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Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling 
vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of 
Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare 
på personbilar.  
 
Utvecklingsprocessen för produkten började med en förstudie där bland annat 
kundbehov undersöktes. Under förstudien undersöktes även olika faktorer som 
kan komma att påverka produkten i dess användningsmiljö, exempelvis bilars 
aerodynamik och kraften i bakrutetorkarens motor. En fältstudie genomfördes på 
existerande torkararmar som fästets och skyltarnas mått grundas på. Resultatet 
från förstudien var en kravspecifikation som det slutliga konceptet ska kunna 
ställas mot. Olika strukturerade designmetoder användes under 
konceptgenerering samt konceptutvärdering som följdes upp av detaljutveckling. 
Förslag på material och tillverkningsmetod samt ett kostnadsförslag togs fram. 
 
Resultatet blev en fästanordning och skyltar för bakrutetorkaren på personbilar 
vilket gör det möjligt för användaren att montera personifierade skyltar i olika 
format. Fästanordningen består av ett fäste och en rem, där remmen spänns åt 
runt torkararmen och håller fästet på plats. Produktens symmetri medför att den 
kan placeras på torkararmar oavsett om torkararmen går vänster- eller 
högervarv. 
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Abstract 
 
This thesis discloses a bachelor degree project in Product Design Engineering at 
the University of Skövde. The project was performed in collaboration with a 
company called The Best of Sweden AB where the assignment was to develop a 
universal mount and signs for rear window wipers on cars. 
 
The development process started with a prestudy where customer needs where 
analyzed. Different factors which affect the product in the environment of use, 
such as the aerodynamics of cars and the force in the rear window wiper engine, 
were examined as well during the prestudy. A field study was carried out on 
existing rear window wipers which became the basis of the dimensions of the 
signs as well as the mount. The result of the pilot study ended in a list of 
requirements that the final concept was to be compared to. Different structured 
design methods was used during concept generation as well as concept evaluation 
which was followed by a development of the details of the final concept. A 
proposition of material selection and manufacturing method was determined as 
well as an estimation of manufacturing cost.  
 
The result was a fastening device and signs for rear window wipers on cars which 
makes it possible for the user to mount personalized signs if various different 
formats. The fastening device consists of a base mount and a strap, where the strap 
is tightened around the rear window wiper and keeps the base mount in place. 
The symmetry of the product enables it to be mounted to a rear window wiper 
that either rotates clockwise or counter-clockwise.  
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1 Introduktion 
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling 
vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of 
Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare 
på personbilar.  
 

1.1 Bakgrund 
The Best of Sweden är en kreativ byrå lokaliserad i Skövde där 
marknadskommunikation står i fokus.  
 
Företagets produktidé är att utveckla ett fäste som ska sitta på bakrutetorkaren 
på personbilar, där olika skyltar ska fästas och följa med torkararmens rörelser. 
Idag uttrycker sig människor utan att de knappt tänker på det, om inte via internet 
och sociala medier så genom symboler, budskap eller reklam. Ett sätt att uttrycka 
sig på kan vara genom att besmycka bilen som då blir en form av 
förmedlingskanal. Företaget ser en möjlighet för ett innovativt alternativ till de 
befintliga produkter som finns på marknaden idag.  
 

1.2 Uppdragsbeskrivning och frågeställningar 
Företaget ville ha en produkt som möjliggör montering av skyltar på 
bakrutetorkare på personbilar. Uppdraget var att utveckla ett fäste som passar de 
flesta typer av bakrutetorkare, vilket gör det möjligt för människor att uttrycka sig 
i form av symboler alternativt korta meningar för att förmedla budskap eller som 
marknadsföring. Produkten ska vara återanvändbar i den meningen att 
användaren ska kunna flytta produkten mellan olika bilar. Produkten ska även 
vara utformad så att placeringen medför att den följer torkararmens rörelser samt 
hålla i alla slags väder. Företaget ville även ha tre olika typer av skyltar: två 
basskyltar i form av en kvadrat och en rektangel samt en formanpassad för en 
specifik figur. Skyltarna ska enkelt kunna bytas ut från fästet. 
 
De frågor rapporten avser att besvara är: 

 Hur ska fästet konstrueras för att passa de flesta bakrutetorkare på 

personbilar i Sverige? 

 Hur ska skylten monteras i fästet? 

 Hur ska fästet och skylten utformas för att minimalt skymma förarens sikt 

och samtidigt behålla så stort uppmärksamhetvärde som möjligt? 

 

1.2.1 Målgrupp 
Den målgrupp som produkten riktar sig till är personer som framför bil som, 
privat eller genom ett företag, vill dela ett budskap eller visa en tillhörighet. 
 
Primär användare: Person som använder produkten för dess primära syfte 

 Person, som framför bil, med syfte att dela ett budskap 
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Sekundär användare: Person som använder produkten men inte för dess 
primära syfte 

 Återförsäljare av produkten 

 
Övriga intressenter: 

 Medtrafikanter 

 Förbipasserande fotgängare och andra personer som kan se skylten 

 
Det är inte nödvändigtvis så att kund och användare är samma person, det skulle 
kunna var så att kunden är ett företag som köper in produkten och säljer den 
vidare till en person som i sin tur blir användaren. 
 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utveckla en ny produkt med användaren i fokus där 
produkten även ska vara hållbart utvecklad, exempelvis i form av materialval. 
Målet är att leverera en prototyp, ge förslag på material och tillverkningsmetod 
samt presentera ett kostnadsförslag för fäste och skylt. Funktion och design ska 
vara tillräckligt utvecklade för produktion hos fästet och de tre skyltarna. 
 

1.4 Projektstruktur och metodik 
Processen som används för projektet är Cross fyrstegsmetod (Cross 2008). 
Metoden valdes eftersom den är tydlig samt innehåller de väsentliga steg som 
ingår i en designprocess. Designprocessen är en iterativ process, särskilt mellan 
genereringsfasen och utvärderingsfasen med målet att optimera ett koncept. 
Under varje fas i processen används ett antal metoder för att på ett strukturerat 
sätt driva arbetet framåt, se figur 1. 
 

 
Figur 1: Rapportens struktur med tillhörande metoder. 

 

Det första steget i designprocessen går ut på att samla in data kring relevanta 
områden som bland annat berör produktens användare samt produktens 
användningsmiljö. Den insamlade data sammanställs sedan i form av en 
kravspecifikation. Det andra steget går ut på att med hjälp av insamlad data och 
strukturerade idégenereringsmetoder generera koncept. Under 
idégenereringsfasen är målet att generera många, rimliga koncept eftersom detta 
är en av de divergenta faserna i projektet. Tredje steget i processen är att 
utvärdera de nu genererade koncepten. Till skillnad från genereringsfasen är 
detta steget konvergent i den meningen att koncepten ska bli färre och eventuellt 
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utsättas för vidareutveckling. Målet är att nå ett slutkoncept som uppfyller 
samtliga krav i kravspecifikationen. Efter utvärderingsfasen sker iterativt arbete 
mellan genererings- och utvärderingsfasen som innefattar konstruktion på en mer 
detaljerad nivå samt tillverkning av en prototyp. Även om kommunikation har 
skett löpande med företaget så ingår det i det fjärde och sista steget att skapa CAD-
modeller och ritningar som kommunikationsmedel till företaget samt som 
underlag till kostnadsofferter. 

2 Förstudie 

2.1 Behovet att uttrycka sig 
Hos människor har kommunikation varit bland de viktigaste förutsättningarna för 
samhällets såväl som den enskilda individens utveckling (Allwood 1986). Redan 
så tidigt som för 30 000 år f.Kr. började människan avbilda händelser och historier 
i form av grottmålningar, eller grottkonst. Förhållandet mellan människa-djur är 
det som präglar grottmålningarna och är troligen resultatet av de komplexa och 
synnerligen varierande beståndsdelarna i ekosystemet hos den arktiske 
storviltjägaren samt behovet att skapa kontinuitet i detta (Nationalencyklopedin 
2018b). 
 
Hällristningar är en arkeologisk benämning på avbildningar och symboler 
inhuggna på berghällar eller lösa klippblock. De äldsta funna hällristningarna 
symboliserar monumentala framställningar av villebråd och har daterats till 
omkring 12 000 f.Kr. (Nationalencyklopedin 2018c). Den första huvudperioden av 
ristningar i Skandinavien tros ha slutat under den yngre stenåldern, cirka 4000 
f.Kr. och bestod av fält med stora däggdjur som älgar och valar (Westerdahl 2017).  
 

2.1.1 Dagens behov av att uttrycka sig med produkter 
Idag kan en person uttrycka sig med hjälp av vilka produkter personen äger, 
exempelvis vilka accessoarer personen bär på sig eller vilket fabrikat på bilen 
personen kör. Personer kan äga märkesspecifika produkter för att visa tillhörighet 
och status. Beroende på vilken livsstil en person har kan det påverka vilka 
produkter och produktmärken personen i fråga köper. Vilket yrke, vilka 
familjeförhållanden och vilka intressen en person har påverkar kraftigt vilka 
produkter personen är villig och intresserad av att äga. Produkter ska inte bara 
lösa problem eller genomföra uppgifter utan även spegla användarens stil och sätt 
att leva (Kotler, Armstrong & Parment 2013). 
 
Personer kan med hjälp av en produkt också sprida information. Att med 
produkter dela ett budskap eller motiv som är informativt kan bidra till 
diskussioner mellan människor. Informationsspridning är ibland ett krav. Ett 
sådant exempel är kravet att ha övningskörningsskylt monterat på ett fordon som 
används vid övningskörning (Transportstyrelsen 2010).  
 
Företag försöker konstant skapa känslomässiga relationer mellan företaget och 
dess kunder (Slade 2016). Företag kan erbjuda produkter i flera kategorier som 
tillåter kunderna att använda företagets produkter oftare. Företag marknadsför 
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sig för att få större genomslagskraft för sina produkter. Det finns flera sätt för ett 
företag att marknadsföra sig. Ett sätt att göra det på är genom reklam via olika 
digitala och analoga kanaler. Ett alternativt sätt är genom de personer som bär 
företagets produkter och därmed sprider produkterna vidare i andra kretsar. 

2.1.2 Behovstrappa 
Abraham Harold Maslow var den främste representanten för riktningen 
humanistisk psykologi i USA (Nationalencyklopedin 2018a). Han föreslog att 
människans behov kan delas upp i fem olika nivåer i form av en behovstrappa, se 
figur 2.  
 

 
Figur 2: Maslow's Hierarchy of Needs (McLeod 2018) 

 
Behovstrappan som Maslow (1943) tagit fram bygger på fem nivåer där först efter 
att föregående behov är uppfyllt börjar människan tänka på nästa behov. Om alla 
behov är otillfredsställda, och människan styrs av enbart fysiologiska behov, 
kommer alla andra behov att försvinna eller tryckas åt sidan tills de fysiologiska 
behoven är uppfyllda. För den extremt hungriga människan, kan drömmen 
definieras som en plats med mycket mat och tror därför hen blir fullt tillfredsställd 
först när hen blir garanterad oändligt med mat resten av livet (Maslow 1943).  
 
De fem nivåer trappan består av är:  

1. Fysiska behov 

2. Trygghetsbehov 

3. Behov av kärlek 

4. Självhävdelsebehov 

5. Självförverkligande behov 
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Framförallt är den fjärde nivån intressant. Enligt Maslow (1943) har alla 
människor i samhället ett behov eller ett begär för en stabil, välgrundad, värdering 
av sig själva. Denna värdering går att dela upp i två segment. Första segmentet är 
prestationer, tillräcklighet, självförtroende och självständighet. Det andra 
segmentet är önskan av prestige i form av respekt från andra, igenkänning, 
uppmärksamhet samt andras uppskattning (Maslow 1943). Av detta kan en 
slutsats dras att människan alltid vill bli sedd och hörd samt uppskattad för sina 
prestationer. En produkt som tillåter montering av ett motiv som användaren 
själv valt gör att behovet av uppmärksamhet kan uppfyllas. 
 

2.1.3 Tillfredställande design 
Det går att dra en parallell från behovstrappan och hur vi människor rangordnar 
behov till en produkt och hur en produkt uppfyller olika nivåer. Jordan (2000) har 
tagit fram en behovstrappa som istället riktar sig till människor som konsumenter. 
Trappan innehåller olika nivåer en produkt kan uppfylla som direkt översätts till 
hur människor som konsumenter uppfattar produkten.  
 
De nivåer som ingår i konsumentbehovstrappan är: 

1. Funktionalitet 

2. Användbarhet 

3. Välbehag 

 
Nivå tre är den nivån som är mest relevant. Genom att vänja sig vid användbara 
produkter kommer till slut människor vilja ha något mer: produkter som erbjuder 
det lilla extra (Jordan 2000). Enligt Jordan (2000) kan känslan av välbehag 
erhållas på olika sätt. De fyra olika typerna av välbehag består av: 
 

1. Physio-pleasure 

2. Socio-pleasure 

3. Psycho-pleasure 

4. Ideo-pleasure 

 
Medan physio-pleasure syftar till välbehag genom sinnesorgan som smak, doft och 
beröring kommer välbehag från socio-pleasure från relationer med bekanta, 
familjemedlemmar och likasinnade. Psycho-pleasure avser de välbehag som 
uppstår av kognitiva och känslomässiga reaktioner, exempelvis hur väl en produkt 
genomför det den är avsedd för. Ideo-pleasure riktar sig till välbehag som 
härstammar från en persons värderingar. Om ett objekt enligt en person är 
estetiskt tilltalande kan det klassas som välbehag genom ideo-pleasure (Jordan 
2000). En produkt som tillåter användaren att själv välja utseende och motiv ger 
en produkt som går att relatera till. Genom detta kan känslan av välbehag erhållas 
från socio-pleasure eftersom specifika motiv kan ge upphov till samhörighet samt 
skapandet av nya relationer. Välbehag genom ideo-pleasure är också möjligt då 
ett motiv kan symbolisera användarens värderingar eller om motivet är estetiskt 
tilltalande. 
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Eventuella kopplingar kan dras till physio- och psycho-pleasure beroende på hur 
produkten formas, vilka egenskaper den är utrustad med och hur användaren 
upplever användandet av produkten. 

2.2 Marknadsundersökning 
För att få en förståelse av vilka konkurrenter den nya produkten har på 
marknaden idag, genomfördes en marknadsundersökning. En 
marknadsundersökning består främst av en benchmarking av konkurrerande 
produkter (Ulrich & Eppinger 2014). Liknande produkter var av intresse: 
produkter som fungerar på liknande sätt med samma syfte och 
användningsområde som den nya produkten. 
 
Såvida inte ett marknadsmonopol förväntas av produkten är förhållandena mellan 
den nya produkten och de konkurrerande produkterna av stor vikt (Ulrich & 
Eppinger 2014). Målet med denna benchmarking var att hitta redan etablerade, 
konkurrerande produkter där sedan PNI-metoden (positivt, negativt och 
intressant), eller enligt De Bono PMI (plus, minus och intressant), användes. PNI-
metoden fungerar så att produkter granskas genom att enbart titta på de positiva 
sakerna hos produkterna. Därefter granskas produkternas negativa saker och sist 
de saker som är intressanta hos varje produkt (De Bono 2006).  
 

2.2.1 Benchmarking 
WiperTags 
WiperTags är en skylt som fästs på bakrutetorkararmen med hjälp av låsremsor, 
se figur 3. Remsorna som håller fast skylten är avsedda att fästas på torkararmen 
men går även att placera på andra ställen på bilen. Remsorna är 50 gånger 
starkare än kardborreband men kan enkelt tas bort utan att lämna märken eller 
rester på bilen (Wipertagstore 2018). När remsorna är borttagna förlorar de 
vidhäftningsförmåga. De är även hållbara i olika typer av väderslag. Eftersom 
produkten kommer i olika motiv varierar storleken något men har ett ungefärligt 
mått på 330x100 mm. Med hjälp av remsorna går det på ett smidigt sätt att byta 
mellan olika motiv. Motivet på produkten är vädertåligt och UV-skyddad mot 
solblekning (Coolstuff 2018). Motivet är dessutom vändbart för att passa 
torkararmar med höger- eller vänstervarv. Produkten fästs på sådant sätt att den 
varken skadar bilen vid användning eller försämrar torkararmens funktion. 
Tillverkningsmaterial framgår inte. Priset på produkten är 179kr. Företaget som 
härstammar från USA har patent på monteringsmetod (Wipertagstore 2018). 
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Figur 3: WiperTags Bildekal för Bakrutetorkare (Coolstuff 2018). 

 

Dekal 
Blueride.se säljer en produkt som sträcker sig en meter på längden men höjden är 
okänd, se figur 4. Produkten har bra vidhäftningsförmåga och fästs på bilens 
bakruta med självhäftande folie men går också att fästa på andra ytor (Blueride 
2018). Då den självhäftande effekten är förbrukad efter borttagning blir detta en 
engångsprodukt. Produkten kräver precision vid applicering då risk finns för 
damm och andra partiklar att hamna mellan folie och bilen. Då produkten har bra 
vidhäftningsförmåga medför det svårigheter vid borttagning då risk för 
klisterrester finns. Produkten består av plast i form av vinyl. Just denna produkt 
kostar 249 kr men priset varierar beroende på storlek på motivet (Blueride 2018). 
Denna produkttyp riktar sig mot bilentusiaster eller bilutställare. 
 

  
Figur 4: Bakrutedekal 8-ball (Blueride 2018). 

 
Magnet 
Clas Ohlson har en produkt som med hjälp av magnet fästs på fordonets bakre 
utsida, se figur 5. Storleken på produkten är 460x100 mm (Clasohlson 2018). Då 
produkten fästs med magnet går det enbart fästa den på en ferromagnetisk yta. 
Produkten har en låg vidhäftningsförmåga vilket medför risken att den lossnar 
under användning samt en hög stöldrisk. Produkten är enkel att fästa då magneten 
attraheras av ytan. Priset för produkten är 60 kr och riktar sig till personer som 
övningskör eller handledaren till den som övningskör (Clasohlson 2018). 
Recensioner av produkten finns hos återförsäljaren: ”Mycket dålig magnet, 
använd en gång. Skylten var inte kvar efter övningskörningen. ” (Clasohlson 
2018).  
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Figur 5: Övningskörningsskylt (Clasohlson 2018). 

 

Sugkopp 
Biltema säljer en produkt som liknar Clas Ohlsons produkt, se figur 6. Det som skiljer 

produkterna åt är hur de fästs där en fästs med magnet och den andra med hjälp av 

sugkoppar. Storleken är också samma som magnetprodukten med måtten 460x100 mm. 

Då sugkopparnas fästsida är samma som budskapet på skylten behöver den fästas 
på en transparent yta med bra genomsikt. Produkten kan placeras fritt på bilens 
bakruta och består av två delar: skylten och sugkopparna. Priset på produkten är 
50 kr och har samma målgrupp som magnetprodukten: personer som övningskör 
eller handledaren till den som övningskör (Biltema 2018). 
 

 
Figur 6: Övningskörningsskylt (Biltema 2018). 

 

Regskyltslist 
Funplate är ett företag som säljer bland annat en list som fästs på 
registreringsskylten hos bilar, se figur 7. Produkten kommer i olika storlekar 
beroende på registreringsskyltens storlek men till en EU-skylt är mått på listen 
452x25 mm. Listen fästs med snäppfästen på nedre delen av registreringsskylten. 
Företaget erbjuder kunderna att skapa sin egen skylt för att förmedla sitt egna 
budskap. Målgruppen till produkten är personer som vill uttrycka sig eller 
förmedla ett budskap på sin bil utan att skada bilens ytskikt. Produkten går inte 
fästa någon annan stans utan är begränsad till registreringsskylten. Priset på 
produkten är 199 kr och är till synes gjord av plast (Funplate 2018). 
 

 

 
Figur 7: Reglist Standard (Funplate 2018). 

 



9 
 

2.2.2 PNI 
All data insamlad från benchmarkingen sammanställdes med hjälp av PNI 
metoden (De Bono 2006). Detta för att göra en lättare analys av produkterna, vad 
som är bra, vad som är dåligt samt om det finns något intressant med produkterna, 
se tabell 1. 
 

Tabell 1: PNI över de konkurrerande produkterna. 

Produkt Positivt Negativt Intressant  

 
WiperTags bildekal 

(Coolstuff 2018) 

+ Återanvändbar 
+ Finns i olika 
utföranden 
+ Skadar inte bilen 
+ Vändbar  

- Bör tas av vid 
biltvätt 
- Remsorna är inte 
återanvändbara 

Produkten fästs 
på 
bakrutetorkaren 
med låsremsor 
och går att 
fästas vart 
som helst på 
bilen 

 
 

Självhäftande folie 
(Blueride 2018) 

+ Bra 
vidhäftningsförmåga 
+ Fäster på olika 
typer av material 

- Engångsprodukt 
- Kräver precision 
att applicera 
- Svår att ta bort, 
kan lämna märken 

Produkten går 
att placera som 
kunden själv 
önskar  

 

 
 

Magnet 
(Clasohlson 2018) 

+ Enkel att fästa - Kan inte fästas på 
alla ytor  
- Försämrad 
fästförmåga med 
tiden  
- Hög stöldrisk 

Produkten är 
böjlig  

 
 

Sugkopp 
(Biltema 2018) 

+ Kan placeras fritt  
+ Bra fästförmåga 

- Kräver en ren yta 
för att vara synlig 

Produkten 
består jämfört 
med de andra 
av två delar 

 
 

Regskyltslist 
(Funplate 2018) 

+ Går att göra 
personlig  
+ Går att byta 

- Går inte att flytta 
på eller att placera 
någon annanstans 
på bilen 

Produkten 
trycks på plats 
med hjälp av 
snäppfästen, 
presspassning 
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2.2.3 Andra fästmetoder 
Utöver de konkurrenter och liknande produkter som analyserades i kapitel 2.2.1 
och 2.2.2 undersöktes olika typer av fästmetoder inom andra områden. Det 
gjordes för att hämta inspiration från redan existerande produkter som kan vara 
av intresse att tillämpa på den nya produkten. Exempel på områden som 
utforskades var bland annat sportindustrin. De produkter som var särskilt 
intressanta presenteras i figur 8.  
 

   
Figur 8: Från vänster: cykellampa, ringklocka och vridspänne (Karlsson 2019; Checkfrank 2019; 

Cykelcity 2019). 

 
Cykellampan fästs runt ett objekt på så vis att den dras runt med hjälp av de 
elastiska remmarna för att sedan träs igenom sig själv där den låses fast. 
Ringklockan liknar cykellampan då även den omsluter ett objekt genom att dra en 
rem runt. Den behöver dock inte dras igenom sig själv utan istället från ena änden 
till den andra där den hakas fast. Vridspännet på skorna gör att snörena spänns åt 
genom att vrida åt ena hållet och lossar då den vrids åt motsatt håll.  
 

2.3 Användarstudie 
Genom att förstå användarens behov kan företag skapa långvariga relationer med 
sina kunder (Slade 2016). Målet med användarstudien är att få fram vad 
eventuella kunder har för behov och vad de förväntar sig av en sådan här produkt. 
För att få en bild av vad användaren vill ha behövde deras behov och önskemål 
identifieras. Insamlingen av kundens behov och önskemål gjordes i form av en 
enkät samt personas och scenarion. 
 

2.3.1 Enkät 
För att få en uppfattning om vilka användarna till produkten är samt vad de har 
för behov sattes en enkät ihop. Enkäten formulerades på ett sådant sätt att det 
fanns öppna som såväl slutna frågor. Öppna frågor tillåter deltagarna att svara på 
frågorna med sina egna ord samt tillåter oväntade svar (Bourke, Kirby & Doran 
2016). Då enkäten bestod av öppna och slutna frågor blir de erhållna svaren av 
blandad karaktär, både kvantitativ och kvalitativ data. Google Formulär, som var 
verktyget som användes för att ta fram enkäten, tillät en smidig tillverkning av 
frågor med flervalsalternativ, checklistor samt öppna frågor där respondenten 
själv skrev sitt svar. Produkten beskrevs på följande sätt för de som svarade på 
enkäten: examensarbetet går ut på att utveckla ett fäste för bakrutetorkaren på 
bilar där en skylt ska kunna monteras, med syftet att användaren ska kunna 
uttrycka eller marknadsföra sig. 
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Enkäten bestod av fem frågor: 
1. Skulle du kunna tänka dig att köpa den här typen av produkt? 

a. Om ja på fråga 1: Vad skulle du vara beredd att betala för en sådan 

produkt? 

b. Om nej på fråga 1: Varför inte? 

2. Vad skulle du främst vilja förmedla med produkten? 

3. Vad skulle du förvänta dig av produkten? 

4. Vad anser du är maximala antalet steg att montera produkten på bilen? 

5. Har du någon liknande produkt på din bil idag? 

Enkäten besvarades 23 gånger där flera av de som svarade lade till egna 
svarsalternativ. Några av de centrala frågor som enkäten syftade att besvara var 
kostnad, vad de tänkt använda produkten till och vilka krav de skulle ställt på 
denna typ av produkt, se bilaga A. Prisbilden var av stort intresse då företaget 
angett att produkten ska vara billig att tillverka. Svaren från frågan om priset hos 
produkten ses i figur 9.  
 

 
Figur 9: Svarsresultat på fråga 1.a från enkäten.  

 
Med en frekvensanalys av svaren från fråga 1.a ges att produktens pris rimligtvis 
borde hamna mellan 0-100 kronor, se figur 10. De kundbehov som erhölls från 
enkäten tolkades om till mätbara egenskaper i en behov-egenskapsmatris, se 
tabell 2 (Ulrich & Eppinger 2014).  
 

 
Figur 10: Frekvensanalys av svarsresultat på fråga 1.a från enkäten.  
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Tabell 2: Behov-egenskapmatris. 
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1 Universell ●

2 Återanvändbar ● ●

3 Hålla i alla slags väder ● ●

4 Hållbar ●

5 Avmonterbar ● ●

6 Enkel ● ●

7 Enkel att montera ● ● ● ●

8 Estetiskt tilltalande ●

9 God synlighet ●

10 Hållbart utvecklad ● ● ● ● ● ● ●

11 Hindrar inte funktionen av vindrutetorkaren ●

12 Lämnar inte några märken vid borttagning ●

13 Ramlar inte av ●

14 Lätt att montera ● ● ●

15 Passar in i bilens design ●

16 Prisvärd ● ●

17 Klarar skiftande klimat ● ●

18 Står emot isbildning ● ●

19 Klarar olika hastigheter ●
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2.3.2 Personas och scenarion 
Enligt Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) är en persona är en fiktiv 
beskrivning av en person som ingår i målgruppen.  En persona kan ge en mer 
levande känsla för målgruppen genom att få ”bestämda personer” att designa en 
produkt till (Österlin 2016). Syftet med att använda scenarier är att sätta de 
skapade personas i ett sammanhang där de berättar en historia i en specifik 
situation (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). Målet med personas och 
scenarion var att få en tydligare bild av användaren och vad den har för behov i 
olika sammanhang. 
 
Persona 1: Maja är 39 år gammal och ensamstående mamma till Viktor som fyllde 
16 för en månad sedan och får nu börja övningsköra. Maja är nyanställd som 
bilförsäljare där hon är ambitiös och vill bli en duktig säljare för att öka företagets 
försäljning med 15 % på ett år. Hon har en bil genom jobbet som även används 
privat. Trots att hon bara jobbat några månader som bilförsäljare så trivs hon 
jättebra och känner att hennes liv börjar stabilisera sig efter att hon och hennes 
partner gick skilda vägar. Viktor spelar innebandy på fritiden och har träning två 
gånger i veckan.  
 
Scenario 1: Maja vill imponera på sin nya chef och får idén att hon kan 
marknadsföra företagets aktuella kampanjer på sin bil för att öka försäljningen. 
Hon letar efter en produkt som tillåter eget motiv samt att det lätt går att byta ut 
motivet. Nu när Maja har lovat Viktor att han ska få övningsköra till träningarna, 
tänker hon att det vore bra om produkten hon letar efter kunde byta motivet 
tillfälligt. Det är viktigt att produkten inte lämnar märken på bilen då bilarna Maja 
kör kommer säljas vidare till kunder och då får de inte ha synliga skador. Idag 
finns det andra produkter tillåter reklam på bilar i form av klistermärken eller 
magnetskylt. Då dessa medför risken att de lämnar märken efter sig samt att de 
kan lossna lätt, anser Maja att detta inte lämpliga alternativ. 
 
 
Persona 2: Håkan, 52, bor tillsammans med sin fru Ann, 49, i ett hus i Gävle. Håkan 
gick inte klart gymnasiet utan vid 18-års ålder började han jobba med sin far som 
målare inom familjeföretaget. Efter att Håkans pappa gick bort för några år sedan 
har Håkan klivit in i sin fars skor och tagit över företaget och anställt två personer. 
Han önskar expandera företaget ytterligare och har precis köpt en till, begagnad, 
skåpbil av märket Renault till firman. Målet med expansionen är att anställa 
ytterligare två personer vilket i sin tur gör det möjligt att acceptera fler jobb. 
 
Scenario 2: Håkan har satt sitt företags namn och information på sidorna av båda 
företagens skåpbilar och söker nu efter ett sätt att sätta reklam på baksidan av 
bilarna. En lösning som Håkan hittat är att beställa klistermärken med företagets 
information på men han vill även marknadsföra företaget via sin egna privata bil, 
därför är det viktigt för honom att det enkelt går att flytta produkten mellan de 
olika bilarna.  
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Persona 3: Kristoffer är 19 år och har precis flyttat hemifrån. Han tog nyligen 
studenten vid en gymnasieskola i Halmstad där han är uppvuxen men har valt att 
studera vidare inom dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde. Kristoffer bor nu 
själv i en liten studentlägenhet och har ofta hemlängtan. Han är även den enda i 
sitt gamla kompisgäng som flyttat långt iväg och åker därför hem nästan varje helg 
för att träffa familj och vänner. I studentpresent fick Kristoffer en Golf av sina 
föräldrar så att han lättare kan ta sig hem när hemlängtan blir för stor. På fritiden 
gillar Kristoffer att spela NHL på sitt Playstation 4 där favoritlaget är New York 
Rangers. Han följer dessutom sitt favoritlag på TV och har bara missat en match 
under de senaste fyra säsongerna. Kristoffer vill visa sin tillhörighet till laget och 
genom det förmedla till andra vilket lag som är bäst.  
 
Scenario 3: Det är fredag eftermiddag och Kristoffers sista föreläsning för dagen 
är slut. Han går direkt till bilen med en färdigpackad väska för att börja resan hem 
till Halmstad över helgen. När Kristoffer sitter och kör sneglar han ner i 
passagerarsätet där hans keps med New York Rangers-loggan ligger och tänker 
att de spelar match lördag natt svensk tid. Eftersom det är final om några veckor 
och det verkar lovande för Rangers vill Kristoffer visa vilket lag han brinner för. 
Han vill därför hitta en produkt med lagets logotyp som han kan sätta på baksidan 
av bilen. Produkten får inte vara permanent utan måste gå att ta av utan att det 
syns att den varit där den dagen han vill sälja bilen. Produkten måste också sitta 
fast ordentligt då han kör långa sträckor ofta. Kristoffer är inte intresserad av en 
statisk skylt som finns på marknaden idag, utan vill fånga uppmärksamheten hos 
folk omkring sig på bästa sätt med en ny, spännande produkt. Han är inte heller 
intresserad av en magnetskylt då han anser att de är för lätta att ta bort och 
medför stöldrisk. 
 

2.4 Initialt test 
För att kunna besvara fråga tre i frågeställningen behövdes tester göras om bland 
annat skyltarnas placering. Ett initialt test genomfördes därför för att testa om 
skylten störde sikten bakåt genom rutan när den var placerad på bakrutetorkaren. 
Då underlag för skyltarnas storlekar ännu inte fanns valdes godtyckliga mått ut. 
Måtten var 60x250mm och 120x120mm för den rektangulära respektive 
kvadratiska skylten. Skyltarna placerades i centrum av torkararmen, se figur 11 & 
12.  
 

 
Figur 11: Rektangel utifrån och inifrån. 
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Figur 12: Kvadrat utifrån och inifrån. 

 
Testet utfördes först på projektgruppen för att finna de mest självklara brister på 
placeringen eller storleken hos de båda skyltarna. Då inga störande moment 
uppmärksammades fortsatte test på eventuella användare. Testpersonerna 
uppfattade inte skyltarna som störande, däremot var den allmänna reaktionen att 
den rektangulära skylten var mindre störande jämfört mot den kvadratiska. En 
annan kommentar var att en testperson inte kollade bakåt under tiden 
bakrutetorkaren var i rörelse, utan först efteråt när rutan väl var ren. Detta ledde 
till att testpersonen inte upplevde produkten som störande under användning. 
 

2.5 Fältstudie av existerande torkararmar 

2.5.1 Standarder 
Ett besök hos Mekonomen utfördes för att undersöka om standarder kring 
torkararmar, där först och främst standarder om dimensioner var av intresse. 
Slutsatsen av besöket var att det inte fanns standarder kring dimensioner på 
bakrutetorkararmar. Ett utlåtande från personalen var att nyare torkararmar 
tillverkas i plast medan på äldre bilar används torkararmar av metall. Då inga 
standarder bestämmer hur en bakrutetorkararm ska se ut togs beslutet att 
genomföra en fältstudie där bland annat längden hos existerande torkararmar 
skulle undersökas. 
 

2.5.2 Fältstudie 
För att produkten ska passa så stor andel bilar som möjligt behövdes data om 
produktens fästområde samlas in. Då mått från så många olika bakrutetorkare 
som möjligt eftersträvades valdes de 15 vanligaste fabrikaten av bilar ut som en 
bas i fältstudien. Enligt statistisk från Statiska centralbyrån som sammanställts av 
Trafikanalys (Trafikanalys 2018) motsvarar de 15 vanligaste bilmärkena knappt 
86 % av alla bilar i trafik i Sverige 2017, se tabell 3. 
 
  



16 
 

Tabell 3: Antal och andel av de 15 vanligaste bilmärkena. 

 
 

Då en så bred bas som möjligt eftersträvades valdes fyra olika modeller från varje 
fabrikat ut, givet att det fanns bakrutetorkare monterat på bilen. Årsmodell var 
inget som togs i beaktning då den informationen inte fanns att tillgå på bilen i sig. 
De måtten som var av intresse var bredden och djupet på torkararmen samt 
längden på torkararmen inklusive torkarblad, se figur 13.  
 

 
Figur 13: Måtten som uppmättes under fältstudien. 

 
De värden som är intressanta är största och minsta värdena av den maximala samt 
minimala bredden. Tillsammans med största och minsta värdet av det maximala 
och minimala djupet, fås olika omkretsar som fästet måste kunna justeras till. 
Figur 14 visar ett urklipp av data från fältstudien. Alla mått är listade i millimeter. 
För sammanställning av samtliga mått och värden, se bilaga B. 

Fabrikat I trafik Procent Relativ procent

Volvo 1 054 451 21,76 25,39

Volksvagen 594 125 12,26 14,31

Toyota 334 402 6,90 8,05

Audi 247 389 5,11 5,96

Ford 244 721 5,05 5,89

BMW 226 631 4,68 5,46

Saab 208 833 4,31 5,03

Skoda 186 110 3,84 4,48

Renault 177 953 3,67 4,29

Peugeot 173 841 3,59 4,19

Mercedes-Benz 170 157 3,51 4,10

KIA 157 811 3,26 3,80

Opel 141 224 2,91 3,40

Hyundai 132 696 2,74 3,20

Nissan 102 214 2,11 2,46

Vanligaste 4 152 558 85,70 100

Övriga 693 051 14,30 n/a

Totalt 4 845 609 100 n/a
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Figur 14: Urklipp av fältstudie. 

 
För att få fram fästområdet som fästet måste kunna fästas runt tog torkararmens 
omkrets fram. Omkretsarna fås genom att beräkna kvadraten som bildas med 
hjälp av måtten från mätningarna, se figur 15. Den största möjliga omkrets fås av 
högsta värdet på bredden längst in på torkararmen adderat med högsta värdet på 
djupet längst in. Omkretsen blev där 133,92 mm. Samma räknesätt applicerades 
längst ut på torkararmen. Där uppgick omkretsen till 23,16 mm. 
 

 
Figur 15: Graf över högsta och lägsta värdena på de olika mätområdena. 

 
Målet med fältstudien var att få fram mått att referera till vid framtagning av fästet, 
främst vilket fästområde som krävs av fästet för att passa de mätta torkararmarna. 
Storleken på skylt är också något som grundas på framförallt de uppmätta 
längderna på hela bakrutetorkaren, från rotationscentrum till bladets ände. Detta 
för att undvika att skylten skadas eller skadar bilen i övrigt.  
 

2.5.3 Skyltarnas storlek 
Då storlekarna på skyltarna baseras på resultatet av fältstudien medför det att 
största möjliga längd på skyltarna blir den lägsta uppmätta längd på 
bakrutetorkarens totala längd, alltså torkararm inklusive torkarblad, se figur 16. 
Då skyltarnas storlek inte kan bekräftas ännu kommer två skyltar av varje slag 
vara grunden till ett användartest för att fastställa en storlek för varje typ av skylt. 
 

Bilmärke Modell Maxbredd Minbredd Maxdjup Mindjup Längd
Torkararmens 

placering
Viloläge

Audi A3 26,52 21,58 22,90 15,68 435 C L (H) Torkararmens placering

Audi A4 24,92 16,98 23,50 16,80 445 C L (V) C - centrerad

Audi A6 28,06 22,18 23,94 14,24 490 C L (H) OC - ocentrerad

Audi Q3 27,70 23,48 24,64 20,06 500 C L (H) S - sida

BMW 320 28,66 16,78 31,10 14,10 370 C L (V)

BMW 520 28,24 23,50 24,86 11,54 440 C L (V) Viloläge

BMW 535 27,30 23,54 23,94 10,84 435 C L (V) L - liggande

BMW X3 27,50 12,84 25,26 8,16 445 C L (V) S - stående

Ford Cmax 19,22 8,86 22,84 3,34 355 C L (H) (H) - åt höger 

Ford EcoSport 18,94 8,68 22,36 2,90 365 C L (H) (V) - åt vänster 

Ford Fiesta 27,00 21,36 31,58 14,48 435 C L (H)

Ford Focus 18,34 8,92 23,46 3,20 355 C L (H)
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Figur 16: Graf över högsta och lägsta värdet för bakrutetorkararmslängder. 

 
Detta resulterade i preliminära storlekar med måtten: 
Rektangel 1: 70x295 mm     Kvadrat 1: 150x150 mm 
Rektangel 2: 90x240 mm     Kvadrat 2: 120x120 mm 
 

2.6 Användartest 
Målet var att ta reda på vilken storlek på respektive skylt användarna föredrar för 
att hitta balansen mellan uppmärksamhetsvärde och sikt bakåt. Tester och 
intervjuer tillåter att användare involveras i designprocessen. Detta ger även 
tillfälle att erhålla feedback angående de utvecklade koncepten (Wikberg Nilsson, 
Ericsson & Törlind 2015). 
 
För att bestämma storlekarna på skyltarna genomfördes ett test där olika 
användare testades både som ägare av skylten och som fotgängare. Detta för att 
undersöka om valet av skylt varierade på olika användarperspektiv. Dessa 
perspektiv var ägare till skylten och sidoanvändare i form av medtrafikant eller 
fotgängare. Testet utfördes på tio personer med delmålet att personer som 
representerade de framtagna personas ingick bland testpersonerna. För 
testfrågor och svar, se bilaga C. 
 
Två olika storlekar på vardera skylt testades, se figur 17. Storlekarna på skyltarna 
var de som bestämdes i kapitel 2.5.1. Testpersonerna fick också frågan om ingen 
av storlekarna var tillfredställande vad de skulle vilja ha istället: större, mindre 
eller ett alternativ mellan de två storlekarna. Motivet var inte i fokus under testet 
varpå den rektangulära hade exempeltext och den kvadratiska hade 
exempellogotyp.  
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Figur 17: Från vänster: rektangel 1, rektangel 2, kvadrat 1, kvadrat 2. 

 
Resultatet av användartestet var att rektangel 1 och kvadrat 2 var de skyltarna 
testpersonerna gillade bäst. Gällande rektanglarna var det konsensus om att 
rektangel 1 var den användarna ville ha. Testpersonerna var mer kluvna om de 
kvadratiska skyltarna där många tyckte kvadrat 1 utifrån sett då den erbjöd stor 
yta för motiv medan kvadrat 2 var populärare inifrån bilen eftersom den var 
mindre och därför inte var lika mycket i vägen. 
 

2.7 Lagar och regler 
Enligt dokument ECE-reglemente 46 från Förenta Nationerna (FN) finns det krav 
på olika klassifikationer av bilar.  där ett av kraven är en centrumplacerad enhet 
för indirekt syn, en backspegel. Dessa speglar har i sin tur krav på hur långt och 
hur brett område de ska kunna återge. Detta är uppmätt från en korrekt inställd 
backspegel utifrån förarens ögonposition. Området som en centrumplacerad 
backspegel måste kunna återge för föraren är ett område som är 20 meter bredd 
i marknivå på 60 meters håll, se figur 18 (Förenta nationerna 2016).  
 

 
Figur 18: Kravet på centrumplacerad enhet för indirekt syn (Förenta nationerna 2016). 
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För att säkerställa att detta krav uppfylls genomfördes ett test med de två 
bestämda skyltarnas storlek monterade på en bil. Bilen parkerades på ett öppen, 
plan yta där testet utfördes. Ett avstånd på 60 meter från backspegeln bakåt 
uppmättes och en imaginär linje drogs 20 meter vinkelrätt. Inga problem 
upptäcktes med någon av skyltarna.  
 

2.8 Aerodynamik 
Det går att grovt dela upp bilar i två olika kategorier: sedan och kombi. Kombi går 
att dela upp i ytterligare två underkategorier: halvkombi och helkombi. Skillnaden 
mellan halv- och helkombi är vilken lutning det är från taket ner till bagageluckan, 
se figur 19. Om vinkeln är mindre än 30° klassas det som en halvkombi och om 
vinkeln är större än 30° är det en helkombi (Shanlar, Vivek & Vivek 2017). 
 

 
Figur 19: Definition av halv- och helkombi (Shanlar, Vivek & Vivek 2017). 

 
30° är den kritiska vinkeln som orsakar mest drag bakom bilen och bildar krafter 
som jobbar mot bilens färdriktning medan 12,5° är den vinkeln som orsaker minst 
drag (Shanlar, Vivek & Vivek 2017). I det område som är vinkelrätt mot taket 
skapas virvlar av luft. Då dessa virvlar sprids kontinuerligt kommer 
rörelseenergin hos dem skingras och förtvina. Resultatet av detta motsvarar en 
avsaknad av lufttryck och, som följdeffekt, inga yttre krafter i området (Shanlar, 
Vivek & Vivek 2017). Eftersom området bakom bilen saknar lufttryck innebär det 
en avsaknad av yttre krafter som kan påverka skylten. Detta leder till att skylten 
teoretisk sett kan vara monterad på en bil utan risk att skylten lossnar oberoende 
vilken hastighet bilen har.  
 

2.9 Bakrutetorkarens motor 
För att inte produkten ska störa torkararmens funktion måste torkararmen kunna 
rotera utan problem när produkten är monterad. Ett sätt att bekräfta att 
produkten inte hindrar torkararmens rotation är att beräkna vilken vikt 
torkararmen orkar dra runt utan att rotationshastigheten påverkas. Den totala 
kraften som bakrutetorkarmotorn klarar av beror på olika parametrar. Ett sätt att 
räkna ut det är genom att använda sig av att vissa tillverkare av bakrutemotorer 
anger vilken effekt de har (Skruvat 2018). Med hjälp av att veta vilken effekt en 
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motor har kan formeln för motoreffekt, där effekt (w) är lika med moment (Nm) 
multipliceras med motors vinkelhastighet (Rad/s) manipuleras för att få ut en 
kraft. För att formeln och beräkningarna ska vara giltiga görs ett antagande att 
motorns varvtal är konstant.  
 

𝑃 = 𝑀 ∗  𝜔 => 𝑀 =  
𝑃

𝜔
 

 
Givet att motorn har en effekt på 40W måste cykeltiden räknas ut för en 
bakrutetorkare. Efter ett antal iterationer var snittet på antal cykler per minut 29 
stycken. För att beräkna vinkelhastigheten måste enheten konverteras från 
revolutioner per minut till radianer per sekund (RPM => Rad/s).  
 

29 ∗  
2𝜋

60
≈ 3,03687 𝑅𝑎𝑑/𝑠 

 
Med känd effekt och vinkelhastighet kan motorns vridmoment beräknas  
 

𝑀 =  
𝑃

𝜔
=  

40

3,03687
≈ 13,1714 𝑁𝑚 

 
För att kunna beräkna maximala kraften som motorn klarar med en given hävarm, 
ansätts hävarmen till längsta uppmätta bakrutetorkarlängd, som var 0,545 m, se 
figur 16. Då armen roterar kommer kraftens vinkel mot armen förändras. Värsta 
tänkbara scenariot blir när kraften är vinkelrät mot hävarmen. Detta sker när 
armen är i horisontellt läge, vilket den oftast är i viloläget. Kraften beräknas 
genom att dividera vridmomentet med den ansatta hävarmen. 
 

𝐹 =  
𝑀

𝑙
=  

13,17144

0,545
≈ 24,1678 𝑁 

 
Kraften räknas om till en vikt genom att dividera kraften med tyngdaccelerationen 
som är en konstant acceleration med värdet 9,81 m/s2 och betecknas med g.  

 

𝑚 =  
𝐹

𝑔
=  

24,16779

9,81
≈ 2,46359 𝑘𝑔 

 
Med givna parametrar uppgår maximala vikten till 2,46 kg. Detta är extremfallet 
med en vikt placerad längst ut på den uppmätt längsta bakrutetorkarmen. En 
säkerhetsfaktor appliceras på vikten för att med större säkerhet veta att motorn 
klara denna tyngd. Med en säkerhetsfaktor av storlek två blir maximala massan 
istället 1,23 kg. 
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2.10 Kravspecifikation 
En specifikation består av en mätbar egenskap och ett värde. Värdena kan delas 
upp i två typer av målvärden: Idealvärde och marginellt acceptabelt värde.  
Idealvärdet är det värdet som produkten strävar efter att uppfylla (önskemål) 
medan de marginellt acceptabla värdet är det produkten måste uppfylla (krav) 
(Ulrich & Eppinger 2012). 
 
Egenskaperna med tillhörande värden baseras från insamlade data under 
förstudien. De specifikationerna som tillsammans bildar kravspecifikationen 
härstammar främst från behov-egenskapsmatrisen, som i sin tur grundats från 
behoven och önskemålen från användare och företagets initiala krav, se tabell 2. 
Kolumn två i kravspecifikationen relaterar direkt till behoven från användar- och 
företagskrav från tabell 2. I kravspecifikationen kan krav eller önskemål ställas på 
produkten, fästet eller skylten. En egenskap som berör “produkten” innebär fästet 
och skylten i hopmonterat som en enhet. 
 
Kravspecifikationen kommer inte användas under genereringsfasen för att inte 
begränsa flödet och genereringen av idéer. Den kommer dock användas att ställa 
koncepten mot när de ska sållas. Det slutliga konceptet kommer också ställas mot 
kravspecifikationen för att se vilka krav och önskemål som uppfylls. 
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Tabell 4: Lista över specifikationer i form av en kravspecifikation. 

 
1

                                                        
1 Egenskap nummer 21 saknar marginellt värde och idealvärde eftersom underlag för detta saknas. 

Egenskap nr. Behov nr.
Krav/

Önskemål
Betydelsefaktor Egenskap Beskrivning

Marginellt 

värde
Idealvärde Enhet Källa Metod av verifiering

Användning

1 2, 5 K - Fästet går att montera och demontera - Ja - Ja/Nej Företag Test konstruktion

2 2, 5 K - Skylten går att montera och demontera - Ja - Ja/Nej Företag Test konstruktion

3 7, 15 Ö 5 Produkten är lätt att förstå - - Ja Ja/Nej Kundbehov Användartest

4 14 K - Produkten lossnar inte från bilen under användning - Ja - Ja/Nej Kundbehov Test konstruktion

5 7 Ö 3 Antal monteringssteg för att montera fästet och skylten Antal steg för att montera fästet och skylten på bilen - 2 # Kundbehov Räkna

Funktion

6 1 Ö 5 Fästet passar alla torkararmar Produkten klarar att fästas runt en omkrets på X-Ymm, se figur 12 23 - 134 - mm Företag Fältstudie

7 3, 18, 19 K - Produkten tål temperaturskillnader Produkten klarar lufttemperatur mellan X-Y °C +38/-52,6 X2 °C Företag Materialval

8 3, 18, 19 K - Produkten tål väta utan att ta skada - Ja - Ja/Nej Företag Materialval

9 4 Ö 4 Produktens livslängd Antal år produkten förväntas hålla 5 10 År Kundbehov Materialval

10 11 K - Produkten påverkar inte torkararmens funktion - Nej - Ja/Nej Kundbehov Test konstruktion

11 20 K - Produkten klarar att färdas i olika hastigheter 
Maximala tillåtna hastigheten en bil får färdas i med produkten 

monterad
120 - km/h Kundbehov

Kapitel 2.8 

Aerodynamik

12 12 K - Fästet lämnar inte märken efter sig vid demontering - Nej - Ja/Nej Kundbehov Test konstruktion

13 9 K - Produkten stör inte förarens sikt bakåt - Nej - Ja/Nej Kundbehov Användartest

Geometri

14 8, 15 Ö 2 Produkten passar in i bilars formspråk - - Ja Ja/Nej Kundbehov Användartest

15 - K - Vikt produkt Maximala vikten på fästet inklusive skylt 1,23 - kg Manuella beräkningar Våg

16 - K - Dimensioner fäste Största tillåtna dimensioner för fästet (BxH) 120x70 - mm Skyltarnas dimensioner Tumstock

17 - K - Dimensioner skylt rektangel
Skylten hindrar inte kravet som ställs på indirekt syn enligt ECE-

reglemente 46
Nej - Ja/Nej ECE-reglemente 46 Test konstruktion

18 - K - Dimensioner skylt kvadrat
Skylten hindrar inte kravet som ställs på indirekt syn enligt ECE-

reglemente 46
Nej - Ja/Nej ECE-reglemente 46 Test konstruktion

19 - K - Dimensioner skylt figur
Skylten hindrar inte kravet som ställs på indirekt syn enligt ECE-

reglemente 46
Nej - Ja/Nej ECE-reglemente 46 Test konstruktion

Ekonomi

20 16 Ö 3 Produktens försäljningpris Vilket pris fästet och skylten är tänkt att säljas för - <100 Kr Kundbehov Överslagsräkning

21 16 Ö 3 Produktens tillverkningskostnad Tillverkningskostnad per enhet (fäste och skylt) - - Kr Företag Överslagsräkning

Miljö & material

22 6, 7, 10, 14 Ö 4 Antal delar fästet består av Maximala antalet unika delar fästet består av - 1 # Kundbehov Räkna

23 6, 7, 10, 14 Ö 4 Antal delar skylten består av Maximala antalet unika delar skylten består av - 1 # Kundbehov Räkna

24 10 K - Fästet består av återvinningsbara material Andel av fästet som består av återvinningsbara material ≥50 - % Kundbehov Materialval

25 10 K - Skylten består av återvinningsbara material Andel av skylten som består av återvinningsbara material ≥50 - % Kundbehov Materialval

26 10 K - Produktens delar går att ta isär för återvinning - Ja - Ja/Nej Kundbehov/DFD Test konstruktion

27 10 Ö 4 Antal material fästet består av Antal material som fästet består av 3 1 # Kundbehov Räkna

28 10 Ö 4 Antal material skylten består av Antal material som skylten består av 2 1 # Kundbehov Räkna
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3 Konceptgenerering 
Brett taget finns det metoder som är till för att stimulera kreativt tänkande. De 
tillåter ett ökat flöde av idéer genom att avlägsna mentala spärrar som hämmar 
kreativt tänkande (Cross 2008). Den kreativa, divergenta fasen genomförs med 
olika strukturerade och kreativa designmetoder som verktyg. Under 
genereringsfasen är målet att ta fram många koncept utan att vara kritisk mot de 
olika lösningarna.  
 

3.1 Speedstorming 
Speedstorming är en brainstormingvariant med högt tempo där deltagarna 
snabbt får jobba med olika problemområden med olika personer under kort tid, 
vanligen några minuter. En speedstorming lämpar sig bäst tidigt i den kreativa 
fasen där det ännu inte finns många begränsningar och var en naturlig start för 
konceptgenereringen. Fördelarna med speedstorming är bland annat att 
deltagarna tvingas jobba snabbt då det på kort tid genereras många koncept 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015).  
 
Speedstorming genomfördes på så sätt att projektgruppen med två utomstående 
personer deltog i metoden. Två papper hade förberetts inför metoden där 
problemet hade delats upp i två delfunktioner:  

1. Fäste mellan bas och torkararm? 

2. Fäste mellan bas och skylt? 

 
Deltagarna delades upp i två par där projektgruppen separerades för att resultatet 
skulle bli nyanserat. Varje par hade pappret till förfogande i fem minuter vartdera 
före pappret bytte grupp. Syftet med metoden var främst att få deltagarna att börja 
tänka kreativt. Metoden resulterade i ett antal skisser som lades åt sidan inför 
kommande konceptsållning, se figur 20, se även bilaga D. 
 

 
Figur 20: Resultatet från speedstormingen. 
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3.2 6-3-5 metoden 
6-3-5 metoden är en kreativ metod där sex personer ska ta fram tre lösningar, på 
problemet i sin helhet eller på ett del problem, under fem minuter (Curedale 
2013). Metoden bygger på att deltagarna får ett papper samt klara instruktioner 
om vad som ska göras och sedan jobbar självständigt. Resultatet från varje 
deltagare skickas sedan vidare till nästa person som kan välja att arbeta vidare på 
de befintliga idéer som finns på pappret eller låtas inspireras av dem och skapa 
nya. Metoden pågår till dess att alla deltagare har adderat till varje papper. 
Metoden genomfördes med hjälp av två personer utomstående projektet. Här 
hade deltagarna fria händer att antingen ta fram helhetslösningar på problemet 
eller fokusera på dellösningar, se figur 21, se även bilaga E. 
 

 
Figur 21: Resultat från 6-3-5-metoden. 



26 
 

3.3 Morfologisk matris 
Morfologisk matris är en metod där lösningar på kriterier till problemet tas fram 
för att sedan kombineras ihop till ett antal helhetskoncept. Metoden ger ett 
strukturerat sätt att erhålla en stor mängd lösningar och kan stimulera hjärnan att 
se bortom det stora problemet. Metoden kan alstra koncept som inte 
nödvändigtvis fungerar (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). 
 
Första steget var att ta fram lämpliga kriterier som metoden kan arbeta runt. 
Dessa kriterier var: hållas på plats, medge justering och hålla skylt. Lösningar till 
dessa tre kriterier alstrades likt en brainstorming där inga idéer var dåliga i detta 
skede (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015), se tabell 5.  
 

Tabell 5: Brainstorm på kriterier. 

 
 
Efter dellösningarna var framtagna sållades de som direkt stred mot produktens 
huvudsyfte bort, ett exempel på detta var att skylten skulle fästas med lim vilket 
leder till att skylten inte går att ta bort. De kriterier som kombinerades var de 
helhetslösningar som skulle fungera, vilket resulterade i 108 möjliga 
kombinationer av dellösningar, se bilaga F.  

4 Konceptval 
När ett antal koncept har skapats återstår problemet att välja ut det bästa (Cross 
2008). För att säkerställa att det görs på ett korrekt och strukturerat sätt används 
utvärderingsmetoder som hjälpmedel. Målet under utvärderingsfasen var att 
plocka ut de koncept som var mest intressanta samt ställa dessa mot 
kravspecifikationen, se tabell 4. Koncepten jämfördes också mot de skapade 
personas och scenarion i kapitel 2.3.2. De utvalda koncepten ska sedan 
vidareutvecklas och ta steget från skiss till prototyp med mer genomarbetad 
geometri. Antalet kombinationer från genereringsfasen var 108 stycken från den 
morfologiska matrisen exklusive koncepten från de andra genereringsmetoderna.  
 

  

Hållas på plats Medge justering Hålla skylt

Kardborre Cykelhjälmssnurra Bajonettfattning

Kätting Elastisk funktion Batterilucka

Klämma Fjäder Kardborre

Lim Knyta Kullager

Magnet Skruvstäd Lim

Rem Slidfunktion Magnet

Rep Spännband Pressknapp

Skruv Profilpassning

Snäppfäste Skjuva in

Trä igenom Skruv

Trä runt Snäppfäste

Sugkopp

Vakuum
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4.1 Dot voting 
Metoden dot-voting är en demokratisk metod genom att välja baserat på 
gruppens, istället för individens, bedömning (Curedale 2013; Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind 2015). Varje deltagare får ett antal prickar eller dylikt i tre olika 
kategorier: positivt, negativt och neutralt. Antalet prickar varje deltagare får 
placera ut kan variera beroende på antalet koncept som är med i metoden. Om 
antalet koncept överskrider 100 stycken kan tio prickar av varje kategori vara 
lämpligt medan om det är färre än 100 koncept kan det räcka med tre av varje 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). Dessa prickar ska sedan placeras ut 
på koncepten och ger varje deltagare möjlighet att rösta på de koncept som de 
anser vara lämpligast, se figur 22, se även bilaga G (Curedale 2013). De idéer som 
fick enbart negativa röster uteslöts, likaså de koncept som inte erhöll någon röst. 
Fick ett koncept lika många negativa som positiva röster gick konceptet vidare. 
 

 
Figur 22: Dot-voting utförd på resultat från 6-3-5-metoden. 
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Metoden genomfördes med deltagarna särskilda för att minska risken att influera 
eller bli influerad av de andra deltagarna under omröstningen. Efter övningen 
sammanställdes alla koncept som gick vidare. De lösningar som gick vidare från 
speedstormingen och 6-3-5-metoden var redan inkluderade i de koncept som 
genererades från den morfologiska matrisen. Detta gjorde att metoden 
resulterade i 29 stycken koncept som gick vidare, se tabell 6. 
 

Tabell 6: Lista över konceptkombinationer vidare från dot-voting. 

 

4.2 C-box 
Metoden c-box bygger på ett koordinatsystem där den vertikala axeln är 
genomförbarhet och den horisontella axeln är resultat. Resultataxeln 
representerar hur väl en konceptkombination uppskattas uppfylla kraven som 
listas i kravspecifikationen. Från vänster till höger respektive nedifrån till upp är 
värdet på axlarna stigande (Curedale 2013). Högre värde är bättre, exempelvis: 
lätt att genomföra och bäst resultat. Koordinatsystemet delades in i kvadranter 
där första kvadranten: realistiskt och toppen, andra kvadranten: orealistiskt men 
toppen, tredje kvadranten: orealistiskt och inte så bra och fjärde och sista 
kvadranten: realistiskt men inte så bra. Övningen genomfördes på de kvarstående 
koncepten från dot-voteringen, se figur 23, se även bilaga H. Koncepten från den 
första kvadranten var de som gick vidare, inklusive de koncept som var på linjerna 
mot första kvadranten.  

1 Snäppfäste - elastisk funktion - profilpassning

2 Snäppfäste - slidfunktion - kullager

3 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - bajonettfattning

4 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - profilpassning

5 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - skjuva in

6 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - snäppfäste

7 Trä igenom - elastisk funktion - bajonettfattning

8 Trä igenom - elastisk funktion - batterilucka

9 Trä igenom - elastisk funktion - magnet

10 Trä igenom - elastisk funktion - profilpassning

11 Trä igenom - elastisk funktion - skjuva in

12 Trä igenom - elastisk funktion - snäppfäste

13 Trä runt - cykelhjälmssnurra - bajonettfattning

14 Trä runt - cykelhjälmssnurra - batterilucka

15 Trä runt - cykelhjälmssnurra - profilpassning

16 Trä runt - cykelhjälmssnurra - skjuva in

17 Trä runt - cykelhjälmssnurra - snäppfäste

18 Trä runt - elastisk funktion - bajonettfattning

19 Trä runt - elastisk funktion - batterilucka

20 Trä runt - elastisk funktion - kullager

21 Trä runt - elastisk funktion - profilpassning

22 Trä runt - elastisk funktion - skjuva in

23 Trä runt - elastisk funktion - snäppfäste

24 Trä runt - fjäder - profilpassning

25 Trä runt - fjäder - skjuva in

26 Trä runt - spännband - bajonettfattning

27 Trä runt - spännband - profilpassning

28 Trä runt - spännband - skjuva in

29 Trä runt - spännband - snäppfäste
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Figur 23: Resultat från C-box. 

 
Koncepten som innehöll ”dra igenom” slopades då det skulle införa minst ett 
monteringssteg till att montera fästet på torkararmen genom att användaren 
måste lyfta bort bladet från rutan. Beslutet togs då dellösningen ”dra runt” fanns 
som var liknande med möjligheten att inte innebära fler monteringssteg. Ett 
koncept som innehöll kullager lades till som en innovativ utstickare. Detta innebar 
att antalet koncept minskade från 17 till elva stycken. Dessa elva koncept 
skissades ner inför att presenteras för företaget, figur 24. 
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Figur 24: Från vänster: koncept A till K. 
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4.3 Konceptval med företaget 
En konceptvalsmatris hade förberetts inför ett möte med företaget i form av Pughs 
konceptvalsmatris, se tabell 7. Syftet med Pughs konceptvalsmatris är att snabbt 
sålla bort ett antal koncept (Ulrich & Eppinger 2012). Urvalskriterier väljs ut att 
jämföra koncepten mot där kriterierna baseras på kundbehov samt behov från 
företaget. Ett referenskoncept som de andra koncepten ska jämföras med väljs ut 
och är ofta ett okomplicerat koncept (Ulrich & Eppinger 2012). 
 
Nästa steg är att betygsätta varje koncept med betygen: bättre än (+), likvärdig 
med (0) eller sämre än (-). Betyget ges beroende hur konceptet ställer sig mot 
referenskonceptet för det särskilda kriteriet (Ulrich & Eppinger 2012). Efter alla 
koncept är betygsatta beräknas summan av alla bättre än, likvärdig med och 
sämre än ihop för erhålla konceptets helhetsbetyg. Koncepten rangordnas från 
högt till lågt där högre är bättre.  
 
Vid mötet med företaget för att välja ett slutligt koncept att gå vidare med 
presenterades samtliga elva koncept som framkommit från tidigare metoder. 
Efter att koncepten presenterats valde företaget ut ett koncept direkt som var av 
intresse, Pughs konceptvalsmatris kom därför inte till användning. Konceptet som 
valdes ut var koncept E och det var endast det de var intresserade av. De andra 
koncepten ansågs för komplexa eller dyra med anledning att de hade för komplexa 
geometrier eller för dyra funktioner vilket skulle höja tillverkningskostnaden. 
Koncept E togs vidare för detaljutveckling, se figur 25. 
 
 



32 
 

Tabell 7: Pughs konceptvalsmatris. 

A B C D E F G H I J K

Lätt att montera och demontera fäste 

Lätt att montera och demontera skylt

Passar alla torkararmar

Klarar olika väderlag

Lätt att förstå

Kostnad

Antal delar

Komplexitet

Antal +

Antal 0

Antal -

Slutbetyg

Rangordning

Fortsätta?

Urvalskriterier

Koncept



33 
 

Koncept E består av ett fäste och en rem, se figur 25. Fästet har en bajonetthona 
och är tänkt att hållas på plats på torkararmen med hjälp av remmen som krokas 
i två hakar: en på ovansidan och en på undersidan. Motsvarande bajonetthane 
sitter på skylten och gör att den kan monteras och låsas fast i fästets spår 
 

 
Figur 25: Koncept E. 

 

5 Detaljutveckling 
Då det valda konceptet var relativt grovt i utförande sker iterativt arbete mellan 
utvärderings- och genereringsfasen då samtliga mått ska bestämmas och 
bekräftas. Det gäller även bearbetning av konceptets former. Kapitlet om 
detaljutveckling har som avsikt att besvara detta. 
 

5.1 Utveckling av koncept 

5.1.1 Kontaktyta 
Det grova konceptet bestod av enbart släta ytor. För att produkten skulle ha en 
bra passform behövde ytan undersökas där kontakt sker mellan fäste och 
torkararm. Tre olika varianter testades: en flat baksida, en hexagon och en konkav, 
se figur 26. För att göra undersökningen tillverkades enkla mock-ups av de tre 
olika kontaktytorna, se figur 27.  
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Figur 26: De tre olika kontaktytorna. 

 

 
Figur 274: Mock-ups av de tre kontaktytorna. 

 
Testet genomfördes genom att testa hur bra respektive kontaktyta passade mot 
olika torkararmar. 50 olika torkararmar testades där resultatet var att den 
konkava ytan var bäst och det var den som kom att tillämpas på slutprodukten, se 
tabell 8. 
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Tabell 8: Resultat från testet av de tre kontaktytorna som visar vilken kontaktyta som passar bäst. 

 
 

5.1.2 Fästmetod av rem 
Det slutliga konceptet monteras på torkararmen hjälp av med en rem och två 
hakar. Formen på hakarna, och i utsträckning remmen, utsattes för 
vidareutveckling. Valet stod mellan två alternativ: en rund och en fyrkantig hake, 
se figur 28. 
 

 
Figur 28: De två alternativen av hake. 

 
Enklare beräkningar gjordes för att konstatera att de båda alternativen av hake 
håller för de ansatta krafter de kommer utsättas för. Valet konfererades med 
företaget där de pekade ut den runda haken, vilket också blev det slutliga valet för 
produkten. Utöver företagets preferens medför den runda haken att användaren 
kan montera remmen utan risk att den glider ur, till skillnad från den fyrkantiga 
haken. Preliminär utformning av slutkoncept, se figur 29. 
 

 
Figur 29: Preliminär utformning av slutkoncept. 

Antal (st) Andel (%)

Baksida 1 0 0

Baksida 2 11 22

Baksida 3 39 78

Totalt 50 100
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5.2 DFX 
En ökad global konkurrens tvingar tillverkare att hitta sätt att utveckla sin 
flexibilitet och skära ner tiden för en produkt att nå marknaden utan att 
kompromissa kostnader eller kvalitén på sina produkter. Detta lägger ett tyngre 
ansvar hos produktutvecklare att inte bara tänka form och konstruktion, utan att 
överväga alla beslut längs utvecklingen av produkten. Det i sin tur gör besluten 
mer komplexa och kräver metoder som hjälper till och underlättar dessa beslut 
för en produkt under hela dess livscykel. Bland dessa metoder finns bland annat 
Design for X (DFX) där X byts ut mot en specifik del av produktens livscykel eller 
mot en fördel som produkten borde besitta, exempelvis montering, tillverkning, 
miljöpåverkan med mera (Holt & Barnes 2010). 
 

5.2.1 Design for environment (DFE) 
Nyligen har frågan om hållbar design uppstått i större uträckning. Istället för att 
enbart inrikta sig på den ekonomiska inverkan hos en produkt, fokuserar hållbar 
design på att en produkt ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
(Holt & Barnes 2010).  
 
”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

 - Förenta Nationerna (1987). 
 
Detta tillsammans med en växande oro över miljöförstörelse har lett till 
utvecklingen av miljövänligare produkter. En produkts miljöpåverkan ligger till 
stor grund i vilka beslut som tagits under designprocessen (Holt & Barnes 2010). 
Detta bejakades för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt hos produkten.  
 
För att minska miljöpåverkan optimerades antalet beståndsdelar produkten 
består av. Få unika delar bidrar till en sänkt påfrestning för miljön. Antalet unika 
delar som produkten består av uppgår till tre stycken: fäste, rem och skylt. Ett 
alternativt sätt att minimera miljöpåverkan är att konstruera produkten av få 
material samt material med låg miljöbelastning, som är återvinningsbara i någon 
form.  
 

5.2.1.1 Materialval 
För att kunna jämföra samt välja ut material till produkten användes programmet 
CES EduPack, som listar materialdata i form av mekaniska egenskaper, 
smälttemperatur samt materialets miljöegenskaper (Granta Design Limited 
2018). Olika, vanligt förekommande termoplaster valdes ut och jämfördes, se 
tabell 9. Formbarhet graderas på en skala 1-5 där 1 motsvarar ”processen är inte 
rekommenderad” och 5 ”utmärkt bearbetbarhet”. 
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Tabell 9: Materialdata polymerer. 

 
 
Alla material uppfyllde de mekaniska krav som ställdes på materialet enligt 
kravspecifikationen, se tabell 4. Polystyren (PS), polyeten (PE) och polypropen 
(PP) hade dock låg UV-resistens och uteslöts. Polybutylentereftalat (PBT) och 
polyetentereftalat (PET) var de kvarstående materialen med mycket liknande 
egenskaper. Den stora skillnaden mellan PBT och PET var kilopriset där priset per 
kilo för PET är drygt hälften av priset för PBT.  
 
PET har ett stort attraktionsvärde i och med sin mångfald av goda egenskaper, 
exempelvis: mekaniska egenskaper samt bra termisk och kemisk resistens (Zhong 
et al. 2011). En stor fördel med PET är att det är en termoplast och smälter därför 
vid uppvärmning och går således att återanvända. Termoplaster är lätta att 
bearbeta med en variation av metoder där den vanligaste är formsprutning 
(Bruder 2015). Återvinningsprocessen av PET har fått stor uppmärksamhet som 
ett svar av den sociala aspekten att minska miljöföroreningar (del Mar Castro 
López et al. 2014). Vid återanvändning av PET används som mest 30 % av 
återvunnen PET för att inte märkbart påverka materialets mekaniska egenskaper 
(Bruder 2015). De delar som kommer bestå av PET är fästet och skyltarna. 
 
Då remmen ska vara elastisk kommer den istället bestå av ett gummi. Samma 
metod som användes för valet av polymer applicerades här, se tabell 10. 
 

Tabell 10: Materialdata gummi. 

 
 
  

Egenskap Polybutylentereftalat Polystyren Polyeten Polyetentereftalat Polypropen

Pris (SEK/kg) 21,3 - 22,2 19,8 - 20,1 14 - 14,5 8,55 - 11,1 12,2 - 12,6

Utmattningshållfasthet 

efter 10^7 cykler (MPa)
20,4 - 26,6 14,4 - 23 21 - 23 19,3 - 29 11 - 16,6

Sträckgräns (MPa) 56,5 - 60 28,7 - 56,2 17,9 - 29 56,5 - 62,3 20,7 - 37,2

Servicetemperatur (℃) +119,5/-60 +89,95/-98,1 +100/-98,1 +76,9/-98,1 +107,5/-98,1

Formbarhet 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5

UV resistens Bra Dålig Skaplig Bra Dålig

Återvinningsbar Ja Ja Ja Ja Ja

Hållbarhet i vatten Mycket bra Mycket bra Mycket bra Mycket bra Mycket bra

Material

Etylvinylacetat Naturgummi Styrenbutadiengummi Silikongummi

Pris (SEK/kg) 16 - 16,4 12,4 - 12,8 15,8 - 17,6 37,2 - 51

Utmattningshållfasthet 

efter 10^7 cykler (MPa)
12 - 12,8 4,2 - 4,5 6,4 - 10,4 2,28 - 4

Sträckgräns (MPa) 12 - 18 20 - 30 16 - 26 2,4 - 5,5

Servicetemperatur (℃) +49,4/-98,1 +87,95/-99,4 +90/-45 +257/-60,7

Formbarhet 4 - 5 4 - 5 3 - 4 4 - 5

UV resistens Skaplig Dålig Skaplig Bra

Återvinningsbar Ja Nej Nej Nej

Hållbarhet i vatten Acceptabel Mycket bra Mycket bra Mycket bra

Material

Egenskap
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Val av gummi skedde på liknande sätt som valet av polymer. Relevant data 
jämfördes mellan de olika materialen. Eftersom produkten är avsedd för 
utomhusbruk var kategorin UV-resistens av stor vikt. Silikongummi är det 
materialet med bäst UV-resistens av kandidaterna och var det materialet som 
valdes till remmen. Fördelarna med silikongummi är dess låga vikt och goda 
prestanda i förorenad miljö tack vare dess hydrofobiska egenskaper (Anderson, 
Gubanski & Hillborg 2007). 
 

5.2.2 Design for manufacturing and assembly (DFMA) 
Design for manufacture (DFM) och design for assembly (DFA) utvecklades med 
vetskapen att tillverkningskostnaden för en produkt styrs av produktens design 
och former. Att inte beakta tillverkning och montering under utvecklingen av en 
produkt kan resultera i att produkten blir fundamentalt omöjlig, och kanske mer 
kostsam, att tillverka (Holt & Barnes 2010). Detta kan undvikas genom att bejaka 
två elementära principer: minska antalet monteringssteg genom minskat antal 
delar eller genom att göra monteringsstegen enklare att utföra (Pei 2012).  
 
Medan DFM koncentrerar sig på komponentnivå i produktdesign så är DFA mer 
intresserad av produktstruktur och erbjuder därför en annan typ av stöd. 
Generella riktlinjer finns som belyser eftersträvade egenskaper hos en produkt. 
Exempel på dessa egenskaper kan vara, som nämnts tidigare, minimering av antal 
delar produkten består av samt att de olika delarna är symmetriska där det är 
möjligt. 
 
Ovanstående riktlinjer anammades under detaljutvecklingen av produkten. 
Produkten består av tre unika delar: fästet, skylten och remmen. Skylten och 
remmen är symmetriska längs x- och y-axeln sett framifrån. Fästet är också 
symmetriskt längs de båda axlarna, bortsett från spåret i bajonetthonan. Spåret är 
konstruerat så att fästet kan vridas 180 grader och vara helt identiskt. Detta 
medför att användaren inte kan montera fästet ”upp-och-ner”. Fästets symmetri 
innebär också att produkten kan monteras på bakrutetorkare med viloposition åt 
vänster såväl som höger. Skyltarnas bajonetthanar monteras in i spåret med 
skylten i vertikal position. Skylten vrids sedan ett kvarts högervarv för att låsa fast 
skyltarna på sin plats, likt en standard M-gänga. Produkten kräver tre 
monteringssteg: fästa första sidan av fästet, fästa andra sidan av fästet och 
montera skylten. 
 

5.2.2.1 Tillverkningsmetod 
Formsprutning 
Under senare tid har intresset för formsprutning (FS) vuxit. FS är en av de mer 
mångsidiga och betydelsefulla tillverkningsmetoder (Kauffer 2011). FS har blivit 
den mest använda tillverkningsmetoden för termoplaster, samt härdplaster och 
gummi, eftersom den erbjuder goda kostnadsfördelar jämfört mot konventionella 
bearbetnings- och gjutmetoder (Bruder 2015). Med FS kan komplicerade 
plastdetaljer med komplexa former massproduceras med hög precision (Kauffer 
2011).  
 



39 
 

FS är en automatiserad process som ofta producerar färdiga komponenter på en 
gång. En stor fördel med FS är att komplexa komponenter går att tillverka utan att 
behöva ytterligare bearbetning. FS tillåter även de komponenter som inte blir 
godkända att bli återvunna direkt i fromsprutningsmaskinen, förutsatt att 
materialet är en termoplast (Bruder 2015). 
 

5.2.3 Design for disassembly (DFD) 
Design för disassembly (DFD) är liknande DFA i den meningen att den utvärderar 
hur genomförbar demonteringssekvensen är hos en produkt. Utvärderingen 
baseras ibland på tiden det tar att ta isär produkten. Ju lättare en produkt är att ta 
isär, desto större chans är det att produktens delar återanvänds eller återvinns 
(Desai & Mital 2003). En produkt vars delar är svåra att separera är också svårare 
att återvinna. Återvinning av en sådan produkt är inte alltid det miljövänligaste 
alternativet (Holt & Barnes 2010).  
 
Då produkten består av tre unika delar och varje del i sin tur endast består av ett 
material blir produkten relativt enkel att återvinna. Eftersom produktens material 
kan separeras kan de individuella delarna återvinnas på respektive lämpligast 
sätt. Lika många steg som produkten kräver för montering krävs också för 
demontering: montera bort skylten, lossa på ena sidan av remmen och sedan 
andra sidan av remmen. Denna demonteringssekvens medför att alla delar 
separeras från varandra och kräver ingen ytterligare demontering för återvinning. 
 

5.3 Beräkningar 
För att kunna säga att konstruktionen håller används hållfasthetsberäkningar. 
Beräkningarna bygger på konstruktionens dimensioner och materialets 
egenskaper samt en pålagd, yttre kraft. Normal- och skjuvspänning används för 
att beräkna dimensioner på några av detaljerna. Hålkantstryck och balkteori 
kommer användas där det är lämpligt och möjligt. För att göra dessa beräkningar 
ansätts en godtycklig kraft som används för att erhålla en spänning beroende på 
delens dimensioner. Kraften som ansätts är 100 N. För att försäkra att 
dimensionerna är tillräckliga används istället samma formler för att beräkna 
vilken kraft delen skulle klara av med dess dimensioner. För att säkerställa att 
materialet inte brister används utmattningshållfastheten hos materialet efter 
10^7 cykler (Granta design limited 2017). För de valda materialens 
utmattningshållfasthet, se tabell 9 & 10. 
 
Hållfastheten hos den cylindriska bajonetthanen på skylten beräknades genom 
skjuvspänning, se figur 30. Med bestämda dimensioner och den ansatta kraften 
kunde den spänning som uppstår erhållas. Bajonetthanen har en diameter på 15 
mm och en längd på 20 mm. Med formeln för skjuvspänning ger detta en spänning 
på 0,566 MPa.  
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Figur 30: Skjuvspänning på bajonetthanen. 

 

𝛵 =  
𝐹

𝐴
=  

100

(𝜋 ∗ 0,00752)
≈ 0,566 𝑀𝑃𝑎 

 
Dimensionerna och materialets utmattningshållfasthet ger kraften som delen 
skulle klara av. Kraften uppgår till 3410,59 N. Trycket som uppstår i 
bajonetthonan beräknas med hålkantstryck där den ansatta kraften divideras med 
den projicerade arean från bajonetthanens bredd och höjd, se figur 31. Arean blir 
då 15x20 mm. Formeln för hålkantstryck ger då att trycket uppgår till 0,33 MPa.  
 

 
Figur 31: Hålkantstryck bajonetthona. 

 

𝜎ₕ =  
𝐹

𝐴
=  

100

(0,02 ∗ 0,015)
 ≈ 0,33 𝑀𝑃𝑎  

 
På bajonetthanen sitter den plupp som ska följa spåret i fästet. Pluppen har en 
diameter på 5 mm och en höjd på 1 mm. Med den ansatta kraften ger detta en 
skjuvspänning, se figur 32, på 1,77 MPa, vilket är inom gränsen för materialet. Lika 
väl som spåret verkar med en skjuvspänning på pluppen, verkar pluppen med ett 
hålkantstryck på spåret, se figur 33. Med den ansatta kraften och pluppens 
projicerade area blir hålkantstrycket 5 MPa till storleken. 
 

 
Figur 32: Skjuvspänning plupp. 

 

𝜎ₕ =  
𝐹

𝐴
=  

100

(𝜋 ∗ 32) ∗ 2
≈ 1,77 𝑀𝑃𝑎 
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Figur 33: Hålkantstryck plupp. 

 

𝜎ₕ =  
𝐹

𝐴
=  

100

(0,001 ∗ 0,005) 
≈ 5 𝑀𝑃𝑎 

 
Hållfastberäkningar kan utföras med balkteori. För att balkteori ska vara giltigt 
krävs att kroppen är lång och slank. De delarna som uppfyller de kraven är 
skyltarna, som har en tjocklek på 4 mm, se figur 34. Den enda skylten som behöver 
beräknas är den rektangulära då den har det längsta avståndet från skyltens kant 
till bajonetthanen. Sträckan från skyltens kant till bajonetthanens kant är 140 mm. 
Sträckan kombinerat med den ansatta kraften ger ett moment på 14 Nm. Genom 
att använda formeln för böjning inom balkteori erhölls spänningen i skylten. 
Spänningen uppgick till 10,5 MPa.  
 

 
Figur 34: Spänning i skylten, balkteori. 

 

𝜎 =  
𝑀

𝐼
∗ 𝑍 =  

14

(
70 ∗ 43

12 )
∗ (

70 ∗ 42

4
) ≈ 10,5 𝑀𝑃𝑎 

 
Normalspänning användes vid beräkning av remmen. Normalspänning ges genom 
att dividera en kraft med en area som kraften verkar på. Ett snitt läggs mitt i ett 
hål på remmen. Snittytan är som minst i mitten på ett av hålen, se figur 35. Hålens 
diameter är 6 mm och remmens totala bredd är 18 mm Detta ger 6 mm material 
åt vardera sidan av hålet. Med en radie på 3 mm över hela remmen består snittytan 
av två cirklar med radien 3 mm. Den ansatta kraften divideras med den totala ytan 
och ger då en normalspänning som uppgår till 1,77 MPa. 
 

 
Figur 35: Normalspänning i remmen. 

 

𝜎ₕ =  
𝐹

𝐴
=  

100

(𝜋 ∗ 32) ∗ 2
≈ 1,77 𝑀𝑃𝑎 
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6 Resultat 

6.1 Slutligt koncept 
Resultatet är en fästanordning för bakrutetorkaren på personbilar vilket gör det 
möjligt för användaren att montera personifierade skyltar i olika format. 
Fästanordningen består av ett fäste och en rem, där remmen spänns åt runt 
torkararmen och håller fästet på plats. Genom att produkten fästs med en elastisk 
rem runt torkararmen är det lätt att flytta produkten mellan olika bilar vid behov 
och på så sätt återanvända produkten. Fästet håller i sin tur skyltarna på plats med 
hjälp av en bajonettfattning där skylten vrids och låses fast i fästet, se figur 36.  
 

 

 
Figur 36: Fästet och remmen. 

 
Med den smarta bajonettfattningen kan användaren lätt byta mellan olika skyltar. 
De tre varianter av skyltar som tagits fram är: en rektangulär, en kvadratisk och 
en figuranpassad i form av en cirkulär skylt, se figur 37. För att montera produkten 
krävs endast tre monteringssteg. Ritningar till samtliga delar finns i bilaga I. 
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Figur 37: De tre olika skyltarna. 

 
Slutprodukten skrevs ut med en 3D-skrivare för att få en fysisk prototyp i verklig 
storlek, se figur 38. Prototyper utgör också underlaget till testet av det slutliga 
konceptet.  
 

    
Figur 38: 3D-utskrifter av produkten. 

 

6.1.1 Test av slutligt koncept 
Testet av det slutliga konceptet utfördes på sju potentiella användare för att få 
feedback om produkten. Urvalet av testpersonerna matchades i största möjliga 
mån med de personas som skapades i kapitel 2.3.2. Syftet med testet var att finna 
eventuella brister med produkten.  
 
Testet genomfördes med inspiration från metoden talk out loud. Talk out loud går 
ut på att testpersonen interagerar med produkten samtidigt som hen verbalt 
förklarar vad hen gör och tänker. Detta tillåter en förståelse över hur den 
potentiella användaren interagerar med produkten (Curedale 2013). Vid 
utförandet av testet fick testpersonen samtliga delar av produkten och ombads 
sedan montera dessa på en bil.  
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Från testpersonerna erhölls kommentarer kring produkten och monteringen. De 
flesta av dessa kommentarer var liknande i den meningen att de bland annat 
tyckte produkten var lätt att förstå. När testpersonerna fick produktens delar 
förstod de hur den skulle monteras ihop men inte vart på torkararmen den skulle 
sitta. Det var först när testpersonerna var framme vid bilen som det blev tydligt 
vart produkten skulle placeras. De tyckte även att den inte var komplicerad att 
montera i och med att få monteringssteg krävdes. Det varierade dock hur 
testpersonerna monterade fästet. Några började att fästa remmen i den undre 
haken och några i den övre för att sedan fästa den runt torkararmen. Vilken hake 
remmen fästs i först har ingen betydelse för hur väl fästet är monterat på 
torkararmen.  
 
Samtliga testpersoner sade att de var positiva till produkten och att de skulle 
kunna tänka sig att använda produkten i framtiden. Något som särskilt 
uppskattades var det ”klick” som uppstår när skylten vrids och låses på plats i 
fästet. 
 

6.1.2 Uppföljning mot kravspecifikation 
För att checka av att alla krav uppfyllts jämfördes slutkonceptet mot 
kravspecifikationen. Egenskaperna graderas antingen gröna, gula eller röda. De 
gröna är de krav eller önskemål som slutkonceptet uppfyller, de gula är de som 
behöver undersökas vidare för att säkerställa och de röda är det egenskaper 
slutkonceptet inte uppfyller. Samtliga krav på produkten uppfylls med undantag 
för två krav som inte går att bekräfta utan ytterligare tester: egenskap fem och 
elva. Det är två önskemål som slutkonceptet inte lyckas uppfylla: egenskap fem 
och 22: ”Antal steg för att montera fästet och skylten på bilen” och ”Maximala 
antalet unika delar fästet består av”, se tabell 11.
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Tabell 11: Uppföljning mot kravspecifikation. 

 

Egenskap nr. Behov nr.
Krav/

Önskemål
Betydelsefaktor Egenskap Beskrivning

Marginellt 

värde
Idealvärde Enhet Källa Metod av verifiering Uppnått

Användning

1 2, 5 K - Fästet går att montera och demontera - Ja - Ja/Nej Företag Test konstruktion Ja

2 2, 5 K - Skylten går att montera och demontera - Ja - Ja/Nej Företag Test konstruktion Ja

3 7, 15 Ö 5 Produkten är lätt att förstå - - Ja Ja/Nej Kundbehov Användartest Ja

4 14 K - Produkten lossnar inte från bilen under användning - Ja - Ja/Nej Kundbehov Test konstruktion Vidare utvärdering krävs

5 7 Ö 3 Antal monteringssteg för att montera fästet och skylten Antal steg för att montera fästet och skylten på bilen - 2 # Kundbehov Räkna 3

Funktion

6 1 Ö 5 Fästet passar alla torkararmar Produkten klarar att fästas runt en omkrets på X-Ymm, se figur 12 23 - 134 - mm Företag Fältstudie 20-135

7 3, 18, 19 K - Produkten tål temperaturskillnader Produkten klarar lufttemperatur mellan X-Y °C +38/-52,6 X2 °C Företag Materialval 76,9/-60,7

8 3, 18, 19 K - Produkten tål väta utan att ta skada - Ja - Ja/Nej Företag Materialval Ja

9 4 Ö 4 Produktens livslängd Antal år produkten förväntas hålla 5 10 År Kundbehov Materialval Vidare utvärdering krävs

10 11 K - Produkten påverkar inte torkararmens funktion - Nej - Ja/Nej Kundbehov Test konstruktion Nej

11 20 K - Produkten klarar att färdas i olika hastigheter 
Maximala tillåtna hastigheten en bil får färdas i med produkten 

monterad
120 - km/h Kundbehov

Kapitel 2.8 

Aerodynamik
Vidare utvärdering krävs

12 12 K - Fästet lämnar inte märken efter sig vid demontering - Nej - Ja/Nej Kundbehov Test konstruktion Nej

13 9 K - Produkten stör inte förarens sikt bakåt - Nej - Ja/Nej Kundbehov Användartest Nej*

Geometri

14 8, 15 Ö 2 Produkten passar in i bilars formspråk - - Ja Ja/Nej Kundbehov Användartest Vidare utvärdering krävs

15 - K - Vikt produkt Maximala vikten på fästet inklusive skylt 1,23 - kg Manuella beräkningar Våg 171,35g

16 - K - Dimensioner fäste Största tillåtna dimensioner för fästet (BxH) 120x70 - mm Skyltarnas dimensioner Tumstock 30x46

17 - K - Dimensioner skylt rektangel
Skylten hindrar inte kravet som ställs på indirekt syn enligt ECE-

reglemente 46
Nej - Ja/Nej ECE-reglemente 46 Test konstruktion Nej

18 - K - Dimensioner skylt kvadrat
Skylten hindrar inte kravet som ställs på indirekt syn enligt ECE-

reglemente 46
Nej - Ja/Nej ECE-reglemente 46 Test konstruktion Nej

19 - K - Dimensioner skylt figur
Skylten hindrar inte kravet som ställs på indirekt syn enligt ECE-

reglemente 46
Nej - Ja/Nej ECE-reglemente 46 Test konstruktion Nej

Ekonomi

20 16 Ö 3 Produktens försäljningpris Vilket pris fästet och skylten är tänkt att säljas för - <100 Kr Kundbehov Överslagsräkning Vidare utvärdering krävs

21 16 Ö 3 Produktens tillverkningskostnad Tillverkningskostnad per enhet (fäste och skylt) - - Kr Företag Överslagsräkning Vidare utvärdering krävs

Miljö & material

22 6, 7, 10, 14 Ö 4 Antal delar fästet består av Maximala antalet unika delar fästet består av - 1 # Kundbehov Räkna 2

23 6, 7, 10, 14 Ö 4 Antal delar skylten består av Maximala antalet unika delar skylten består av - 1 # Kundbehov Räkna 1

24 10 K - Fästet består av återvinningsbara material Andel av fästet som består av återvinningsbara material ≥50 - % Kundbehov Materialval 59%

25 10 K - Skylten består av återvinningsbara material Andel av skylten som består av återvinningsbara material ≥50 - % Kundbehov Materialval 100%

26 10 K - Produktens delar går att ta isär för återvinning - Ja - Ja/Nej Kundbehov/DFD Test konstruktion Ja

27 10 Ö 4 Antal material fästet består av Antal material som fästet består av 3 1 # Kundbehov Räkna 2

28 10 Ö 4 Antal material skylten består av Antal material som skylten består av 2 1 # Kundbehov Räkna 1
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6.2 Livscykelanalys 
Genom att göra en livscykelanalys (LCA) undersöks den miljöpåverkan en produkt 
ger upphov till under hela dess livstid (Österlin 2016). Figur 39 visar produktens 
alla led från råvaruutvinning till återvinning eller avfall.  
 

 
Figur 39: Livscykelanalys (Mälarenergi.se 2019). 

 
För att utföra en LCA användes programmet CES EduPack. Med hjälp av EduPack 
kan en analys utföras genom att ange material och materialåtgång hos en produkt. 
I figur 40 & 41 visas energi- respektive koldioxidåtgång för en produkt. Ett 
fraktsätt samt sträcka fylls även i, detta sattes godtyckligt till en 14 ton lastbil som 
kör en sträcka på 346 km, som är sträckan mellan Stockholm-Skövde. Ett 
antagande gjordes att produkten ska tillverkas i Stockholm, Sverige och sedan 
fraktas till företagets lager lokaliserat i Skövde.  

 

 
Figur 40: Produktens energiåtgång. 
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Figur 41: Produktens koldioxidåtgång. 

 

6.3 Kostnadsförslag 
Av alla de företag som kontaktades för att erhålla en kostnadsoffert för produkten 
var det bara ett företaget som svarade. Kostnadsofferten innehöll priser för varje 
verktyg, se tabell 12, samt tillverkningskostnad för varje del. Offerten innehöll två 
typer av priser: EXW och DDP, se tabell 13. EXW, eller Ex Works, betyder endast 
att säljaren ska ha förberett varorna i lämplig förpackning för avhämtning hos 
säljaren, samt informera köparen vart och när varorna finns tillgängliga. Det är 
köparen som behöver ordna eventuell import och export samt stå för att 
kostnader och risker. Säljaren har således inget ansvar vid lastningen av varorna 
på det transportmedel som köparen valt. Vid DDP, eller Delivered Duty Paid, är 
istället säljaren som genomför eventuell import av varorna samt ombesörjer och 
betalar transport till angiven ort. Säljaren står även för förlust och eventuella 
skador på varorna till dem nått sin slutdestination (Statistiska centralbyrån u.å.). 
 

Tabell 12: Styckkostnad för varje verktyg. 

 
 

 Tabell 13: Material och pris för varje del av produkten. 

 
 
  

Artikel Pris (kr)

Verktyg_bas 99 000

Verktyg_cirkel/kvadrat/rektangel 245 000

Verktyg_rem 34 000

Artikel Material Pris EXW (kr)/st Pris DDP (kr)/st

bas PET 1,57 3,96

cirkel PET 3,19 8,12

kvadrat PET 3,57 9,62

rektangel PET 4,34 12,66

rem Silikon 3,39 3,62
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Givet ovanstående priser uppgår kostnaden för det dyraste produktalternativet, 
innehållande bas, rem och rektangelskylten, till 9,3 kronor. Med en antagen 
produktion av 100 000 enheter på ett år kommer slutkostnaden för tillverkning 
av det dyraste alternativet, inklusive verktygskostnaden utslaget på 100 000 
enheter, uppgå till 13,08 kronor, förutsatt att produktdelarna beställs Ex Works.  
 

7 Diskussion 
Det var svårt redan från start att hålla planeringen och projektgruppen hamnade 
efter då projektet hade en trög start med bland annat framskjutna 
introduktionsseminarium. Det tillkom mycket i förstudien som projektgruppen 
inte hade räknat med från början. Bland annat togs det mer eller mindre för givet 
att det skulle finnas standarder kring bakrutetorkararmarna vilket det inte gjorde. 
Detta ledde istället till att en fältstudie behövde utföras. Fältstudien blev iterativ 
och tog mycket tid. Första gången insamlades mått från tio olika fabrikat, andra 
gången från ytterliga fem olika fabrikat eftersom en för låg andel av personbilar i 
trafik i Sverige täcktes upp. Tredje gången mättes längdmåttet på torkararmen om 
för samtliga bilar. Tidigare bestod längdmåttet av sträckan från rotationscentrum 
till torkararmens slut men för att få ut den längd som skyltarna maximalt skulle 
kunna anta behövdes sträckan från rotationscentrum till slutet av hela 
bakrutetorkaren. Anledningen till att inte fler än tio fabrikat mättes från början 
var för att enbart data på de tio vanligaste fabrikaten var tillgängligt. De fem extra 
fabrikaten erhölls senare via mailkontakt med Statistiska Centralbyrån.  
 
Mycket tid och energi lades på utvecklingen av skyltstorlekarna. Det var så klart 
relevant och efter presentationen av storlekarna tog företaget åt sig av resultatet. 
De sade dock att de själva ville fortsätta utveckla skyltarna i framtiden. Under 
användartestet var det många som sade att de vill ha övningskörningsskylt som 
motiv på skylten. Detta var dock inte möjligt om produkten skulle passa på alla 
uppmätta torkararmar i och med att den kortaste uppmätta armen var 295 mm 
och övningskörningsskylten måste vara 460 mm lång. Det går såklart göra en skylt 
i de måtten så att en övningskörningsskylt går att placera där men det innebär att 
bilar med kortare torkararmar utesluts. Det finns dock olika typer av 
övningskörningsskylt som har andra måttbestämmelser.  
 
Kontakt med företaget och handledare på högskolan har fungerat väldigt bra 
genom projektets gång. Den goda kontakten med företaget beror mycket på en 
chattgrupp som etablerades tidigt i projektet för att snabbt tillmötesgå oklarheter 
från båda parter. 
 
Ett annat slutresultat hade kanske uppnåtts ifall större avgränsningar hade gjorts. 
Ett exempel är avgränsningen att endast undersöka torkararmar tillverkade i 
plast. Enligt Mekonomen är de flesta nya torkararmar tillverkade i plast medan 
enbart äldre bilar har torkararmar i metall. Målet var dock att ta fram en produkt 
som passar så många olika torkararmar som möjligt. 
 
Produktens livscykelanalys beror på flera gjorda antaganden. Bland annat att 
produkten kommer tillverkas i Sverige. Detta behöver inte nödvändigt vara fallet. 
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Pughs konceptvalsmatris hade förberetts inför konceptval med företaget där ett 
koncept skulle väljas via ett gemensamt beslut. Eftersom företaget direkt valde ut 
ett koncept blev konceptvalsmatrisen aldrig använd. Detta kan bero på flera saker. 
Några orsak till detta kan varit att det inte genererades tillräckligt spridda koncept 
eller att sållning innan var för hård i den meningen att flera koncept kanske borde 
gått vidare. Det kan också berott på oklarheter i vad det var företaget var ute efter 
i sin produktidé. Företaget påpekade att det måste vara en mycket billig lösning 
om den ska kunna vara lukrativ. 
 

7.1 Slutsats 
Eftersom det slutliga konceptet uppfyller alla de krav enligt kravspecifikationen 
går det dra en slutsats att det är en bra produkt i den bemärkelsen. 
Frågeställningen som finns i kapitel 1.2 besvaras under projektet gång: 
 

 Hur ska fästet konstrueras för att passa de flesta bakrutetorkare på 

personbilar i Sverige? 

Fältstudien och utvecklingen av kontaktytan har lett till att fästet har 

formats för att passa de uppmätta torkararmarna. Fästet är symmetriskt 

längs de båda axlarna vilket medför att användaren inte kan montera fästet 

”upp-och-ner”. Fästets symmetri innebär också att produkten kan 

monteras på bakrutetorkare med viloposition åt vänster såväl som höger. 

 Hur ska skylten monteras i fästet? 

Skylten monteras i fästet med hjälp av en bajonettfattning vilket är något 
som både användare och företaget varit positiva till. Även om 
bajonettfattningen formats så att det inte går montera skylten fel är det en 
relativt enkel lösning som inte behöver några extra delar eller moment för 
att montera skylten. 

 Hur ska fästet och skylten utformas för att minimalt skymma förarens 

sikt och samtidigt behålla så stort uppmärksamhetvärde som 

möjligt? 

Att hitta den perfekta balansen mellan uppmärksamhetsvärde och sikten 

bakåt är svårt då det är subjektivt vad som stör sikten och vad som olika 

personer tolkar som tillräckligt stor skylt. Något som också bidragit till 

svårigheterna med att hitta perfekt balans var att de flesta valde ena 

storleken på skylt utifrån sett men den andra när de var i rollen som förare, 

i synnerhet gällande den kvadratiska skylten. Enligt de tester som utförts 

ansåg testpersonerna att sikten bakåt är viktigare än en stor yta för motiv 

eller marknadsföring. 

 

7.2 Vidareutveckling 
Eftersom kostnadsförslaget endast kommer från en källa är det svårt att säga om 
det är rimligt. Detta är något som företaget får undersöka vidare med flera 
tillverkare. Det tillkommer givetvis fler kostnader för produkten, exempelvis 
marknadsföring, förvaring, paketering, etcetera. En kommentar från ett av de 
företagen som kontaktades angående kostnadsförslag var att en maximal 
godstjocklek på 4 mm rekommenderas. Eftersom en offert på kostnadsförslag för 
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de föreslagna materialen och tillverkningsmetoden har erhållits görs antagandet 
att samtliga detaljer går att tillverka genom formsprutning. Något som inte 
undersökts är ifall fästet går att formspruta i ett stycke eller om det behöver delas 
upp i två delar. Om fästet skulle behöva delas upp är fördelen att ett snitt längs y-
axeln tillåter två identiska halvor att sammanfogas till ett fäste. Hur detta skulle 
påverka hållfastheten behöver i sådana fall undersökas vidare. 
 
Baksidan på det slutliga konceptet passar alla de uppmätta torkararmarna men 
ett bättre resultat hade med stor säkerhet erhållits om produkten delats upp i två: 
en som är utformad för torkararmar i plast och en för torkararmar i stål. Detta går 
från det initiala målet att utveckla ett universellt fäste men hade kanske istället 
gett två olika fästen som passar bättre på respektive torkararm. Detta är också 
något som företaget får undersöka och besluta om i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga A: Enkätsvar 

 
 

Om ja på fråga 1: Vad skulle du vara beredd att betala för produkten? 

9 svar 
300 kr 

50 sek 

100-500kr. Men tycker det enbart skulle få användas på företagsbilar eller personer med F-skattsedel så det används 

på ett rimligt och trovärdigt sätt. För att undvika politiska eller opassande budskap/symboler etc. 

80kr 

99 kr 

100 

350kr 

Lägre prisklass 

199 

 

Om nej på fråga 1: Varför inte? 

14 svar 
Känns som en onödig produkt 

Har inget behov av en sån produkt 

Känns som att det skulle funka minst lika bra om den var statisk? 

Gillar inte reklam eller logotyper. 

Vill inte ha nåt störande på bakrutetorkaren 

Känns som en överflödig pryl. Kanske målgruppen för de som ska övningsköra? 

Personligt bruk nej. för reklam och marknadsföring ja. 

Har ingen bil 

Äger ingen bil 

Jag skulle inte vilja ha något onödigt som är vägen för min sikt när jag kör bil 

Det känns som en onödig produkt, om man vill marknadsföra något på bilen är det snyggare att ha tryck på rutan 

eller plåten 

Ointressant produkt 

Hejar inte på något lag, har inga politiska intressen att spatsera med, har inga intressen i företag. Skulle hellre 

beställa utskriven striping att sätta på lacken istället. 

Kanske till övningskörningsskylten. Annars inte 
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3. Vad skulle du förvänta dig av produkten? 

23 svar 
Att den sitter kvar (2) 

- (2) 

Att det är hållbar. 

Prisvärd 

Vet ej 

Att den är tålig och står emot isbildning och skiftande klimat samt att den ska vara avmonterbar för exempelvis 

biltvätt 

Enkel, snygg (passar in med bilens design) och hållbart utvecklad (miljövänliga material)  

Hållbarhet, att den inte föll isär osv. 

Stabil och att den inte hindrar funktionen av vindrutetorkaren 

Lätt att montera, 

Att den inte lossnar lätt. Är enkel att fästa 

Hållbarhet, fästförmåga 

laglig 

Hållbarhet och estetiskt tilltalande3 

Att den skulle vara enkel att montera och hållbar länge. 

Lättmonterad, bra hållbarhet, se bra ut (inte för "billig" eller plastig) 

Att den håller oavsett väder eller vilken hastighet man kör i. 

Om jag nu skulle köpt den skulle jag förvänta mig att den inte ramlar av samtidigt som den inte lämnar några märken 

när jag vill ta bort den (fästet) 

X 

. 

Sitta stadigt; god synlighet 
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Om ja på fråga 5: Vad har du på bilen? 

4 svar 

Supportmärke. 

Mitt namn 

Regskyltlist 

Reklamskylt, magnetisk på sidan av bilen 
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Bilaga B: Rådata från fältstudie 
 

 
 

  

Bilmärke Modell Maxbredd Minbredd Maxdjup Mindjup Längd
Torkararmens 

placering
Viloläge

Audi A3 26,52 21,58 22,90 15,68 435 C L (H)

Audi A4 24,92 16,98 23,50 16,80 445 C L (V)

Audi A6 28,06 22,18 23,94 14,24 490 C L (H)

Audi Q3 27,70 23,48 24,64 20,06 500 C L (H)

BMW 320 28,66 16,78 31,10 14,10 370 C L (V)

BMW 520 28,24 23,50 24,86 11,54 440 C L (V)

BMW 535 27,30 23,54 23,94 10,84 435 C L (V)

BMW X3 27,50 12,84 25,26 8,16 445 C L (V)

Ford Cmax 19,22 8,86 22,84 3,34 355 C L (H)

Ford EcoSport 18,94 8,68 22,36 2,90 365 C L (H)

Ford Fiesta 27,00 21,36 31,58 14,48 435 C L (H)

Ford Focus 18,34 8,92 23,46 3,20 355 C L (H)

Hyundai i20 22,08 19,72 27,16 20,76 500 C L(H)

Hyundai i30 27,18 20,38 30,10 24,36 425 C L(H)

Hyundai i30cw 30,34 18,52 29,28 11,26 435 C L(H)

Hyundai Tucson 27,96 19,74 26,74 20,82 430 C L(H)

Kia Cee'd 31,08 18,68 29,20 9,62 410 C L(H)

Kia Niro 27,96 20,60 27,60 25,58 390 C L(H)

Kia Rio 28,24 19,92 25,10 18,84 390 C L(H)

Kia Sorento 28,14 20,44 26,88 19,70 390 C L(H)

Mercedes-Benz CLA45 19,32 15,24 22,28 10,50 405 C L(V)

Mercedes-Benz C220 19,88 14,66 21,66 10,80 365 C L(V)

Mercedes-Benz E220 26,00 22,46 30,48 20,54 420 C L(V)

Mercedes-Benz E350 27,96 22,44 30,74 18,40 420 C L(V)

Nissan Leaf 24,98 9,00 25,78 6,96 365 C L(V)

Nissan Micra 31,18 12,42 33,20 9,86 530 C L(V)

Nissan Murano 24,22 13,24 23,38 7,58 425 C L(H)

Nissan Qashqai 26,74 24,00 31,84 21,48 430 C L(H)

Opel Astra 27,50 20,64 28,00 19,92 380 C L(V)

Opel Corsa 26,54 20,90 30,36 20,86 410 C L(V)

Opel Insignia 28,34 23,22 28,00 18,10 410 C L(V)

Opel Zafira 28,74 20,28 29,00 18,72 470 C L(V)

Peugeot 206 27,42 16,92 30,64 7,88 505 C L (H)

Peugeot 307 27,60 17,10 30,58 7,86 445 C L (H)

Peugeot 2008 28,48 19,92 28,64 22,36 375 C L (V)

Peugeot 3008 28,52 22,58 29,00 21,76 415 C L (H)

Renault Captur 28,52 18,18 31,18 22,60 380 C L (H)

Renault Clio 28,44 23,38 29,56 28,64 330 C L (H)

Renault Megane 27,96 14,12 30,18 7,78 445 C L (V)

Renault Scenic 26,28 20,36 29,84 20,36 410 C L (V)

Saab 93 26,48 28,74 30,30 16,36 410 C L (V)

Saab 95 33,28 18,66 26,68 9,48 430 C L (V)

Skoda Fabia 25,96 19,60 21,94 15,08 425 C L (H)

Skoda Kodiaq 26,48 19,88 27,10 16,16 435 C L (H)

Skoda Octavia 26,88 20,26 25,58 16,84 495 C L (H)

Skoda Superb 26,58 20,16 28,10 16,68 510 C L (H)

Toyota Avensis 27,56 19,54 25,32 19,46 390 C L (H)

Toyota Auris 28,80 18,94 24,56 5,74 500 OC (H) L (V)

Toyota Prius 19,96 8,74 21,22 3,44 545 S S (V)

Toyota UrbanCruiser 28,98 19,54 28,88 5,26 295 C L (V)

Volkswagen Golf 26,46 18,54 28,48 18,50 390 C L (H)

Volkswagen Passat 27,38 21,58 29,14 20,20 480 C L (H)

Volkswagen Polo 26,62 19,38 27,90 14,98 385 C L (H)

Volkswagen Tiguan 27,16 20,86 28,92 16,08 470 C L (H)

Volvo v40cc 27,24 16,90 28,54 10,10 385 C L (H)

Volvo v70 28,28 26,18 33,68 27,50 495 C L (V)

Volvo xc60 22,70 15,42 18,94 9,92 515 C L (V)

Volvo xc90 28,94 26,18 30,84 26,90 530 C L (V)



59 
 

Bilaga C: Användartest med intervjufrågor och svar 
 
Testa de två olika rektangulära skyltarna 
 
Utifrån: 
*Testa rektangulär skylt 1* 
*Testa rektangulär skylt 2* 
 

 Om du skulle vara ägare till skylten, vilken av de två storlekarna på skyltarna 
föredrar du, eller föredrar du ingen av dem?  

1) Skylt 1 
2) Skylt 1 
3) Skylt 1 
4) Skylt 1 
5) Skylt 1 
6) Skylt 1 
7) Skylt 1 
8) Skylt 1 
9) Skylt 1 
10) Skylt 1 

 

o Varför? 
1) Lägger märke till den mer, läser den bättre, ögonen drogs mer till den 
2) Skylt 1 var mer anpassad för texten, texten fyller ut/upp mer  
3) Kändes som texten syntes bättre, kanske för att den var mer utdragen 
4) Den såg bättre ut  
5) Den har en bättre form efter bilen 
6) Den känns mindre i vägen 
7) Den är mindre (smalare) än skylt 2, känns som texten passar bättre på skylt 1 

eftersom den går att göra längre 
8) Den är klar och tydlig, såg texten bra på den 
9) Den är tydlig, såg texten bättre på den 
10) Proportionerna på skylt 1 ser bättre ut, skylt 2 ser mer klumpig ut på torkaren 

 

o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället? 
1) – 
2) – 
3) – 
4) – 
5) – 
6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) – 

 

 Om du skulle se skylten på någon annans bil, vilken av de två storlekarna på 
skyltarna föredrar du, eller föredrar du ingen av dem?  

1) Skylt 1 
2) Skylt 1 
3) Skylt 1 
4) Skylt 1 
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5) Skylt 1 
6) Vet inte 
7) Vet inte 
8) Skylt 1 
9) Skylt 1 
10) Skylt 1 

 

o Varför? 
1) Såg lättare vad det stod på den jämfört med skylt 2 
2) Den var bra, fattas inte något, en rad med text är bra, på skylt 2 skulle man kunna 

ha två rader med text men det skulle bli för mycket för att hinna läsa 
3) Lättare att läsa texten, antagligen för att den var större och fyllde ut skylten mer, 

den drog till sig uppmärksamhet mer än den andra 
4) Den var enklare att se, la märke till den mer, kändes bättre att läsa den texten 
5) Den har en bättre form efter bilen 
6) Båda är ganska lika men ifall det skulle varit en text på skylten skulle jag 

föredragit skylt 1 medan om det istället skulle varit ett motiv skulle jag föredragit 
skylt 2 

7) Det beror på vad det är för text eller motiv på, det känns som det får plats mer text 
på skylt 2 

8) Ser skylt 1 bättre på längre håll, skylt 2 ser klumpigare ut  
9) Den är tydlig, såg texten bättre på den, drogs till den mer 
10) Den ser snyggare ut, skylt 2 sticker ut mer i kanterna och jag tänker ”ska den vara 

där ens?”, den passar inte in lika bra 
 

o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället? 
1) – 
2) – 
3) – 
4) – 
5) – 
6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) – 

 
 Vad skulle du vilja skriva eller ha för motiv på din skylt? 
1) Exempelvis ”baby on board”, ”håll avstånd” eller ”kör försiktigt” 
2) ”övningskör” eller någon form av varningsskylt, till exempel ”lång last” 
3) ”hund i bil” eller någon rolig text 
4) ”hund i bil”, ”baby on board” eller något annat 
5) Vet ej, ”hund i bil” kanske 
6) Skulle haft en fotbollslogga eller liknande  
7) Fotbollslag, ”övningskör” eller en tillhörighet  
8) Föreningsnamn på lag  
9) Föreningsnamn  
10) Vet inte i nuläget 

 

Inifrån: 
*Testa rektangulär skylt 1* 
*Testa rektangulär skylt 2* 
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 Om du skulle vara ägare till skylten, vilken av de två storlekarna på skyltarna 
föredrar du, eller föredrar du ingen av dem? 

1) Vet inte 
2) Skylt 1 
3) Skylt 1 
4) Skylt 1 
5) Skylt 1 
6) Skylt 1 
7) Skylt 1 
8) Skylt 1 
9) Skylt 1 
10) Skylt 1 

 

o Varför? 
1) Ingen av dem stör, ingen märkbar skillnad på dem men skylt 1 störde lite mindre 

eftersom skylt 2 slutade tidigare och då bildade ett ”hack” eftersom den inte följde 
med torkarens smala och avlånga form lika bra 

2) Ingen av dem störde men skylt 1 syntes minst, den var mer diskret och syntes inte 
alls i viloläge, kanske skulle störts mer av skylt 2 om jag var ovan vid att ha 
någonting på torkaren 

3) Den såg mer naturlig ut och tog inte upp lika mycket plats då den följde formen på 
torkaren bra 

4) Båda skulle egentligen funka eftersom ingen stör men skylt 1 syns inte alls i 
viloläge  

5) Den var något bättre än skylt 2 men ingen av dem störde  
6) Skylt 2 var mer i vägen 
7) Den syntes minst  
8) Ingen av dem stör men skylt 1 syntes minst 
9) Den ser man knappt  
10) Den syns minst, ingen av dem störde när torkaren var stilla men skylt 2 syns mer 

när torkaren är i rörelse  

 
o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället?  

1) – 
2) – 
3) – 
4) – 
5) – 
6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) – 

 
Testa de två olika kvadratiska skyltarna 
 
Utifrån:  
*Testa kvadratisk skylt 1* 
*Testa kvadratisk skylt 2* 
 

 Om du skulle vara ägare till skylten, vilken av de två storlekarna på skyltarna 
föredrar du, eller föredrar du ingen av dem?  

1) Skylt 1 
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2) Ingen av dem 
3) Skylt 1 
4) Skylt 1 
5) Skylt 1 
6) Skylt 2 
7) Skylt 2 
8) Skylt 2 
9) Skylt 2 
10) Skylt 2 

 

o Varför? 
1) Såg bättre vad som stod  
2) – 
3) Den syntes bättre trots att båda är lite plottriga  
4) På den kan jag göra mitt budskap större och tydligare 
5) Den har mer yta att använda 
6) Det går att förmedla samma budskap med båda skyltarna så föredrar skylt 2 

eftersom den är mindre i vägen  
7) Den är mindre än skylt 1 men tycker att en rektangulär skylt ser bättre ut på bilen 

proportionsmässigt  
8) Skylt 1 är alldeles för stor  
9) Mitt första intryck av skylt 1 är att den är för stor  
10) Om jag vill supporta någonting eller liknande så skulle det synas men på ett mer 

diskret sätt  
 

o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället? 
1) – 
2) Något större än skylt 1 men det beror på hur plottrig/detaljrik den är, ingen av 

storlekarna var bra sett till texten eftersom den blir för liten utan passar i så fall 
bättre till en logga utan text på, om det var min skylt skulle jag vilja ha den så stor 
som möjligt 

3) – 
4) – 
5) – 
6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) – 

 

 Om du skulle se skylten på någon annans bil, vilken av de två storlekarna på 
skyltarna föredrar du, eller föredrar du ingen av dem?  

1) Skylt 1 
2) Skylt 1 
3) Skylt 1 
4) Skylt 1 
5) Skylt 1 
6) Skylt 2 
7) Skylt 2 
8) Skylt 1 
9) Skylt 1 
10) Skylt 1 
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o Varför? 
1) Ser bättre vad personen vill förmedla 
2) Större desto bättre för att se budskapet/motivet för att inte tappa fokus från 

trafiken för att kunna läsa vad det står utan det ska synas direkt 
3) Vill att den ska vara så stor som möjligt så att jag kan läsa/se vad det står och inte 

tappa fokus utan se det direkt  
4) Såg motivet tydligare, på skylt 2 måste jag koncentrera mig mer på för att se, 

däremot så ser skylt 2 gulligare ut och inte lika klumpig på bilen 
5) Det är lättare att se motivet på den 
6) Det går att förmedla samma budskap med båda skyltarna så föredrar skylt 2 

eftersom den är mindre i vägen  
7) Tycker att skylt 1 ser för stor ut, skulle nog reagerat på skylt 1 mer än på skylt 2 

och skylt 1 skulle förmedla ett budskap mer men tycker den ser dum ut på bilen  
8) Den syns mer, drar till sig mer uppmärksamhet  
9) Skulle haja till mer om jag gick förbi en annans bil och skylt 1 satt på jämfört med 

skylt 2 
10) Den är större och tydligare  

 

o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället? 
1) – 
2) – 
3) – 
4) – 
5) – 
6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) – 

 
 Vad skulle du vilja skriva eller ha för motiv på din skylt? 
1) Vet inte men om man håller på till exempel ett fotbollslag skulle det här formatet 

på skylt uppskattas, skulle hellre skriva något i text och då välja en rektangulär 
skylt men den här kvadratiska skulle passa bra för loggor 

2) Skulle inte haft denna skylt om jag inte haft ett eget företag eftersom jag tycker att 
den passar bättre för loggor, förutom om jag skulle hållit på något lag 

3) Hade föredragit den rektangulära skylten eftersom jag inte håller på något lag 
eller liknande  

4) Kanske ett lag jag håller på annars för de som har ett företag eller jobbar 
någonstans och vill visa sin logga eller liknande 

5) Någon logotyp 
6) Skulle haft en fotbollslogga eller liknande  
7) Fotbollslag, ”övningskör” eller en tillhörighet  
8) Skulle inte haft denna typ av skylt utan hellre valt en rektangulär  
9) Föreningsmärke  
10) Supportermärke  

 
Inifrån: 
*Testa kvadratisk skylt 1* 
*Testa kvadratisk skylt 2* 
 

 Om du skulle vara ägare till skylten, vilken av de två storlekarna på skyltarna 
föredrar du, eller föredrar du ingen av dem? 
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1) Skylt 2 
2) Vet inte 
3) Skylt 1 
4) Vet inte 
5) Skylt 2 
6) Ingen av dem 
7) Ingen av dem 
8) Skylt 2 
9) Skylt 2 
10) Skylt 2 

 

o Varför? 
1) Mindre storlek, stör inte som skylt 1 gjorde 
2) Skylt 2 syns mindre men båda är ganska lika, ingen av dem stör så hade inte spelat 

någon roll, hade valt en rektangulär skylt istället 
3) Tyckte inte att det var så stor skillnad på de båda så hade då valt den stora, tycker 

att den kvadratiska stör mer än den rektangulära  
4) Ingen av dem stör mer eller mindre än den andra så båda skulle funka, känner att 

det inte spelar någon roll för mig men de kvadratiska syns såklart mer än de 
rektangulära 

5) Den stör mindre men endast marginellt, ingen av dem är direkt störande 
6) Båda tog för mycket uppmärksamhet  
7) Båda var för stora, ser opassande ut (passar inte in så bra på bilen) 
8) Den syns minst, skulle dock hellre valt en rektangulär skylt  
9) Den stör inte så mycket men föredrar en rektangulär skylt  
10) Skylt 1 störde när torkaren var i rörelse så jag föredrar skylt 2, ingen av dem 

störde när torkaren var i vila men tycker att båda är mer störande än de 
rektangulära skyltarna 

 

o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället?  
1) – 
2) – 
3) – 
4) – 
5) – 
6) En rektangulär skylt skulle vara bättre eftersom den har samma form som 

torkaren och därmed inte stör 
7) Någon lösning där skylten inte följer med torkaren utan sitter någon annanstans 

bak på bilen, eller skulle jag vilja ha en rektangelformad skylt  
8) – 
9) – 
10) – 

 

 
Under testerna var skyltarna placerade längs med bakrutetorkaren. 
*Visa skisser på denna lösning samt en ”viktad” lösning och förklara* 
 

 Om du fick välja mellan dessa två alternativ att placera skylten, vilken föredrar 
du, eller föredrar du ingen av dem? 

1) Föredrar placering längs med torkaren, inte viktad  
2) Som medtrafikant skulle jag föredragit den viktade lösningen men som 

ägare/förare skulle jag föredragit placering längs med torkaren, skulle valt 
placering längs med torkaren om jag bara fick välja en av dem 
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3) Som medtrafikant tycker jag den viktade lösningen men som förare att den 
placeras längs med torkaren 

4) Att den placeras längs med torkaren, inte viktad  
5) Föredrar att den placeras längs med torkaren över en viktad lösning 
6) En viktad lösning skulle passa en kvadratisk skylt, en rektangulär skylt skulle jag 

föredra placerad längs med torkaren men jag tror inte att det går att läsa ändå 
just då torkaren är i rörelse  

7) Att den placeras längs med torkaren, inte viktad  
8) En viktad lösning 
9) Att den placeras längs med torkaren, inte viktad  
10) Att den placeras längs med torkaren, inte viktad  

 

o Varför? 
1) Känns som en onödig funktion med en viktad skylt, skulle inte vilja betala mer för 

det utan köper hellre en billigare lösning, en sådan funktion skulle inte heller göra 
det lättare att läsa skylten 

2) Det är säkrast, att alltid ha sikt som förare 
3) Vill ha mindre skymt sikt som förare 
4) Den viktade lösningen skulle skymma sikten betydligt mer  
5) En viktad lösning känns klumpigt, det är bättre att ha något stelt och stabilt 
6) Den kvadratiska viktad för den skulle inte vara mer i vägen då än om den var 

placerad längs med torkaren, den rektangulära längs med torkaren för den skulle 
vara i vägen ifall den var viktad  

7) En viktad lösning skulle vara mer komplicerad, vara i vägen och störa sikten 
8) Det verkar som en häftig lösning, roligt om skylten följer med horisontellt 
9) Det känns som det är mindre krabb med det, kommer en sådan funktion med en 

viktad lösning hålla? Om det blir isbildning osv.? Det känns som det ger mer 
problem och produkten kanske inte håller lika länge  

10) Det är lättare att fokusera på körningen då 
 

o Om ingen av dem, vad skulle du vilja ha istället?  
1) – 
2) – 
3) – 
4) – 
5) – 
6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) – 

 

 
Övrigt: 

1) Du valde olika storlekar på de kvadratiska skyltarna ute respektive inne, hur 
kommer det sig? Hade hellre sett ut bäst, så hade valt skylt 2 i slutändan. På 
rektangeln hade jag valt skylt 1, den var inte jobbig eftersom den följde 
torkarens form.  

2) Ett förslag är att skylten sitter i rotationscentrum för bakrutetorkaren 
3) – 
4) – 
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5) Du valde olika storlekar på de kvadratiska skyltarna ute respektive inne, hur 
kommer det sig? Hade valt skylt 2 över skylt 1 i och med att det känns viktigare 
att se ut ur bilen när man kör. Skylt 2 känns även smidigare överlag. 

6) – 
7) – 
8) – 
9) – 
10) De kvadratiska skyltarna skulle vara bra för marknadsföringssyfte eller till 

exempel att de sitter på hyrbilar med olika nummer på så att det är lätt att hitta 
vilken man ska ha, sedan kan den tas bort när man kör. Jag har själv erfarenhet 
om att det kan vara svårt att hitta rätt bil och man får gå runt på parkeringen och 
öppna bilen med knappen för att se vilken bil som blinkar till.  
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Bilaga D: Speedstorming 
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Bilaga E: 6-3-5 metoden 
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Bilaga F: Konceptkombinationer från morfologisk matris 
1 Snäppfäste - elastisk funktion - bajonettfattning 37 Trä igenom - elastisk funktion - bajonettfattning 73 Trä runt - elastisk funktion - bajonettfattning

2 Snäppfäste - elastisk funktion - batterilucka 38 Trä igenom - elastisk funktion - batterilucka 74 Trä runt - elastisk funktion - batterilucka

3 Snäppfäste - elastisk funktion - kardborre 39 Trä igenom - elastisk funktion - kardborre 75 Trä runt - elastisk funktion - kardborre

4 Snäppfäste - elastisk funktion - kullager 40 Trä igenom - elastisk funktion - kullager 76 Trä runt - elastisk funktion - kullager

5 Snäppfäste - elastisk funktion - magnet 41 Trä igenom - elastisk funktion - magnet 77 Trä runt - elastisk funktion - magnet

6 Snäppfäste - elastisk funktion - pressknapp 42 Trä igenom - elastisk funktion - presskanpp 78 Trä runt - elastisk funktion - pressknapp

7 Snäppfäste - elastisk funktion - profilpassning 43 Trä igenom - elastisk funktion - profilpassning 79 Trä runt - elastisk funktion - profilpassning

8 Snäppfäste - elastisk funktion - skjuva in 44 Trä igenom - elastisk funktion - skjuva in 80 Trä runt - elastisk funktion - skjuva in

9 Snäppfäste - elastisk funktion - skruv 45 Trä igenom - elastisk funktion - skruv 81 Trä runt - elastisk funktion - skruv

10 Snäppfäste - elastisk funktion - snäppfäste 46 Trä igenom - elastisk funktion - snäppfäste 82 Trä runt - elastisk funktion - snäppfäste

11 Snäppfäste - elastisk funktion - sugkopp 47 Trä igenom - elastisk funktion - sugkopp 83 Trä runt - elastisk funktion - sugkopp

12 Snäppfäste - elastisk funktion - vakuum 48 Trä igenom - elastisk funktion - vakuum 84 Trä runt - elastisk funktion - vakuum

13 Snäppfäste - slidfunktion - bajonettfattning 49 Trä igenom - spännband - bajonettfattning 85 Trä runt - fjäder - bajonettfattning

14 Snäppfäste - slidfunktion - batterilucka 50 Trä igenom - spännband - batterilucka 86 Trä runt - fjäder - batterilucka

15 Snäppfäste - slidfunktion - kardborre 51 Trä igenom - spännband - kardborre 87 Trä runt - fjäder - kardborre

16 Snäppfäste - slidfunktion - kullager 52 Trä igenom - spännband - kullager 88 Trä runt - fjäder - kullager

17 Snäppfäste - slidfunktion - magnet 53 Trä igenom - spännband - magnet 89 Trä runt - fjäder - magnet

18 Snäppfäste - slidfunktion - pressknapp 54 Trä igenom - spännband - pressknapp 90 Trä runt - fjäder - pressknapp

19 Snäppfäste - slidfunktion - profilpassning 55 Trä igenom - spännband - profilpassning 91 Trä runt - fjäder - profilpassning

20 Snäppfäste - slidfunktion - skjuva in 56 Trä igenom - spännband - skjuva in 92 Trä runt - fjäder - skjuva in

21 Snäppfäste - slidfunktion - skruv 57 Trä igenom - spännband - skruv 93 Trä runt - fjäder - skruv

22 Snäppfäste - slidfunktion - snäppfäste 58 Trä igenom - spännband - snäppfäste 94 Trä runt - fjäder - snäppfäste

23 Snäppfäste - slidfunktion - sugkopp 59 Trä igenom - spännband - sugkopp 95 Trä runt - fjäder - sugkopp

24 Snäppfäste - slidfunktion - vakuum 60 Trä igenom - spännband - vakuum 96 Trä runt - fjäder - vakuum

25 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - bajonettfattning 61 Trä runt - cykelhjälmssnurra - bajonettfattning 97 Trä runt - spännband - bajonettfattning

26 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - batterilucka 62 Trä runt - cykelhjälmssnurra - batterilucka 98 Trä runt - spännband - batterilucka

27 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - kardborre 63 Trä runt - cykelhjälmssnurra - kardborre 99 Trä runt - spännband - kardborre

28 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - kullager 64 Trä runt - cykelhjälmssnurra - kullager 100 Trä runt - spännband - kullager

29 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - magnet 65 Trä runt - cykelhjälmssnurra - magnet 101 Trä runt - spännband - magnet

30 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - pressknapp 66 Trä runt - cykelhjälmssnurra - pressknapp 102 Trä runt - spännband - pressknapp

31 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - profilpassning 67 Trä runt - cykelhjälmssnurra - profilpassning 103 Trä runt - spännband - profilpassning

32 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - skjuva in 68 Trä runt - cykelhjälmssnurra - skjuva in 104 Trä runt - spännband - skjuva in

33 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - skruv 69 Trä runt - cykelhjälmssnurra - skruv 105 Trä runt - spännband - skruv

34 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - snäppfäste 70 Trä runt - cykelhjälmssnurra - snäppfäste 106 Trä runt - spännband - snäppfäste

35 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - sugkopp 71 Trä runt - cykelhjälmssnurra - sugkopp 107 Trä runt - spännband - sugkopp

36 Trä igenom - cykelhjälmssnurra - vakuum 72 Trä runt - cykelhjälmssnurra - vakuum 108 Trä runt - spännband - vakuum
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Bilaga G: Dot-voting 
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Bilaga H: C-box 
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Bilaga I: Ritningar 
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