

Antingen fästs en motsatspart till kardborrebandet i bakstycket genom svetsning alternativt, utnyttjas 

fiberstrukturen i kardborrebandet för att fästa klädseln i, om det är möjligt. För att undersöka vilken 

typ av kardborreband som kan vara lämpliga att använda samt i vilket utförande lösningen skulle 

fungera bäst har inledande tester genomförts hos ett företag som utvecklar och tillverkar 

kardborreband. På grund av tidsbegränsning kunde inte några slutliga tester genomföras. 

Till det slutliga konceptet följer rekommendationer för fortsatt arbete. Rekommendationerna gäller 

i stora drag: att ta reda på vilket kardborreband som är lämpligast att använda genom ytterligare 

tester, att testa om det är möjligt att utnyttja fiberstrukturen i bakstycket för att fästa kardborre i den 

och på så sätt utesluta motsatsparten i kardborrefästet, att testa om lösningen är tillräcklig för 

vardaglig användning samt att arbeta fram ett sätt att montera systemet så att resultatet av 

monteringen alltid blir likadant.  



 

 
 

  



 

 

Abstract 

This thesis has been done at the request of an international car development company. The project 

was performed by a student from Bachelor Programme in Industrial Design Engineering at Luleå 

University of Technology and was carried out at the consultant company Cross Design which offers 

consultancy service for different car manufacturers and developers. The project aim was to contrib-

ute to the development of lighter and cheaper products, a part of the car industries constant devel-

opment process. The project goal was to find one or more solutions of how to fasten a backrest cover 

made of compression molded textile fiber on a front seat of a car and how to create an esthetical 

attractive transition between the hardback and the upholstery. Given the project goal two questions 

was formulated: What type of solution for fastening the hardback on the seat is suitable? What type 

of solution is suitable for an esthetically attractive transition between the hardback and the uphol-

stery? 

The work was carried out through a stage gate model and was separated in following phases: theo-

retical background, idea generation, concept generation and further development. During the theo-

retical background study the following subjects were investigated: car seats, compression molded 

textile fiber, the importance of an attractive interior design and the type of fastener used in the final 

concept. In addition to that the sustainability of car production and using was highlighted. The idea 

generation was made by using different methods for creative thinking, the ideas generated were then 

evaluated and clustered in to four concepts in the concept generation phase. The concepts were then 

evaluated and some further development was made before the decision of final concept and further 

development of that.  

The final concept suggests a fastening system of velcro. The solution consists of a combined fas-

tening of the hardback and the upholstery. The upholstery and the hardback is merge together by 

velcro so that they together hold each other up. velcro is sewn in the fabric of the upholstery and 

either fastened in the opposite part of the velcro which is fastened in the hardback or, if it is possible, 

directly fastened in the fiber structure of the hardback. To find out which type of velcro and which 

one of the two mentioned solution that should work best an initial test was made but there were no 

time for a final test. 

In order to put the concept in production some further development is recommended. These recom-

mendations consists of: finding out which type of velcro is best suited for the application, further 

investigate the possibility of mounting the velcro directly to the fiber structure of the hardback with-

out the use of an opposing side of velcro and to find a way to ensure consistency when mounting the 

hardback and upholstery to the seat. The solution then needs to be tested to ensure they withstand 

the wear and tear of everyday use.    
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1  Introduktion 
Infästning av interiördetalj - Konceptutveckling för infästning av bakstycke till bilsäte är ett examensarbete utfört 

på uppdrag av den internationella bilutvecklaren CEVT AB genom konsultfirman Cross Design AB i Göteborg. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är för högskoleingenjörsexamen i Teknisk Design vid Luleå 

tekniska universitet. Arbetet är utfört vårterminen 2015.  

Detta kapitel är en introduktion till arbetet och presenterar bakgrunden till projektet, mål och avgränsningar i 

projektet, en problembestämning, arbetets frågeställningar samt en förklaring av denna rapports struktur.

1.1 BAKGRUND 

Inom bilindustrin pågår en ständig utveckling av nya 

produkter med målet att de ska bli bättre, billigare, 

säkrare och mer miljövänliga. Med en strävan efter 

lättare och billigare material för framstolar till 

personbilar har ett examensarbete utförts på uppdrag 

av den internationella bilutvecklaren CEVT AB. 

Arbetet går ut på att undersöka detaljer kring hur en 

framstols bakstycke kan utformas i det nya material 

som tagits fram som förslag av uppdragsgivaren. 

1.1.1 Nulägesbeskrivning 

Uppdragsgivaren har tagit fram ett förslag på ett 

material, som de tidigare inte använt för bakstycket 

på framstolar till en personbil i ett aktuellt projekt. 

För att det nya materialet ska kunna implementeras i 

produktion krävs lösningar för infästningen av 

bakstycket i stolen samt för hur skarven mellan 

stolens klädsel och bakstycket ska utformas på ett 

smart och snyggt sätt.  

I dagsläget finns flera olika utföranden för 

bakstycket av framstolar (Figur 1). Ett vanligt 

exempel är att bakstycket sitter innanför klädseln 

och är då alltså klädd med till exempel textil eller 

läder. I detta fall handlar det om ett bakstycke som 

sitter som yttersta detalj på ryggstödets baksida, och 

kallas för hardback. En ”hardback” är vanligen i 

formsprutad polypropen.  

 

Uppdragsgivarens förslag är en ”hardback” i 

formpressad textilfiber av återvunnen polyester. I 

dagsläget använder sig företaget av ”hardbacks” i 

formsprutad polypropen, den ”hardback” som detta 

projekt handlar om är ett alternativ till dessa. 

Anledningen till att företaget väljer att undersöka 

detta nya material är för att skapa en billigare och 

lättare produkt. 

För att undersöka materialet och ta fram en passande 

form har flertalet prototyper skapats sedan tidigare 

av uppdragsgivaren (Figur 2). Slutlig design av 

bakstycket är i dagsläget inte bestämd, bilderna i 

Figur 2 visar ett av förslagen. Prototyperna som 

tagits fram har vattenskurits till rätt ytterform efter 

att de formpressats. För att inte slösa material i denna 

process läggs bakstyckena väldigt nära varandra i 

pressprocessen vilket medför att skärverktyget har 

Figur 1: Olika typer av bakstycken - "hardback" i Renault Captur, 
bakstycke klätt med läder i Volvo V60 och "hardback" i Citroën C4. 
Foto: Emma Wulff 

Figur 2: Prototyp av bakstycket i det utförande som arbetet utgick 
från. Foto: Emma Wulff 

FIGUREN ÄR BORTTAGEN AV 

SEKRETESSKÄL 
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en begränsad möjlighet att skära i bakstyckets 

ytterkant eftersom den ytan inte är plan, detta innebär 

en begränsning i fortsatt arbete. 

Prototyperna är framtagna i samarbete med JABA 

Group som jobbar med formpressning av olika 

material. JABA Group har även funnits med som 

samarbetspartner i detta projekt. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet har varit att på uppdrag av en 

internationell bilutvecklare, bidra till arbetet med att 

utveckla lättare och billigare produkter, som en del 

av bilindustrins ständiga utveckling. 

Arbetets mål har varit att ta fram en eller flera 

lösningar på hur ett bakstycke till framstol kan fästas 

i stolen samt att ta fram en eller flera lösningar på hur 

skarven mellan bakstycket och klädseln kan 

utformas. 

Frågeställningarna som utretts i detta arbete är: 

 Vilka lösningar för infästningen av 

bakstycket i stolen är lämpliga? 

 Vilka lösningar är lämpliga för en snygg 

och smart utformning av skarven mellan 

bakstycket och stolens klädsel? 

1.3 INTRESSENTER 

Huvudintressenten i arbetet är uppdragsgivaren 

CEVT AB. Intresset ligger i att få hjälp med 

lösningsförslag för ovan nämnda frågeställningar, 

för att nå närmare införandet av det aktuella 

materialet i produktion.  

Övriga intressenter är: 

Cross Design – Arbetet har utförts hos Cross Design 

för en av deras kunder. 

 

Kunder – Olika utföranden, materialval och 

tillverkningsmetoder påverkar priset för 

tillverkningen och vikten på materialet vilket i sin tur 

påverkar priset på bilen och kostnaden att använda 

den. Olika material ger också olika känsla och att 

delar av bilens interiör är i ett annat material kan ge 

ett nytt och innovativt intryck av bilen. 

Säljare av bilen– Införandet av det nya materialet 

kan göra bilen extra intressant för kunderna, dels 

genom intrycket materialet ger och genom att bilen 

blir lättare och därmed billigare i drift.  

Tillverkare av bakstycket – Beroende på hur 

bakstycket utformas krävs olika typer av verktyg och 

metoder. 

Montörer av stolar – En förändring i en av stolarnas 

delar ger ett förändrat arbetssätt. Det nya bakstycket 

kan leda till enklare hantering och smidigare 

montering. 

1.4 OMFATTNING OCH  
AVGRÄNSNINGAR 

Arbetets fokus har varit att ta fram lösningsförslag 

för de två, tidigare nämnda, frågeställningarna kring 

bakstyckets och klädselns infästning. Övriga delar 

som rör införandet av det nya materialet i 

produktion, så som materialets exakta 

sammansättning, hårdhet och slutgiltig form på 

bakstycket, har inte omfattats av detta arbete.  

Uppdragsgivaren gav förslag på att delar av 

bakstyckets utseende skulle kunna förändras med 

hjälp av andra material på utsidan av vissa delar av 

bakstycket. Infästningen av detta var inte 

huvudfokus i detta arbete. Det finns dock inget 

hinder att fortsätta utveckla lösningsförslaget eller 

förslagen för andra typer av tillämpningar. 

Arbetet har inte heller fokuserats vid val av 

tillverkningsmetod eller skärmetod, utan lösningarna 

som tagits fram är utifrån de val som gjorts av 

uppdragsgivaren kring hur bakstycket tillverkas och 

skärs till.  

Ett test av de två förslagen som utvärderats under 

arbetets sista fas (vidareutvecklingen) har påbörjats. 

Slutliga tester och utvärderingar av dessa har dock 

inte omfattats av detta arbete på grund av den 

begränsade tidsramen. 

1.4.1 Problembestämning 

Lösningsförslagen måste uppfylla nedan beskrivna 

funktioner, vilka har tagits fram utifrån identifierade 

behov. 

Kritiska funktioner: 

 Bakstycket ska kunna fästas och hållas på 

rätt plats, vid montering och vid 

användning 

 och bakstycket ska kunna monteras på och 

av cirka tio gånger utan att ge några 

defekter 

Övriga funktioner: 

 Snygg finish, kombinationen bakstycke – 
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klädsel ska vara attraktiv och ge ett snyggt 

helhetsintryck 

 och vid användning ska infästningen tåla 

vardaglig användning, till exempel ska 

bakstycket inte lossna om en passagerare i 

baksätet tar tag i framstolens ryggstöd för 

att sätta sig till rätta eller av att barn i 

baksätet sparkar på ryggstödet  

1.5 ARBETETS STRUKTUR 

På följande sidor av denna rapport kan du läsa om 

arbetet i kapitlen Teoretisk bakgrund, Metod och 

genomförande, Resultat, Diskussion och Slutsats.  

Teoretisk bakgrund innefattar den litteraturstudie 

som genomfördes i början av arbetet samt, har 

fortsatt parallellt med övriga faser i arbetet. Till 

exempel finns information om materialet som den 

aktuella detaljen är tillverkad i och olika typer av 

fästelement för denna. 

Metod och genomförande är en beskrivning av hur 

arbetets alla faser genomfördes. Bland annat 

beskrivs de kreativa metoder som användes under 

idégenereringen, och hur den slutgiltiga lösningen 

tagits fram.  

Under Resultat finns resultat av varje fas presenterat 

i olika avsnitt och slutligen presenteras det slutgiltiga 

resultatet, alltså det förslag som presenteras som 

lösning på arbetets frågeställningar. 

I kapitlet Diskussion diskuteras arbetets relevans, en 

reflektion kring hur arbetet har gått görs och kapitlet 

avslutas med en rekommendation för fortsatt 

utvecklingsarbete av resultatet.   

I dokumentets sista kapitel, Slutsats, beskrivs 

arbetets resultat i förhållande till arbetets syfte och 

mål. Här återkopplas även resultatet till arbetes 

frågeställningar. 
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2  Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel beskriver den teoretiska bakgrunden till arbetet som utförts. Informationen ligger till grund för en 

bredare förståelse av arbetets syfte och kontext. Kapitlet innefattar information om det aktuella materialet, 

formpressad textilfiber, aktuell tillverkningsmetod, bilsäten, olika infästningselement samt en återkoppling till en 

debatt om fordons miljöpåverkan och huruvida det är produktion eller bränsleförbrukning som har störst betydelse 

för om bilen är miljövänlig eller inte, följt av ett avsnitt om det valda materialets miljöpåverkan. 

2.1 BILSÄTE 

Ett säte i en bil består av ett ramverk i två delar, 

sitsen och ryggstödet. I ramverket sitter stolens 

dämpning i form av fjädrar. På ramen och fjädrarna 

placeras dynor i någon form av skum (Johnson 

Controls, 2015), skummets hårdhet och form 

varierar beroende på var på sätet det sitter. På sidorna 

av sätet sitter reglage för att reglera sätet. Det som 

kallas bakstycke sitter på baksidan av ryggstödet mot 

skummet (A. Alingsjö, CEVT AB, personlig 

kommunikation 22 april 2015), antingen utanpå 

stolens klädsel eller innanför och är då täckt av 

klädseln. Utöver detta finns även ett nackstöd samt 

flertalet ”extrafunktioner” så som värme i sätet, 

klimatsystem (Johnson Controls, 2015) och även 

säkerhetslösning i form av sidokrockkudde som 

integreras i ryggstödets sida.  

2.2 FORMPRESSAD TEXTILFIBER 

Uppdragsgivaren till arbetet har tagit fram ett förslag 

på material samt en prototyp i det tilltänkta 

materialet för bakstycke av framstolar till 

personbilar. Materialförslaget är formpressad 

polyesterfiber av återvunna PET-flaskor och 

prototypen är gjord av JABA Group AB. Kommande 

avsnitt presenterar den information som tagits fram 

angående materialet, hur det används, vad det består 

av samt kort om formpressningsproceduren. 

Informationen har använts för att ge en bredare 

förståelse för materialet, vilka möjligheter som finns 

och vilka aspekter som gör att det materialet 

används. 

2.2.1 Vad är formpressad textil 

Formpressad textil är ett vanligt material för 

inredningskomponenter i bilar, lastbilar, tåg och 

flygplan (Figur 3) samt i till exempel möbler och 

golv (Figur 4). 

  

Figur 4: Stolar – exempel på användningsområden för 
formpressad textil. Produkten är från Nordifa i Halmstad. 
(Nordifa, 2015) 

Figur 3: Interiör i fordon – exempel på användningsområde för 
formpressad textil. Produkten är från Nordifa i Halmstad. 
(Nordifa, 2015) 
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Enligt Nordifa AB (2015) är materialet formbart och 

slitstarkt och används ofta då det finns ett intresse av 

sänkt vikt, förenklad tillverkning och reducerad 

tillverkningskostnad. De menar också att tack vare 

möjlighet till hög måttnoggrannhet passar 

materialvalet bra i stora serier som till exempel i 

fordonsindustrin.  

2.2.2 Polyesterfiber 

Polyesterfiber är en syntetisk fiber som framställs av 

polymeren polyester. Polyesterfibern är av alla 

syntetiska fibrer den viktigaste och efter bomull är 

det den näst viktigaste textilfibern och står för cirka 

30 % av världsproduktionen.  

Polyesterfibrer är bra utifrån flera tekniska aspekter, 

de är både starka och sega och står emot nötning på 

ett bra sätt. Formstabiliteten är god tack vare fiberns 

goda återhämtningsegenskaper och för att den har 

låg fuktupptagning (Furvik, 2015). 

Fibern används i flera olika utföranden: till exempel 

i kläder, som stoppning eller i ljudabsorbenter 

(Horda Stans AB, 2015). Beroende på vad fibern ska 

användas till krävs lite olika egenskaper som kan 

modifieras fram under tillverkningen. Till exempel 

kan höghållfasta filamentfibrer bli töjbara 

stapelfibrer som exempelvis passar till kläder 

(Furvik, 2015).  

2.2.3 Formpressning 

Vid formpressning hos företaget JABA Group går 

detaljen som ska pressas, enligt U. Karlsson, JABA 

Group (personligt kommunikation 18 maj 2015), 

genom de tre stegen som presenteras i Figur 5: 

 

1. Fibermaterialet hettas upp i en ugn. 

2. Därefter förflyttas detaljen till pressen som 

formar materialet i ett verktyg. Verktyget 

kyler ner materialet. 

3. Slutligen renskärs detaljen med 

vattenskärning. 

Förflyttningen mellan de olika stegen i processen 

kan ske manuellt alternativt automatiskt (U. 

Karlsson, JABA Group, personlig kommunikation 

18 maj 2015). 

2.2.4 Vattenskärning 

Vattenskärning är en skärmetod som kan användas 

för skärning av de flesta material (Hågeryd, 

Björklund, & Lenner, 2012). Enligt Hågeryd et al. 

(2012) fungerar vattenskärning på så sätt att vatten 

med högt tryck strömmar genom ett smalt 

munstycke i vilken vattnet bildar en smal stråle med 

hög hastighet som kan skära genom materialet. 

Hastigheten på strålen då den går från munstycket är 

ungefär 1000m/s.  

2.3 BILPRODUKTION OCH  
BILANVÄNDNING UR ETT 
HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 

I tidningen Ny Teknik publicerades, i mars 2015, två 

debattartiklar angående bilars påverkan på miljön 

och vad som avgör om en bil är miljövänlig eller inte. 

Enligt Fredrik Hartman, försäljningschef på BMW 

(2015, mars 17) räcker det inte att ”enbart fokusera 

på vad som kommer ur avgasröret, om bilen ens har 

ett avgasrör”. Han menar att dagens debatt om elbilar 

är för endimensionell och att utsläppsnivåerna under 

körning med en bil inte säger något om bilens 

hållbarhetscykel utan att man måste se till hela 

tillverkningsprocessen. Som exempel nämner 

Hartman (2015, 17 mars) BMWs nya fabrik där bara 

hälften så mycket energi som i traditionella 

bilfabriker används. Även materialvalen är gjorda 

med tanke på miljön, Hartman (2015, 17 mars) 

nämner som exempel instrumentbrädan som är gjord 

av en växt som vid återvinning är helt nedbrytbar.    

I följande nummer av Ny Teknik (2015, mars 22) 

svarar Mattias Goldmann, VD på Fores bland annat 

med att ”argumenten känns väl igen från de som inte 

vill ändra beteende”. Goldmann (2015, mars 22) 

menar att en konventionell bils miljöpåverkan är ca 

15 procent vid produktionen, 80 procent vid driften 

och fem procent vid demonteringen och 

återvinningen. Han håller dock med Hartman om att 

det är förlegat att enbart fokusera på avgaserna men 

menar också att rätt producerade, alternativa, 

bränslen kan minska miljöpåverkan med 90 procent. 

Summan av detta är att en produkts miljöpåverkan, i 

det här fallet ett fordons, kan ses på från två håll – 

miljöpåverkan vid tillverkning samt återvinning och 

miljöpåverkan vid användning. Eftersom den rika 

delen av världen lever i det konsumtionssamhälle 

som råder blir båda delar väldigt viktiga aspekter i 

1. Ugn 2. Press
3. Vatten-
skärning

Figur 5: Formpressningens arbetsgång. 
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en diskussion om miljöpåverkan. Mattias Goldmann 

(2015, mars 22) nämner dessutom skillnaden i om 

bilens körs mycket eller lite sett till andelen av bilens 

totala miljöpåverkan som kommer från driften. Körs 

bilen lite läggs såklart en större andel av den totala 

miljöpåverkan på produktionen, samtidigt som 

produktionen dessutom känns mer onödig. Den höga 

konsumtionshastigheten blir alltså en viktig 

anledning till att se till bilens hela livscykel (Figur 

6). Det blir viktigt och göra både tillverkningen och 

driften mer miljövänliga samt att öka 

återvinningsmöjligheterna. 

2.3.1 Polyesterfiberns miljöpåverkan 

För att i detta arbete förhålla sig till bilens hela 

livscykel gäller det att se till bakstyckets egen 

livscykel genom att undersöka materialet som valts 

och om bakstycket, då det har använts färdigt, är 

möjligt att återvinna eller är nedbrytbart.  

Plast i allmänhet är ett billigt och lätt material som 

kan användas på många olika sätt, tack vare detta har 

plastproduktionen enligt Hopewell, Dvorak & 

Kosior (2009) ökat avsevärt de senaste 60 åren. 

Hopewell et al. (2009) menar också att många 

plastprodukter är väldigt kortlivade och att det i 

Figur 6: Produktsystemets livscykel. (Okala Practitioner, 2015) 
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kombination med att de är tillverkade av icke-

förnybara källor gör situationen kring vår 

plastanvändning ohållbar. För att minska den 

negativa påverkan på miljön är något av det 

viktigaste vi kan göra att återvinna plasten för att på 

så sätt minska användningen av olja, 

koldioxidutsläpp och mängden avfall (Hopewell et 

al. 2009). 

Den polyesterfiber som prototyperna av bakstycket 

är tillverkade i är återvunnen från PET-flaskor. I 

Sverige är konsumenterna duktiga på att återvinna 

använda flaskor och av ca 600 miljoner sålda PET-

flaskor per år återvinns 73-92 % (Returpack, 2015b). 

Av de återvunna flaskorna blir 70 % nya 

dryckesförpackningar, 20 % andra förpackningar 

och 10 % till fiber som används till annat, t ex 

stoppning i möbler (Returpack, 2015a) eller i detta 

fall komponenter till bilinteriör. 

Förutom att tillverka polyesterfiber av polyester kan 

den alltså återanvändas genom att PET-flaskor löses 

upp. Produkter av polyesterfibrer kan efter 

användning dessutom smältas ned och återanvändas 

många gånger och egenskaperna är till stor del 

desamma. Jämfört med andra typer av textilier är 

möjligheten att kunna återvinna fibrerna en stor 

fördel med polyesterfiber, bomull till exempel är 

betydligt svårare att återvinna utan att dess 

egenskaper förstörs (A. Kärrman, Textile Support, 

personlig kommunikation, 23 april 2015). 

2.4 VIKTEN AV GOD  
INTERIÖRDESIGN 

You, Ryu, Oh, Yun, & Kim (2006) belyser i sin 

rapport betydelsen av en attraktiv interiör vid val av 

bil. You et al. (2006) menar att fler köpare lägger 

större vikt vid ”bekvämlighetsfaktorer” så som 

körkomfort, kvalitet på material och finish snarare än 

bilens tekniska kvalitéer. Likaså skriver Bhise, 

Hammoudeh, Nagarajan, Dowd, & Hayes (2005)i 

sin rapport om att de intryck som en förare av en bil 

får genom det visuella, taktila, auditiva och genom 

luktintryck skapar en känsla av bilen och dess 

kvalitet. Enligt Bhise et al. (2005) arbetar 

biltillverkare för att stå ut i mängden genom 

användning av andra material än konkurrenterna. 

Detta utmanar också leverantörerna att hitta material 

som inte bara står upp för de funktionella kraven utan 

också möter behovet om bland annat den visuella 

och fysiska känslan till ett konkurrenskraftigt pris 

(Bhise et al. 2005). 

2.5 FÄSTELEMENT 

I följande avsnitt presenteras fästelementet 

kardborreband och principen för hur det fungerar. 

2.5.1 Kardborreband 

Idén till kardborreband kommer från växten 

kardborre som naturligt består av massa små krokar. 

Upptäckten gjordes av den Schweiziska uppfinnaren 

George de Mestral efter att både hans byxor och 

pälsen på hans hund varit fulla av växten efter en 

promenad. De Mestral blev inspirerad av detta och 

tillverkade världens första kardborrefäste 

(VELCRO, 2015).  

Det finns olika typer av kardborrelösningar. 

Grundprincipen i ett vanligt kardborreband är att de 

två sidorna är utformade så att de kan haka i varandra 

för att till exempel sammanfoga två detaljer. Det som 

varierar mellan de olika typerna är till exempel 

utformningen på de delar som hakar i varandra, ett 

vanligt utförande är att den ena sidan består av hällor 

som den andra sidans krokar kan haka i (Figur 7). På 

företaget Gottlieb Binders hemsida (2015a) finns att 

läsa om olika varianter, exempelvis ett fäste som är 

utformat som ”svampar” som antingen hakar i hällor 

(Figur 8) eller i andra ”svampar” (Figur 9). 

Ytterligare en variant är att ena sidan består av 

”hanprofiler” som hakar i den andra sidans 

”honprofiler” (Figur 10) (Gottlieb Binder, 2015a). 

Kardborreband är ett vanligt fästelement i till 

exempel kläder, skor och sportutrustning men 

används även i tekniska sammanhang, till exempel 

för infästning av innertak i bilar (Gottlieb Binder, 

2015c), innerväggar i båtar (Gottlieb Binder, 2015b). 

Beroende på vad banden ska fästas i kan de till 

exempel sys eller klistras fast tack vare en 

självhäftande baksida. Ett vanligt material för 

tillverkning av kardborreband är polypropen 

(Gottlieb Binder, 2015a). 

Enligt företaget 3M (2015) är kardborreband 

återförslutningsbara, hur många gånger de kan 

öppnas och stängas beror på typen av kardborreband. 

Som fästelement är kardborreband flexibelt och kan 

fästas på ena sidan av en yta utan att det syns på den 

andra sidan.  
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Figur 7: En av teknikerna 
för kardborrebandsfäste. 
Krokar hakar i hällor. En 
av Gottlieb Binders 
produkt: Klettostar® 
hake och ögla. (Gottlieb 
Binder, 2015a) 

Figur 8: En av teknikerna 
för kardborrebandsfäste. 
"Svampar" som hakar i 
hällor. Gottlieb Binders 
produkt: Svampband. 
(Gottlieb Binder, 2015a) 

Figur 9: En av teknikerna 
för kardborrebandsfäste. 
"Svampar" som hakar i 
andra "svampar". 
Gottlieb Binders produkt: 
Duotec®. (Gottlieb 
Binder, 2015a) 

Figur 10: En av 
teknikerna för 
kardborrebandsfäste. En 
"hanprofiler" som fäster i 
"honprofiler". Gottlieb 
Binders produkt: Profiler. 
(Gottlieb Binder, 2015a) 
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3 Metod och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs den process arbetet genomgick i form av faserna litteraturstudie, idégenerering, 

konceptutveckling och vidareutveckling. Kontextundersökningen som genomfördes utgjorde inte en egen fas utan 

utfördes löpande under arbetets gång efterhand som information var nödvändig. 

3.1 PROCESS 

Projektet utgick från ett möte med uppdragsgivaren, 

där problem och inriktning på projektet diskuterades. 

Efter mötet gjordes en problemuppställning och 

utifrån den sattes två frågeställningar. Dessa 

frågeställningar ansågs rimliga att ge svar på inom 

den aktuella tidsramen, samt kunna ge 

lösningsförslag till presenterat problem.  

Arbetet fortskred sedan genom en iterativ process 

och följande faser genomfördes enligt ”stage-gate”: 

litteraturstudie, idégenerering, konceptutveckling 

och vidareutveckling (Figur 11). I dessa faser söktes 

och granskades information, idéer genererades 

genom olika kreativa metoder för att sedan 

utvärderas och utvecklas i konceptfasen och 

slutligen formas till ett lösningsförslag som 

utvecklades ytterligare under den sista fasen. Att 

processen är iterativ innebär att det finns utrymme 

för att gå tillbaka och ändra i efterhand om det 

upptäcks något fel eller problem i något som tidigare 

bestämts (Johannesson, Persson, & Pettersson, 

2013). 

Stage-gate-modellen är enligt Johannesson et al. 

(2013) en projektmodell där projektet delas in i olika 

faser (stages) som avslutas med en gate där beslut för 

fortsättningen av arbetet tas. I gaten bestäms det om 

det går att gå vidare eller om någonting behöver 

göras om.  

Utförandet planerades enligt den tidigare beskrivna 

processen därför att den förväntades att i 

idégenereringsfasen ge många kreativa och 

användbara idéer. Idéerna förväntades i sin tur ha 

potential för vidare arbete mot ett eller flera 

slutgiltiga förslag att presentera för uppdragsgivaren. 

När arbetet delas upp i faser med ett specifikt slut är 

det enklare att driva arbetet framåt. Skillnaden 

mellan de olika stegen i arbetet blir tydlig, vilket gör 

att arbetet inte blir rörigt eller stannar av i något 

stadium. Att arbetet ses som en iterativ process ger 

även möjlighet att gå tillbaka och göra om ifall det 

skulle behövas och arbetet blir inte låst i ett tidigare 

beslut.  

3.2 PLANERING 

Arbetet planerades utifrån projektets faser och ett 

GANTT-schema gjordes (se Bilaga 1). Att använda 

sig av ett GANTT-schema är, enligt Johannesson et 

al. (2013), en bra metod för att åskådliggöra ett 

projekts tidsåtgång. I schemat listades alla faser och 

viktiga delmoment i arbetet. Fasernas och de olika 

momentens längd i tid illustrerades grafiskt med 

färger. Specifika datum som styrde arbetet skrevs 

även in i schemat.  

Den tid som fanns till förfogande fördelades över 

faserna. För vissa faser planerades mer tid än för 

andra och vissa faser överlappade också andra. Till 

exempel planerades litteraturstudien att pågå under 

större delen av arbetet eftersom det antogs behövas 

mer information efterhand som arbetet fortskred. 

3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING 

Kontextundersökningen utgjorde inte en egen fas 

utan skedde löpande under arbetes gång, parallellt 

med övriga faser.  

3.3.1 Studiebesök JABA Group 

Ett studiebesök genomfördes hos det företag som 

uppdragsgivaren samarbetat med för att ta fram 

prototyper till bakstycket. Tillsammans med detta 

företag har uppdragsgivaren undersökt olika 

materialsammansättningar och 

konstruktionslösningar för bakstycket. 

Studiebesöket innefattade en presentation av 

företaget, en rundvandring i deras lokaler samt 

diskussioner kring det aktuella projektet och vad det 

finns för möjligheter att lösa projektets 

frågeställningar. Syftet med besöket var att få en 

inblick i tillverkningsmetoden för bakstycket och på 

Stage 

1 
Gate Stage 

2 
Gate Stage 

3 
Gate Stage 

4 

Litteratur-

studie 

Idé- 

generering 

Koncept-

utveckling 

Vidare- 

utveckling 

Figur 11: Projektet utfördes enligt en Stage-gate-modell. 
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så sätt skapa en bättre förståelse för vilka 

konstruktionslösningar som är möjliga att 

genomföra. 

En representant från JABA Group har sedan funnits 

med under koncept- och vidareutvecklingen för att 

bistå med information och kunnande om vad som är 

möjligt att göra med det aktuella materialet och 

tillverkningsprocessen. 

På den prototyp som användes som utgångspunkt i 

detta arbete hade bakstyckets kant inte tillräckligt 

hög finish och tanken var att ta fram ett 

lösningsförslag som gjorde att denna kant döljs. Vid 

studiebesöket kom det dock till känna att det går att 

pressa kanten mycket hårdare än vad det var gjort på 

prototypen och därmed ge kanten en snyggare finish. 

Detta öppnade upp för nya typer av idéer till 

lösningsförslag. Anledningen till att kanten på 

prototypen inte hade så hög finish var på grund av att 

det inte är möjligt att få till det med 

prototypverktygen som använts.  

3.3.2 Olika bakstycken 

Att använda sig av ett hårt bakstycke som yttersta 

material på ryggstödet är inte den vanligaste 

lösningen och är därför svår att hitta information om 

eller exempel av. Ett vanligt val är att täcka 

bakstycket med klädseln för att dölja den. För att få 

en uppfattning om hur olika bakstycken kan se ut 

besöktes bilhandlare av diverse bilmärken. Syftet var 

att hitta olika varianter på hårda bakstycken och få 

en idé över hur infästningen kan se ut. 

3.4 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie genomfördes genom sökningar på 

internet, kontakt med kunniga inom olika områden 

och studiebesök. Litteraturstudien var den inledande 

fasen i arbetet men pågick även parallellt med övriga 

faser under hela projektet när ny research behövde 

göras till exempel på grund av en ny idé. 

3.4.1 Research på webben 

För att få en kännedom om det aktuella materialet 

och vad det består av söktes information via 

Nationalencyklopedins uppslagsverk på internet 

(www.ne.se). Där undersöktes information om 

polyesterfiber, vad det är, och hur de tillverkas. 

Information om vad formpressad textilfiber används 

till och vad det finns för positiva aspekter med att 

använda det söktes på webbsidor tillhörande företag 

som arbetar med just formpressad textilfiber, 

(www.jabagroup.se, www.hordastans.se, 

www.nordifa.se). Här var även studiebesöket på 

JABA Group samt kontakten med Ulf Karlsson en 

viktig del.  

Den textilfiber som är aktuell i projektet kan 

återvinnas ur gamla PET-flaskor och därför 

undersöktes även återvinningen av dessa genom 

hemsidan som tillhör det företag som i Sverige 

ansvarar för pantsystemet, (www.returpack.se). 

Eftersom materialet i fråga är ett relativt oanvänt 

material i den aktuella applikationen och på grund av 

dess annorlunda estetiska uttryck jämfört med det 

material som används idag undersöktes information 

om vikten av vad god interiördesign kan göra för 

känslan av en bil. Undersökningen gjordes genom att 

studera flertalet artiklar i sökmotorn Google Scholar 

och information hämtades främst från följande två: 

Development of customer satisfaction models 

for automotive interior materials av You et al. 

(2006). 

Towards Development of a Methodology to 

Measure Perception of Quality of Interior Materials 

av Bhise et al. (2005). 

I samma sökmotor studerades också artiklar 

angående plast utifrån hållbarhetsaspekter. 

Information hämtades främst från följande artikel: 

Plastics recycling: challenges and 

opportunities av Hopewell et al. (2009). 

Miljöfrågan togs även upp genom ett referat till en 

debatt i tidningen Ny Teknik. 

3.4.2 Personlig kontakt Textile Support 

Anders Kärrman på Textile Support kontaktades och 

via telefon delade han med sig av sin kunskap i 

ämnet textilier och förklarade tillverkningsprocess, 

fördelar och nackdelar med olika tekniker och 

material. I samtalet diskuterades även miljöaspekter 

och återvinning av olika fibermaterial. 

3.5 IDÉGENERERING 

I idégenereringsfasen användes tre kreativa metoder 

för att ta fram idéer: brainstorming (Johannesson et 

al. 2013) i grupp, ”ordlista” och katalogmetoden 

(Johannesson et al. 2013). ”Ordlistan” och 

katalogmetoden utfördes individuellt och alla idéer 

antecknades i en mängd olika små mind maps.  

http://www.ne.se/
http://www.jabagroup.se/
http://www.hordastans.se/
http://www.nordifa.se/
http://www.returpack.se/
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Idégenereringen skedde utifrån två olika teman, det 

ena var att helt enkelt lösa problemet på enklast 

möjliga sätt, och det andra var att utforma 

infästningen som en intressant estetisk detalj. 

Anledningen till att idégenereringen delades upp på 

detta sätt var för att få spridda idéer genom att 

problemet angreps från olika synvinklar. 

3.5.1 Brainstorming 

I en grupp om fyra personer utfördes en 

brainstorming. Deltagarna var konsulter från Cross 

Design som alla var mellan 20 och 30 år och relativt 

nyutexaminerade från ingenjörsprogrammen 

Maskinteknik och Innovation och design. 

Johannesson et al. (2013) förklarar brainstorming 

som en metod som syftar till att, i grupp, ta fram så 

många idéer som möjligt. Idéerna får inte kritiseras 

och kvantitet går före kvalitet, tanken är att man 

inom gruppen associerar och bygger vidare på 

varandras idéer och på så sätt skapar en mängd nya 

idéer.  

Brainstorming-sessionen inleddes med att uppdraget 

och frågeställningarna presenterades för gruppen, 

prototypen av bakstycket visades samt att 

tillverkningsmetoden och materialvalet 

presenterades och diskuterades. Sedan startade 

själva brainstormingen där idéer från deltagarna togs 

upp, förklarades, antecknades och eventuellt 

skissades på en whiteboardtavla. I slutet fick 

dessutom alla, var för sig, skissa sin favoritidé på ett 

papper (Figur 12) för att få några fler idéer som var 

något mer genomtänkta än vad de övriga idéerna 

behövde vara. 

3.5.2 Ordlista 

Metoden ”Ordlista” är en variant på Slumpordlista 

(Johannesson et al. 2013), vilket är en kreativ metod 

som handlar om att skapa en lista av slumpmässigt 

utvalda ord från valfritt material. Sedan arbetas listan 

igenom, ord efter ord, och idéer antecknas (Figur 

13). Enligt Johannesson et al. (2013) ska man 

undvika att grubbla för mycket utan anteckna det 

första som dyker upp i tanken. 

Figur 12: Foton från idégenerering. Foto: Emma Wulff 
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Varianten som användes i detta arbete utgick inte 

från slumpmässigt utvalda ord utan från ord som 

valts med tanke på det aktuella problemet. 

Anledningen till att metoden modifierades var för att 

få fler tydliga och relevanta idéer. 

Ursprungsvarianten, Slumpordlista, antogs ge för 

spridda och ytliga idéer för den fas projektet befann 

sig i. 

Totalt valdes 16 ord ut, åtta för det ena temat och åtta 

för det andra (se Bilaga 2). 

3.5.3 Katalogmetoden 

För att få stöd i sitt kreativa tänkande kan, enligt 

Johannesson et al. (2013), katalogmetoden 

användas. Metoden är mycket enkel och går ut på att 

information sökes i ”kataloger” (tidningar, internet, 

broschyrer, produktkataloger etc.) för att antingen 

hitta en lösning där det aktuella problemet är löst 

eller för att få associationer till något som kan tänkas 

vara en lösning.  

I detta arbete användes bil- och inredningstidningar, 

en möbelkatalog, en bok om tillverkningsmetoder 

samt en bok om uppfinningar genom historien (se 

Figur 14). För lista över vilket material som 

användes, se Bilaga 3. 

Under idégenereringen gjordes enkla skisser som 

komplement till antecknade idéer för att få en bättre 

förståelse för hur lösningarna skulle kunna se ut i 

verkligheten. Med hjälp av skisserna kunde idéerna 

sedan utvärderas och sorteras under konceptfasen. 

3.6 KONCEPTUTVECKLING 

Konceptutvecklingen började med att de genererade 

idéerna sammanställdes, sorterades in i grupper och 

utvärderades. Utifrån olika typer av urval blev 

antalet idéer färre, och de idéer som återstod 

utvecklades vidare och skissades mer noggrant.  

3.6.1 Sortering och utvärdering 

I den inledande delen av konceptutvecklingen 

sammanfattades och utvärderades idéerna som togs 

fram under idégenereringsfasen. För- och nackdelar 

med respektive idé noterades utifrån hur enkla 

idéerna skulle vara att genomföra och om de skulle 

kunna vara en lösning på problemet. De idéer som 

inte ansågs ha potential att lösa problemet eller till 

exempel ansågs vara för svåra att implementera 

valdes bort i detta steg.  

Dessutom delades idéerna in i två kategorier, de som 

innefattade lösningar för infästning av enbart 

bakstycke, och de som stod för en kombinerad 

lösning för både bakstycke och klädsel. 

Figur 13: Anteckningar och skisser på idéer som genererades av 
"Ordlistan". Foto: Emma Wulff 

Figur 14: Foto på materialet som användes i Katalogmetoden. 
Foto: Emma Wulff 
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I detta steg gjordes valet att arbeta vidare med förslag 

som innefattade lösningar för infästning av både 

bakstycke och klädsel. I och med detta valdes fyra 

koncept ut för vidare arbete. De förslag som enbart 

handlade om infästning för bakstycke lades därmed 

åt sidan. Anledningen till att lösningar som 

innefattade infästning för både bakstycke och klädsel 

valdes för fortsatt arbete var för att en sådan lösning 

ansågs ha större potential att implementeras. 

3.6.2 Skisser 

Av de fyra koncept som återstod gjordes 

noggrannare skisser. Dessa skisser användes sedan 

för att utvärdera och diskutera lösningarna med 

berörda parter så som uppdragsgivare, handledare 

och den tillverkare som uppdragsgivaren sedan 

tidigare samarbetar med för prototypframtagning av 

bakstycket. Anledningen till att skisser gjordes var 

för att skapa en bättre förståelse för hur lösningen 

skulle kunna se ut i verkligheten samt för att enklare 

kunna kommunicera idéerna. Efter diskussion kring 

skisserna fattades beslut om hur arbetet skulle fortgå 

under vidareutvecklingsfasen.  

3.6.3 Val av koncept 

Utifrån utvärdering och diskussion med handledare 

på Cross Design och representanter från JABA 

Group valdes ett koncept ut för 

vidareutvecklingsfasen. Detta koncept valdes därför 

att det ansågs mest gångbart, det skulle medföra en 

enkel infästning av både bakstycke och klädsel. 

Dessutom ansågs tekniken miljövänlig och antogs 

inte kunna bidra till dålig arbetsmiljö för inblandade 

tillverkare eller montörer, lösningen möjliggör 

dessutom montering utan eller med väldigt få 

verktyg eller hjälpmedel vilket gör den än mer 

smidig. Förslaget ansågs dessutom kunna bidra till 

en ny applikation av ett tidigare välanvänt 

fästelement. 

3.7 VIDAREUTVECKLING 

Under konceptfasen fanns en idé av en detaljlösning 

för övergången mellan klädsel och bakstycke. Denna 

idé testades under vidarevecklingen, dessutom 

testades olika varianter och utförande av det 

fästelement som konceptet inkluderade. 

Vidareutvecklingens alla steg presenteras i följande 

avsnitt. 

3.7.1 Uppföljning med uppdragsgivare 

Under senare delen av projektet fanns det möjlighet 

att visa och diskutera kring idéerna för två 

representanter från uppdragsgivaren CEVT. Kontakt 

hölls med en av dessa personer under hela arbetet 

men vid detta tillfälle fanns alltså möjlighet att visa 

idéerna. Mötet var viktigt för att få en bättre insikt i 

problemet och branschens arbetssätt. 

3.7.2 Test av fästelement 

För att utföra vidarevecklingen genomfördes några 

inledande tester av två olika varianter av det valda 

konceptet samt vilken typ av det valda fästelementet 

skulle kunna vara lämpligt. Testerna genomfördes 

med hjälp av den tillverkare som tidigare varit med 

och tagit fram bakstycket samt ett företag som 

utvecklar och tillverkar det valda fästelementet. Vid 

testet användes en provbit med samma 

materialsammansättning som i bakstycket. Slutliga 

tester innefattades inte av detta arbete eftersom tiden 

inte räckte till. Om vidareutveckling av konceptet 

skulle vara aktuellt finns det möjlighet att gå vidare 

med mer avancerade tester tillsammans med samma 

företag. 

3.7.3 Datormodell 

För att utveckla det utvalda konceptet ytterligare 

gjordes en 3D-modell i modelleringsprogrammet 

Catia V5. 3D-modellen användes även för att testa 

förslaget vad gällde utförande av kombination och 

övergång mellan klädsel och bakstycke, för att 

komma fram till hur infästningslösningen skulle 

kunna ingå i designen.  

3.7.4 Skisser 

Skisser användes tillsammans med 3D-modellen för 

att få en visuell bild av hela förslaget samt för att 

försöka säkerställa att idén är genomförbar och 

genomtänkt. Att tänka ut en lösning och försöka 

beskriva med ord är en variant att använda sig av 

men med 3D-modellen och skisserna, i detta fall, var 

det enklare att försäkra sig om att förslaget går att 

genomföra så som det är tänkt. 

3.7.5 Kredibilitet 

Att arbeta enligt en måldriven valdes därför att det är 

ett effektivt sätt att driva projekt framåt. 

Tillsammans med GANTT-schemat blir det tydligt 

när de olika faserna börjar och slutar, vilket gör det 

lätt att hålla isär dem och att komma framåt i 

processen.  
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Vid valet av kreativa metoder var utgångspunkten att 

metoderna skulle passa för enskilt arbete, förutom 

brainstorming som valdes för att involvera fler 

personers tankar och idéer. Att idégenereringen till 

största del utfördes enskilt av författaren var en 

försiktighetsåtgärd som vidtogs för att inte sprida 

känslig information om detaljer i projektet. I detta 

fall passade därför Katalogmetoden samt den egna 

varianten av Slumpord bra eftersom de, enligt 

Johannesson et al. (2013), passar för individuellt 

arbete. Anledningen till att katalogmetoden 

användes var för att man genom den tar del av andra 

lösningar av olika typ som kan vara användbara i det 

aktuella fallet. Brainstorming valdes för att, genom 

att involvera de människor som var möjliga att 

involvera, generera många olika och nya idéer som 

kanske inte skulle kommit fram i det individuella 

idéarbetet eftersom olika människor har olika sätt att 

angripa problem, och eftersom att de olika 

personernas erfarenhet skiljer sig åt. 

För val av idéer till koncept bestämdes inte några 

strikta beslutspunkter utan beslut togs utifrån 

bedömningar om realiserbarhet, för- och nackdelar 

med respektive idé, och om de innefattade en lösning 

på problemet eller inte. Valen gjordes tillsammans 

med handledare på Cross Design samt en 

representant från JABA Group som varit med och 

utvecklat prototyperna som arbetet utgick från. 

Därmed fanns personer med god erfarenhet och 

kompetens med i besluten. För att kunna ta fram ett 

förslag som går att förverkliga var det viktigt att 

involvera tillverkaren av bakstycket. 
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4  Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet. Först presenteras resultaten för varje fas och slutligen presenteras 

det slutliga resultatet. Det som presenteras som slutligt resultat är det som föreslås som lösning på arbetets 

frågeställningar.  

4.1 PROBLEMBESTÄMNING 

Utifrån mötet med uppdragsgivaren samt analys av 

problemet som presenterades gjordes följande 

problembestämning (Figur 15). Utifrån denna sattes 

i sin tur projektets frågeställningar (som 

presenterades på sidan 2) upp.  

4.2 RESULTAT AV IDÉ- OCH  
KONCEPTUTVECKLING 

Under idégenereringsfasen genererades en mängd 

olika idéer. De flesta idéer kom genom ”ordlistan”, 

speciellt av den första delen av ordlistan. Under 

senare delen började de tidigare genererade idéerna 

att upprepas. Även under brainstormingen som 

gjordes i grupp genererades flertalet idéer. 

Katalogmetoden gav inte så många nya idéer i detta 

fall, precis som under den senare delen av ”ordlistan” 

började tidiga idéer att upprepas.  

De idéer som valdes ut och togs till konceptfasen för 

vidare arbete presenteras i följande avsnitt.  

4.2.1 Koncept 1 - ”Fastklämd” 

Ett av koncepten var enligt följande utförande: i 

klädselns kant sys det in en list eller liknande detalj. 

Listen kan till exempel vara i plast. I ytterkanten på 

bakstyckets baksida skärs skåror som kanten på 

klädseln kan tryckas in i när bakstycket placeras på 

utsidan av klädseln (Figur 16). Tanken var att det 

skulle bli en snygg detalj på baksidan av stolen. 

På detta sätt finns lösning för fastsättningen av både 

bakstycket och klädseln utan att någon annan form 

av fastsättning behövs eller att det eventuellt bara 

behövs någon extra, mindre detalj på insidan för att 

försäkra att detaljerna hamnar och hålls på rätt plats. 

Vad är problemet? 

Ska sättas och hållas 

på rätt plats 

Snygg finish 

Skarv 

Vid användning 

Vid montering 

Bakstycke 

Kombination bakstycke - 

klädsel - infästning 

Figur 15: Mind map över projektets problem. 
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Funderingar som fanns kring detta förslag var till 

exempel hur svårt det skulle vara att fästa listen i 

bakstycket vid montering och om baksidan skulle bli 

”plottrig” i och med den extra detalj denna lösning 

medför till de detaljer som redan finns i bakstycket. 

Vilken typ av list som skulle kunna användas 

utvärderades aldrig i detta stadium. Hur 

övergångarna vid de rundade delarna, till exempel 

nackstödet, skulle lösas var också ett orosmoment 

kring detta förslag. 

4.2.2 Koncept 2 – ”Dragkedjan” 

Ett annat förslag var att göra sammanfogningen av 

bakstycket och klädseln till en rolig detalj genom att 

använda en dragkedja (Figur 17). Ena delen av 

dragkedjan sys fast i kanten på klädseln och den 

andra fästs, till exempel genom svetsning i 

bakstyckets kant. Bakstycke och klädsel placeras på 

var sin sida om stolsryggen, dragkedjan dras igen, 

och bakstycke och klädsel sitter därmed fast i 

varandra på ryggstödet. Enkelt att fästa och enkelt att 

ta av. Tanken var en ganska kraftig dragkedja som 

syns och som blir till en intressant detalj på stolen. 

Frågetecken kring denna idé var hur enkelt det är att 

fästa dragkedjan i bakstycket, och om detaljen 

kanske uppfattas som ”för mycket”. 

4.2.3 Koncept 3 – ”Kardborre” 

Bakstycket hålls mot ryggstödet och fästs 

tillsammans med klädseln med kardborreband längs 

klädselns och bakstyckets kanter (Figur 18). Om 

klädseln inte hålls på rätt plats genom enbart denna 

fästning kan kardborreband även användas på 

ryggstödets framsida. Även med denna lösning blir 

det enkelt att sätta på och ta av bakstycke och 

klädsel, inga verktyg behövs. 

Funderingar som uppstod kring denna lösning var 

hur enkelt det är att fästa kardborreband i bakstycket, 

och hur en snygg kant kan skapas med tanke på att 

kardborrebanden skapar lite höjd på klädselns kant 

vilket kanske inte uppfattas som attraktivt när stolen 

ses bakifrån eftersom det skapar en glipa mellan 

bakstycket och klädseln. 

4.2.4 Koncept 4 – ”Fasttryck” 

Runtom bakstyckets kant skärs hål ut (Figur 19) och 

i kanten på klädseln sys till exempel en list in med 

plastpiggar som kan fästas i hålen. Klädselns kant 

trycks alltså fast runt kanten på bakstycket (Figur 

20), likt lösningen med kardborreband fast alltså en 

annan typ av fastsättning.  

Figur 16: Skiss av Koncept 1 - "Fastklämd", direkt bakifrån och 
snett bakifrån. 

Figur 18: Skiss av Koncept 2 - "Dragkedjan". 

Figur 18: Skiss av Koncept 3 - "Kardborre". 

Figur 17 
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Frågan är om det är möjligt, med aktuell skärmetod, 

att skära ut hålen på önskvärt sätt och om det finns 

någon befintligt lösning för den del som behöver sys 

fast i klädseln eller om den detaljen behöver tas fram. 

Ett alternativ till lösningen, som även den kom upp 

som en idé under idégenereringen, är tryckknappar. 

Den lösningen anses dock svårare att tillverka 

eftersom det blir fler delar som ska fästas, och som 

dessutom kan vara svårare att fästa, därför lades 

fokus på den först nämnda varianten.  

4.2.5 Val av koncept 

Utifrån genomgång och diskussion av koncepten 

med personer som är involverade i 

utvecklingsarbetet valdes Koncept 3 – ”Kardborre” 

ut för fortsatt utvecklingsarbete.  

Anledningen till att detta koncept valdes ut var för 

att det ansågs ha mest potential att kunna 

implementeras, och vara enkel och prisvärd att 

tillverka. Idén ansågs också innebära ett nytt och 

intressant användningsområde för kardborreband. 

Tillverkaren som uppdragsgivaren använt sig av 

tidigare i detta projekt och som också var med i 

denna diskussion kom med förslaget att testa att 

enbart använda sig av den delen i ett kardborreband 

som har krokar och låta den andra delen utgöras av 

den något luddiga strukturen i bakstycket. På så sätt 

skulle tillverkningen bli ännu enklare och förslaget 

än mer intressant och innovativ. 

Fördelen för koncept ”Kardborre” mot koncept 

”Fastklämd” var att ”Kardborre” ansågs vara enklare 

att tillverka och montera, vara mer pålitlig för ett 

snyggt resultat. Koncept ”Kardborre” skulle 

dessutom inte tillföra någon synlig, extra detalj som 

kan göra att utseendet blir ”för mycket”, vilket det 

fanns en rädsla för med koncept ”Fastklämd”. 

Eftersom bakstyckena vid pressprocessen läggs nära 

varandra för att spara material är inte valfriheten för 

var öppningar kan göras, så stor då det är svårt att 

komma åt med skärverktyget var som helst. Detta 

gör att valmöjligheterna för utformningen av 

koncept ”Fastklämd” är begränsade.  

Jämfört med koncept ”Dragkedja” ansågs 

”Kardborre” vara ett smidigare och mer pålitligt 

förslag utifrån tillverkning. Fördelen för koncept 

”Kardborre” mot koncept ”Fasttryckt” var att det 

sistnämnda skulle vara mer komplicerad att tillverka, 

både att sy in den tänkta plastlisten i klädseln och att 

skära ut hålen i bakstycket. Att göra utskärningen är 

eventuellt inte ens möjligt på ett önskvärt sätt på 

grund av tillvägagångssättet i tillverkningen.  

4.3 RESULTAT AV VIDARE- 
UTVECKLING OCH TESTER 

Under vidareutvecklingsfasen gjordes de sista 

bestämmelserna kring förslaget, tillvägagångssättet 

för det var bland annat tester. Information om testet 

samt övrigt detaljarbete presenteras i följande 

avsnitt. 

4.3.1 Två varianter av koncept ”Kardborre” 

Det utvalda konceptets grundidé gick ut på att den 

ena delen av ett kardborrebandspar svetsas fast 

(exempel i Figur 21) i bakstycket på önskad plats och 

den andra delen sys fast i klädselns kant så att dessa 

två delar möts vid infästning av bakstycke och 

klädsel på stolen. Förslagsvis sätts delen med krokar 

i bakstycket eftersom den är styvare och den andra 

delen, den med hällor och som är mjukare och mer 

flexibel sys i klädseln. 

Figur 20: Skiss av Koncept 4 - "Fasttryck", visar sammanfogning 
av bakstycke och klädsel genom tänkt princip. 

Figur 19: Skiss av Koncept 4 – ”Fasttryck”. 
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Under vidareutvecklingen påbörjades en utvärdering 

av en variant till detta förslag. Efterdiskussion med 

tillverkaren av prototypen av bakstycket visade det 

sig nämligen att det kan vara möjligt att utesluta 

delen med hällor och istället utnyttja fiberstrukturen 

i bakstycket. Delen med krokar sys i klädseln och 

fästs mot bakstycket genom att krokarna fäster i 

fibrerna som bakstycket består av.  

4.3.2 Test av fästelement 

För att testa om det är möjligt att utesluta delen med 

hällor och istället utnyttja fiberstrukturen i materialet 

och för att undersöka vilken typ av kardborreband 

som skulle passa bäst utfördes ett test hos företaget 

Gottlieb Binder, utvecklare och tillverkare av 

kardborreband. Testet utfördes för att få en första 

insikt i vilken variant av förslaget som skulle vara 

intressant, den med kardborreband som fästs i både 

klädsel och bakstycke eller den där fiberstrukturen 

får utgöra den ena parten, samt för att ta reda på 

vilket kardborreband som skulle kunna tänkas passa.  

Testerna gjordes på en provbit med samma 

materialsammansättning som i bakstycket. Olika 

typer av kardborrebandsmaterial på 30 mm användes 

och sattes 30 mm in på provbiten. Med hjälp av 

handkraft testades avskalning och skjuvningstester 

(Figur 22). Vid testerna användes enbart 

fiberstrukturen som motsatt part och testerna visade 

att, om kardborrebandet ska lossas från bakstycket 

mer än ett tiotal gånger rekommenderas att en 

motsatt part med exempelvis öglor fästs i bakstycket. 

Tanken är att bakstycket ska gå att ta loss och fästas 

cirka tio gånger utan att bakstycket eller infästningen 

blir förstört. Eftersom dessa två gränsvärden ligger 

så nära varandra krävs noggrannare tester för att 

kunna försäkra att det verkligen är möjligt att 

använda fiberstrukturen som motsatt part.  

Fyra olika typer av kardborreband användes och 

dessa rangordnades efter testerna, utifrån vilket som 

skulle kunna vara lämpligast att använda, av Gottlieb 

Binder. I Bilaga 4 presenteras de testade 

kardborrebanden samt Gottlieb Binders 

rekommendation för vilket band som skulle passa 

bäst. 

4.3.3 Utvecklad design 

En, ur estetiskt perspektiv, negativ aspekt med det 

tänkta utförandet identifierades vilket ledde till att ett 

nytt förslag på design utvecklades.  

Om kardborrebandet och klädseln fästs direkt på 

utsidan av bakstyckets kant befaras det ge en ful 

övergång mellan bakstycke och klädsel eftersom en 

tydlig glipa antas uppstå. Anledningen är 

kardborrebandets tjocklek. Det första förslaget för 

att lösa detta var att göra en slags avfasning runt 

bakstyckets kant där klädseln fästs så att övergången 

mellan klädseln och bakstycket blir plan. Förslaget 

är dock inte möjligt att använda i den utformningen 

som först planerades för koncept ”Kardborre” 

eftersom avfasningen ger baksläpp i pressprocessen 

och bakstycket är inte möjligt att tillverka på det 

sättet. Istället togs ett nytt förslag fram för 

utformningen, fortfarande med samma 

infästningsförslag. 

Det nya utförandet bygger på att klädseln överlappar 

bakstycket till en större del (de vita områdena på 

bakstyckets sidor, ej i mitten, i skissen i Figur 23 och 

Figur 24), för att fästas på den yta som utgör 

ryggstödets baksida. 

De områden där klädseln överlappar bakstycket (se 

Figur 24) görs nedsänkt som i tidigare nämnd 

princip, så att övergången mellan klädsel och 

bakstycke blir på samma nivå. 

Figur 21: Exempel på plastdetalj som svetsats fast i ett 
formpressat fibermaterial. Bild från Studiebesök hos JABA 
Group. 

Figur 22: Vid testerna som utfördes på olika kardborreband 
testades avskalning och skjuvning. Bild ur ett produktblad från 
Gottlieb Binder. 
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I detta förslag överlappar klädseln alltså enbart i dem 

inringade områdena (Figur 24), i övriga områden 

ligger klädseln under bakstycket och fästs i skummet 

eller strukturen på stolen (Figur 25). Vid de 

inringade områdena (Figur 24) övergår alltså 

klädseln från att ha legat under bakstycket till att 

ligga över. I Figur 26 syns en hel stol samt 

bakstycket rakt bakifrån i det utförande som togs 

fram under detaljdesignen. 

I överkant och nederkant ligger alltså bakstyckets 

kant ytterst, utanpå klädseln. För att få till en snygg 

övergång pressas kanten extra hårt (se Figur 27) 

längst ut, vilket är möjligt att göra direkt i 

pressmomentet (U. Karlsson, JABA Group, 

personlig kommunikation 27 april 2015).  

Figur 24: Ringarna markerar områden som är nedsänkta 
i förhållande till den övriga ytan. 

Figur 25: Ryggstödet sett bakifrån. I första skissen syns 
ryggstödet och kanten av klädseln, upptill, nedtill och i hålet är 
klädseln fäst. I skiss två är bakstycket placerat och fastsatt med 
en av de två överlappande flärparna. 

 

Figur 26: Bakstycket i det utförandet som utvecklades under 
detaljdesignen. 

Figur 23:Klädseln överlappar bakstycket på dess sidor. 

Figur 28: Exempelbild. Den yttersta kanten av bakstycket 
pressas extra hårt för en snygg finish. Bild från studiebesök 
hos JABA Group, foto Emma Wulff. 

Figur 27: 
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Under klädseln, i området där bakstycket kommer 

ligga mot, läggs någon typ av skumgummi som 

bakstyckets kant delvis kan sjunka in i, för att få en 

snygg övergång. 

SLUTLIGT RESULTAT 

Det slutliga resultatet ser ut som följande där 

bakstyckets sidor är nedsänkta för att göra plats åt 

den överlappande klädseln som syns i Figur 28. 

Genom att klädseln sluter åt runt bakstyckets kanter 

är tanken att bakstycket och klädseln ska hållas på 

plats av varandra (Figur 29). Nedsänkningen gör så 

att de överlappande delarna av klädseln inte ger 

någon synlig skarv som skulle kunna förstöra det 

estetiska uttrycket eller inbjuda till att pilla loss 

klädseln. Nedsänkningen kan också innebära en 

intressant aspekt för det estetiska uttrycket. 

I de överlappande delarna av klädseln finns 

kardborreband fastsydda för att fästa i bakstycket, 

antingen direkt i filtstrukturen i bakstycket eller i 

fastsvetsade motsatsparter, se Figur 30.  

För de delar av klädseln som inte innefattas av 

kardborrebandsfästningen krävs en annan typ av 

infästning som inte detta koncept innefattar. Tanken 

är att det under klädseln ska fästas en typ av 

skumgummi för att möjliggöra en snygg övergång 

mellan bakstycke och klädsel ni dessa områden. 

Skumgummit gör så att bakstyckets hårda kant 

sjunker ner en aning och övergången blir snygg och 

utan glipa. Hur lösningen för detta ser ut lämnas åt 

fortsatt utvecklingsarbete av konceptet. För att göra 

kanten på bakstycket snygg kommer den under 

pressprocessen att pressas extra hårt. Pressverktyget 

nyper åt för en tajt och styv kant som inte fransar sig. 

Att göra detta är fullt möjligt med den aktuella 

pressmetoden. I Figur 31 visas konceptet i sin helhet. 

Figur 28: På bakstyckets sidor finns nedsänkta områden där 
klädseln ska överlappa bakstycket. Nedsänkningarna gör så att 
skarven mellan klädseln och bakstycket inte blir lika uppenbar.   

Figur 29: Bakstycket överlappas från sidorna av klädseln. I 
denna skiss kommer också klädseln igen i mittenpartiet vilket 
skulle kunna vara ett designval.  
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Figur 30: För att fästa bakstycket på stolen placeras det mot 
ryggstödet, i överkant och nederkant samt i hålet vid nackstödet 
fästs först klädseln runt kanten. Sedan fästs de överlappande 
sidostyckena på bakstycket med kardborreband. 

Figur 31: Bakstycket i sin helhet. 
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5  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets relevans, det vill säga på vilket sätt är arbetet som utförts relevant för 

uppdragsgivaren, användaren, med flera. Här finns också en reflektion över arbetet vilken lyfter vad som har gått 

bra, vad som kunde gjorts annorlunda och på vilket sätt hade det påverkar resultatet. I det sista avsnittet i kapitlet 

finns en rekommendation för fortsatt utveckling av det slutgiltiga konceptet. 

5.1 RELEVANS 

I detta arbete har ett koncept för infästning av ett 

bakstycke i formpressad polyesterfiber utvecklats. 

Materialet är ett alternativ till att göra bakstycket i 

formsprutad polypropen för att skapa en produkt 

som tillverkas med en enklare och mindre kostsam 

tillverkningsmetod. För att införa det nya materialet 

i produktion krävs bland annat lösningar för 

infästningen av bakstycket i stolen, vilket detta 

arbete bidrar med lösningsförslag för.  

Resultatet av arbetet är ett koncept som efter 

vidareutveckling kan bidra till att det finns större 

chans att bakstycken i formpressad polyesterfiber 

kommer att produceras och användas i framtida 

bilar. Lösningen skulle påverka flertalet områden 

eftersom den skiljer sig från traditionella lösningar. 

Bakstycket är i formpressad polyesterfiber tillverkat 

med en enklare och billigare process än ett bakstycke 

i formsprutad polypropen. Sett till materialvalets 

påverkan för användaren förändrar det känslan och 

upplevelsen av interiören i bilen. Om det är till det 

positiva kan det bidra till att förändra upplevelsen av 

hela bilen vilket kan leda till att en köpare väljer 

denna bil framför andra eftersom många, enligt You 

et al. (2006), oftare väljer sin bil utifrån denna typ av 

egenskaper framför tekniska egenskaper. Intressanta 

materialval är enligt Bhise, Hammoudeh, Nagarajan, 

Dowd, & Hayes (2005) en viktig detalj för många 

biltillverkare som använder detta för att skapa ett 

eget uttryck för deras varumärke.  

Som Hartman och Goldmann diskuterar i Ny Teknik 

(2015, mars 17 respektive mars 22) är det viktigt att 

biltillverkare inte bara fokuserar på utsläppsnivåerna 

för en bil för att göra den miljövänlig. Även aspekter 

som till exempel materialval till interiör blir en viktig 

del om man ska se till bilens hela livscykel. Huruvida 

materialvalet i detta fall är miljövänligare eller inte 

än de alternativ som används till bakstycken i 

dagsläget har inte undersökts i detta arbete. Det kan 

dock konstateras att den formpressade 

polyesterfibern som är aktuell i detta fall är av 

återvunna PET-flaskor är såklart positivt för 

produkten ur miljösynpunkt.  

Utöver tidigare nämnda aspekter kan arbetet också 

tänkas öppna upp för en vidare syn vad gäller val av 

infästning, den infästning som presenteras som 

lösningsförslag till ett bakstycke kan lik väl 

vidareutvecklas till infästning av andra detaljer. En 

annan positiv aspekt av konceptet är att vid 

montering krävs inte verktyg för att fästa kardborre 

och kardborre som fästelement anses billigt och 

enkelt att fästa i klädsel och bakstycke. 

5.2 REFLEKTION 

Starten av arbetet dröjde oturligt nog, 

uppdragsgivaren hade inte möjlighet att träffas då 

arbetet var tänkt att starta vilket gjorde att den första 

tiden passerade utan att uppdraget var definierat. När 

arbetet väl kom igång flöt det på bra, men tiden som 

fanns kvar till förfogande var dock knapp. Ett 

utvecklingsarbete som genomgick faserna 

idégenerering, konceptutveckling och 

vidareutveckling genomfördes ändå och arbetet 

resulterade i ett slutligt koncept.  

Arbetet genomfördes på en konsultfirma för en 

internationell bilutvecklare. Arbetet kan på så sätt 

anses ha två uppdragsgivare vilket ibland 

komplicerade arbetet exempelvis när det gäller 

kommunikationen. Med enbart en uppdragsgivare 

hade kommunikationen skett direkt. Om så var fallet 

hade det kanske funnits kännedom om att starten av 

projektet kunde bli försenad och det hade då varit 

möjligt att planera på ett annat sätt och projektet hade 

kunnat få en bättre start.  

På grund av försiktighet kring att lämna ut känsliga 

uppgifter genomfördes brainstorming endast i en 

liten grupp av kollegor på företaget där arbetet 

utfördes. Önskvärt hade kanske varit att kunna 

involvera fler personer med annan erfarenhet för att 

få fler idéer och idéer med mer bredd. Att utföra de 

två övriga kreativa metoderna, Katalogmetoden och 

”Ordlistan”, fungerade hyfsat bra och ett stort antal 

idéer genererades. Att utföra dem individuellt 

resulterade dock i att idéerna, en bit in i det kreativa 

arbetet, började upprepas. I slutet de två metoderna 

genererades inte så många nya idéer utan samma 
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idéer som redan fanns upprepades och försöktes 

istället passas in på de nya ord som användes i 

”Ordlistan” eller utifrån det som hittades i 

”katalogerna”. Detta hade förmodligen inte uppstått 

om det hade funnits någon att diskutera idéerna med, 

då hade det funnits chans att bygga på varandras 

idéer och på så sätt skapa ännu fler idéer. Det är 

också troligt att det i ett sådant fall hade kunnat 

genereras idéer med större variation, vilket hade 

kunnat ge ett annat slutresultat. Det är dock svårt att 

säga om fler idéer under idégenereringen hade 

resulterat i ett annat slutresultat. 

Om det funnits möjlighet att till exempel besöka ett 

företag som tillverkar bilsäten och se hur bakstycken 

kan vara utformade och hur de kan vara fästa, hade 

det varit en väldigt god erfarenhet och grund i detta 

arbete. Möjligheterna att få till ett besök undersöktes 

men kunde tyvärr inte genomföras. Bakstycken 

undersöktes även på andra sätt, genom att titta i olika 

bilar och söka i servicehandböcker, 

instruktionsböcker och på internet. Detta var dock 

inte så lätt att göra och väldigt lite information 

hittades om hur det aktuella problemet har lösts 

tidigare. Att titta på olika bilar gav mestadels en idé 

om hur olika bakstycken kan se ut, inte så mycket 

om hur de sitter fast eftersom det är svårt att se då 

det redan är monterat och det i detta fall inte fanns 

någon möjlighet till demontering.  

När uppdraget presenterades talades det inte om alla 

krav som finns för interiördetaljer vilket har påverkat 

resultatet som kommer att behöva utvecklas på flera 

punkter (se 5.3). Informationen om dessa krav finns 

inte heller med i dokumentets teoridel på grund av 

detta. Jag hade förmodligen kunnat göra en bättre 

undersökning för att få reda på dessa faktorer, men 

det kan också tyckas att detta kunde funnits med i 

uppdragsbeskrivningen som delar av problemet, och 

därmed presenterats i början av projektet. Hur som 

helst har avsaknaden av denna information påverkat 

resultatet, dels har det påverkat hur nära eller långt 

ifrån ett färdigt koncept resultatet är men 

förmodligen också vilken typ av lösning resultatet 

innefattar.  

Att det inte fanns så mycket bakomliggande kunskap 

om hur det aktuella problemet brukar lösas kan ses 

som positivt eftersom det förmodligen är en 

bidragande orsak till vad arbetet resulterade i för typ 

av koncept. Lösningen anses inte vara den vanligaste 

i sammanhanget och kanske inte heller av typen som 

förväntas, men om det visar sig att lösningen 

fungerar bra medför det eventuellt ett nytt sätt att 

använda det valda fästelementet, kardborreband, på. 

Förhoppningsvis kan lösningen även appliceras i 

andra sammanhang, till exempel för infästning av 

andra interiördetaljer i fordon.  

Avgränsningarna som gjordes i arbetet var på grund 

av den aktuella tidsramen. Om tiden inte hade varit 

så begränsad hade det varit intressant att optimera 

infästningen utifrån den aktuella 

tillverkningsprocessen. Till exempel hade det kanske 

funnits möjlighet att ta fram en lösning som lämpade 

sig väldigt väl för den aktuella tillverkningsmetoden, 

där tillverkningsprocess utnyttjas på ett annat sätt för 

att skapa möjlighet till infästning. Eventuellt hade 

det kanske också funnits anledning och utrymme att 

experimentera med materialsammansättningen för 

att få fram en optimerad lösning. Likaså hade det 

också, i större utsträckning, funnits möjlighet att 

arbeta med bakstyckets form för att ta fram en 

optimal lösning för infästningen. Resultatet hade 

också, vid tillgång till mer tid, kunnat inkludera 

lösningar för variation av bakstyckets utseende 

exempelvis genom att låta stolens klädsel komma 

igen i delar av bakstycket vilket uppdragsgivaren har 

som förslag för att kunna variera utseendet (denna 

tanke finns med i flertalet skisser i detta dokument 

men har inte utvärderats närmare). Om tiden hade 

räckt hade även slutliga tester kunnat göras för att 

säkerställa att lösningsförslaget fungerar i praktiken.  

5.3 REKOMMENDATION 

Konceptet som föreslås har tagits fram under en 

förhållandevis kort tid och med begränsade 

kunskaper om krav med mera. För att vara säker på 

att lösningen fungerar behöver följande aspekter 

testas och utvärderas: 

 Vilket kardborreband är lämpligast att 

använda? Aspekten bör undersökas utifrån 

hur stark infästningen behöver vara. Här 

måste det faktum att en airbag ska kunna 

lösa ut från sidan av stolen tas med i 

beräkningarna. Gottlieb Binder har gjort 

några inledande, enkla tester men fler tester 

behöver göras. 

 Går det att utnyttja fiberstrukturen i 

bakstycket istället för att behöva fästa den 

ena av de två delarna i ett kardborreband i 

den? Förslaget kräver att bakstycket inte 

innehåller för mycket smältfiber vilket ger 

en blankare yta, vilket alltså har med valet 

av ytfinish att göra. Gottlieb Binder har gjort 

tester på den prototyp som detta arbete utgår 

från. Enligt de testerna kan det fungera om 
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man inte ska ta loss och sätta fast bakstycket 

(klädseln) mer än tio gånger. För att vara 

säker på att detta fungerar på önskvärt sätt 

behövs ytterligare tester göras.  

 Finns det tillräckligt flexibla kardborreband 

som kan följa kantens klädsel eller krävs 

användning av flertalet mindre band? Att 

använda ett helt band kan tänkas fördelaktigt 

eftersom det förmodligen skulle ge en 

jämnare yta. 

 Är lösningen tillräcklig för vardaglig 

användning av bilen? Tillräcklig i den 

bemärkelsen att bakstycket hålls uppe under 

hela bilens livslängd vid vardaglig 

påfrestning, till exempel fysisk kontakt. 

 Hur utformas lösningen så att den inte 

inbjuder till att ta loss bakstycket, till 

exempel att en nyfiken passagerare öppnar 

infästning vid körning då det är viktigt att 

alla delar sitter på plats? 

 Räcker kardborrebanden som fästelement 

eller behövs fler fästpunkter eller mer 

styrning för att få bakstycket på rätt plats? 

 Hur säkerställs det att monteringen av 

bakstycket och klädseln sker på samma sätt 

varje gång, oavsett vem som utför den? 

Lösningen innefattar inte heller förslag för 

fastsättning av klädsel på dem delar där 

kardborrebanden inte används, utan klädselns kant 

fästs mot skummet. 

Under slutskedet av projektet uppmärksammades 

flertalet krav för interiördetaljer och framför allt 

säten i bilar. Om informationen funnits med från 

början av utvecklingsarbetet hade resultatet kunnat 

innefatta lösningar för dessa, men eftersom den inte 

gjorde det är så inte fallet och flertalet 

rekommendationer är utifrån denna sent tillkomna 

information.  
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6  Slutsatser 
I detta avslutande kapitel besvaras de frågeställningar som definierades för arbetet i dess inledande skede, och 

arbetets resultat beskrivs i förhållande till arbetets syfte och mål. 

6.1 FRÅGESTÄLLNING 1 

Vilka lösningar för infästningen av bakstycket i 

stolen är lämpliga? 

Resultatet av arbetet är ett förslag för en 

konstruktionslösning för infästningen av bakstycket 

i stolen. Idén är inte fullständigt testad eller 

utvärderad och kräver därmed vidareutveckling, men 

den anses ha potential att uppfylla sitt syfte. 

Ytterligare svar på om lösningen är lämplig kan 

komma först efter att tester och vidare utveckling har 

genomförts, resultatet av arbetet är ett koncept som 

kan bli ett svar på frågeställningen. 

Att använda kardborre för infästning av diverse 

saker är vanligt och det finns kardborreband med 

väldigt stark vidhäftning som klarar betydligt tyngre 

saker än bakstycket. Vid fäste av tunga saker med 

kardborreband är det oftast inte vidhäftningen 

mellan kardborrebanden som är den begränsande 

faktorn utan infästningen mellan kardborrebandens 

baksida mot det som det är fäst mot. I detta fall 

föreslås infästningsmetod av kardborre i bakstycke 

och klädsel vara att svetsas respektive att sys, vilket 

inte borde vara begränsande för denna användning. 

Bakstycket är dessutom inte tungt, här kan det 

istället vara vardaglig yttre påfrestning som kan 

påverka om bakstycket och klädseln sitter på plats. 

6.2 FRÅGESTÄLLNING 2 

Vilka lösningar är lämpliga för en snygg och smart 

utformning av skarven mellan bakstycket och stolens 

klädsel? 

Ett förslag på utformning av skarven mellan 

bakstycke och klädsel har presenterats. Sett till 

övergången mellan bakstycket och klädseln 

innefattar lösningen en kombination av att 

bakstycket utgör den yttersta komponenten på delar 

av kanten och att klädseln gör det på andra delar. 

Lösningen baseras på att det fanns en önskan om att 

dölja en eventuell glipa som antas uppstå i det första 

utförandet (se 4.2.3 och 4.3.3), men anses också ge 

ryggstödet ett mer intressant utseende. 

6.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet har varit att på uppdrag av en 

internationell bilutvecklare, bidra till arbetet med att 

utveckla lättare och billigare produkter, som en del 

av bilindustrins ständiga utveckling.  

Målet har varit att ta fram en eller flera lösningar på 

hur ett bakstycke till framstol kan fästas i stolen samt 

att ta fram en eller flera lösningar på hur skarven 

mellan bakstycket och klädseln kan utformas. 

Genom att ta fram koncept för infästning av en av 

interiördetaljerna till en bil har arbetets syfte 

uppnåtts. Konceptet bidrar till utvecklingen av att 

kunna införa andra typer av produkter som är lättare 

och billigare i produktion. 

Under den tid som fanns tillgodo för projektet var det 

inte rimligt att ta fram en produktionsklar lösning, 

vilket gör att arbetet resulterar i ett koncept. Målet 

med att ta fram en lösning eller lösningar för hur ett 

bakstycke kan fästas i en framstol har ändå uppnåtts 

eftersom resultatet innehåller lösningsförslag på 

detta. Om mer tid funnits hade det utvalda konceptet 

kunnat bli än mer utvecklat och eventuellt färdigt för 

produktion. 
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GANTT-schema 

              

      
30/3 - 5/4 6/4 - 12/4 13/4 - 19/4 20/4 - 26/4 27/4 - 3/5 4/5 - 10/5 11/5-17/5 18/5 - 24/5 25/5 - 31/5 1/6 - 7/6 

      
v. 1 (14) v. 2 (15) v.3 (16) v. 4 (17) v. 5 (18) v. 6 (19) v. 7 (20) v.8 (21) v. 9 (22) v. 10 (23) 

Förberedelse Planering Projektplan           

                

  Introduktion till Catia V5 Övningsuppgifter           

                

  Möte med uppdragsgivaren Definition av uppdrag & syfte   17/4        

Handledning Uppföljning        8/5 13/5 22/5 26/5  

Cross Design               

Handledning LTU Uppföljning Telefonkontakt  9/4  21/4 29/4  13/5    

Reasearch Litteraturstudie             

                

  Research hos bilhandlare      24/5       

                

  Studiebesök       27/4      

Idégenerering Kreativa metoder Katalogmetoden, "ordlista"            

   Workshop Cross Design           

Konceptutveckling Vidareutveckling Uppföljning av idéer med 

handledare, uppdragsgivare 

& tillverkare 

          

  Utvärdering           

Mittrapportering   Skriftlig rapport           

    Möte med handledare LTU           

Vidareutveckling Bestäm slutligt förslag Detaljdesign           

  Presentationsmaterial Skisser/3D-modeller           

Rapport    Version 1 & slutgiltig version        1: 21/5   

Presentation LTU Muntlig presentation         27/5  

  Uppdragsgivare            11/6 
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Idégenerering: ”Ordlista” 

Följande ord användes i idégenereringsmetoden ”Ordlista”, idégenereringen delades upp i två delar, åtta ord 

användes för respektive del: 

1. En enkel lösning för att lösa problemet, inga ytterligare funktioner eller detaljer används. 

 

 

2. En mer lekfull/kreativ lösning där infästningen till exempel blir en intressant detalj. 

  

Enkel Smidig 

Snabb Billig 

Tidlös 

Osynlig 

Montering Tryck 

Finurlig Snygg 

Känsla Detalj 

Stil 

Innovativ 

Montering Intresseväckande 
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Idégenerering: Katalogmetoden  

Följande material användes i idégenereringsmetoden Katalogmetoden: 

 Flertalet nummer av tidningen ”Vi bilägare” 

 Boken Uppfinningarnas historia från Det bästa Reader's digest 

 En IKEA-katalog 

 Ett nummer av tidningen ”Vi i villa” 

 Boken Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, av Chris Lefteri, Laurence King Pub-

lishers. 
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Test av fästelement 

Produkterna som testades i testerna hos Gottlieb binder var följande: Microplast (25445), Pressogrip (80198), 

Pressogrip (80192) och Pressotex (75161). 

Produkterna rangordnades efter Gottlieb Binders test såhär (den först angivna är den som skulle passa bäst): 

1) Microplast (25445) 

2) Pressogrip (80198) 

3) Pressotex (71561) 

4) Pressogrip (80192) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microplast® är i princip av samma konstruktion 

som ett konventionellt kardborreband (Gottlieb 

Binder, 2015a). I denna variant är det dock inte 

de traditionella krokarna som fäster i hällor utan 

här används en annan form. 

Microplast® 

Pressogrip® är ett kardborreband i ett så kallat 

svampband (Gottlieb Binder, 2015a). Här utgörs 

det som i ett traditionellt kardborreband är 

krokar, av ”svampformar”.  

Pressogrip® 

Pressotex® är ytterligare ett 

svampkardborreband som ofta används för 

geotextila tillämpningar.  

Pressotex® 


