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Sammanfattning
Teleskophandtaget på en resväska är troligen det användaren är i kontakt med
mest och kanske även det som berörs först vid val av resväska. Det gör att det har
en viktig roll i att förmedla en uppfattning om resväskans kvalitet. Detta projekt
har initierats av företaget Thule Sweden AB som arbetar med transportlösningar
för personliga föremål, däribland exempelvis resväskor som är det affärsområde
projektet tillhörde. Projektet syftar till att utveckla deras befintliga teleskophandtag till att erbjuda större valfrihet i höjdjustering.
Thule kännetecknas av, och strävar efter, att ta fram funktionella och genomtänkta lösningar med hög kvalitet och säkerhet. De tror att utveckling av teleskophandtaget kan höja kvalitetsuppfattning av resväskan i stort.
Projektet har genomförts som ett examensarbete för maskiningenjörsutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. I rapporten redovisas de delar av produktutvecklingsprocessen projektet innefattat och alla resultat från de olika metoder som använts. Processen delades in i de tre faserna: produktspecificering,
konceptgenerering samt konceptutvärdering.
Resultatet av projektet blev två konceptuella lösningar till låsmekanismer för
steglös höjdjustering. Dessa anpassades för integrering i Thules befintliga teleskophandtag. Den ena av mekanismerna bygger på mekanisk låsning och den
andra på friktionslåsning. Med anledning av att koncepten skiljer sig åt i teknik
samt att Thule ansåg att båda hade intressanta egenskaper valdes båda till slutkoncept. Lösningarna presenteras både i form av digitala solidmodeller och 3Dprintade prototyper.
De båda konceptuella lösningarna behöver utvärderas vidare bland annat genom
att undersöka om det är möjligt att skapa ett tillräckligt högt motstånd med friktionslösningen samt om det är möjligt att minska vikten hos den mekaniska lösningen.
Den viktigaste slutsatsen av projektet är att det bör vara fullt möjligt att utveckla
ett steglöst teleskophandtag som passar Thules varumärkesmässiga profil och
som faktiskt höjer kvalitetskänslan.

Nyckelord: konceptutveckling, resväska, steglös teleskopkonstruktion, Thule,
teleskophandtag
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Abstract
The telescope handle on a suitcase is probably what the user is in contact with
most and perhaps also what is touched first when choosing a suitcase. This means
that it has an important role to play in conveying a conception of the suitcase
quality. This project has been initiated by the company Thule Sweden AB, which
works with transport solutions for personal items, including, among other things
suitcases that are the business area the project belonged to. The project aims to
develop their existing telescopic handles to offer greater freedom of choice in
height adjustment.
Thule is characterized by, and strives for, to develop functional and well-thoughtout solutions with high quality and safety. They believe that the development of
the telescopic handle can increase the quality perception of the suitcase in general.
The project has been carried out as a degree project for the mechanical engineering program at the Mid Sweden University in Östersund. In the report, the parts
of the product development process are included in the project and all results
from the various methods used. The process was divided into the three phases:
product specification, concept generation and concept evaluation.
The result of the project was two conceptual solutions for locking mechanisms
for continuous height adjustment. These were adapted for integration in Thule's
existing telescopic handles. One of the mechanisms is based on mechanical locking and the other on friction locking. Due to the fact that the concepts differ in
technology and that Thule considered that both had interesting properties, both
were chosen as final concepts. The solutions are presented both in the form of
digital solid models and 3D-printed prototypes.
The two conceptual solutions need to be further evaluated, among other things
by examining whether it is possible to create a sufficiently high locking resistance
with the friction solution and whether it is possible to reduce the weight of the
mechanical solution.
The most important conclusion of the project is that it should be possible to develop a continuous height adjustable telescopic handle that fits Thule's brand profile and which actually increases the feeling of quality.

Key words: concept development, suitcase, continuous height adjustable telescopic construction, Thule, telescopic handle
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Ordlista
Här förklaras begrepp som förekommer ett flertal gånger i rapporten. Orden är
kursiverade i den löpande texten. De är ordnade i bokstavsordning i ordlistan.
3D-print - en form av så kallad friformsframställning där solida, fysiska modeller tillverkas direkt från digitala modeller genom att en plaststråle bygger upp
modellen lager för lager [1].
Brainstorming - en kreativ metod för idégenerering som syftar till att komma
fram till så många idéer som möjligt och kunna inspireras av olika personers tankar [2, s. 166].
CAD - (Computer Aided Design) ett verktyg för datorstödd konstruktion och
modellering av ritningar och tredimensionella modeller för bland annat visualisering, simulering och tester [3].
Målspecifikation – kriterier och önskemål inom produktutvecklingsprocessen
som konkretiserar problemet och redogör för den produkt som ska utvecklas [2]
[2, s. 120]. Målspecifikationen ska innehålla all information som behövs för att
generera koncept samt senare fungera som referens för utvärdering av dessa [2,
s. 150]. Den ska vara komplett, relevant, lösningsoberoende och mätbar [4].
Syntes-analysloop – en itererande process där lösningar genereras, modelleras
och analyseras upprepade gånger utifrån uppfyllande av uppsatta kriterier [2, s.
67].

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

7

Konceptutveckling av ett resväskehandtag
Låsmekanism för steglös justering av Thules
teleskophandtag

1

Mittuniversitetet
2019.06.10

Introduktion
Trots en växande miljödebatt ökar flygandet i världen [5]. I Sverige har antalet
flygresor ökat med 120 % sedan år 1990 [6]. I de flesta fall innefattar resande
medtagande av någon form av bagage. På 1970-talet lanserades den första kommersiella hjulförsedda resväskan [7] och idag är den typ av resväska dominerande
vid flera former av resande, speciellt med flyg och tåg. Den hjulförsedda resväskan underlättar hanteringen av bagage framförallt genom att reducera bärandet
[8].
Den hjulförsedda resväskan, hädanefter benämnd resväska, är normalt antingen
större eller något mindre än 56 x 45 x 25 cm vilket är den generella standarden
för handbagage vid flygresande [9]. Förändring och utveckling av resväskan begränsas av denna standard [10] vilket är en trolig orsak till att de flesta modeller
på marknaden är snarlika i formatet.
Resväskan består vanligen av en antingen mjuk eller hård, öppningsbar kropp
med hjul på undersidan och ett teleskopiskt handtag på ovansidan. Resväskan
förflyttas, dragande eller skjutande, med hjälp av, det då utfällda, teleskophandtaget. Handtaget ansvarar för en stor del av resväskans funktionalitet men tillverkarna verkar trots det inte lägga mycket fokus på det. De nämner till exempel
inte mycket om handtaget i sina produktbeskrivningar och de använder ofta
samma handtag till flera olika modeller av resväskor. Teleskophandtaget har
vanligen relativt begränsad möjlighet till användaranpassning vilket gör att användaren kan tvingas till en ofördelaktig kroppshållning. Trots detta lyser ergonomiaspekten med sin frånvaro på resväskemarknaden.
Som bakgrund till projektet genomfördes en fristående förstudie om ergonomi
vid dragande av resväskor. Den genomfördes som en litteraturstudie av forskningsresultat och vetenskapliga artiklar inom området. Målet med studien var att
komma fram till vilken påverkan handtaget har och hur det skulle kunna förbättras. Forskning kring dragande av last visade sig vara ett eftersatt område [10],
[11] men en viktig slutsats var att resväskan bör kunna anpassas efter användarens längd för förbättrad ergonomi [12].
Detta projekt har genomförts som examensarbete för maskiningenjörsutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. Projektet har initierats av företaget Thule
Sweden AB, hädanefter benämnt Thule. Thule är ett svenskt företag, grundat år
1942 i Småland, som arbetar med transportlösningar för personliga föremål med
syfte att underlätta ett aktivt liv. De har idag drygt 2200 anställda på fler än 40
kontor och produktionsanläggningar världen över [13]. Deras produktsortiment
innehåller bland annat hållare till sportutrustning för transport på bilar, barnvagnar samt väskor och ryggsäckar som är det affärsområde projektet tillhör. Deras
produkter kännetecknas av funktionella och genomtänkta lösningar med hög kvalitet och säkerhet.
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Figur 1 Thules senaste resväskemodell Revolve. Från [14]. Återgiven med tillstånd.

Thule har tillverkat resväskor sedan år 2010 [15]. De tidiga kollektionerna är relativt sportiga och robusta, men de har på senare tid börjat tillverka resväskor
med en mer stilren och lyxig profil. Ett exempel på deras mer stilrena resväskor
visas i figur 1. Med anledning av detta satsar de nu ytterligare på kvalitetsuppfattningen då de anser att det är viktigt för denna typ av resväskor [16].
Detta projekt är en del av denna satsning. Eftersom handtaget ofta är det användaren är i kontakt med mest och kanske även det användaren berör först tror
Thule att det har en stor betydelse för kvalitetsupplevelsen hos resväskan. Thule
försöker i sitt kvalitetstänkande inkludera alla sinnen såsom till exempel känslan
vid beröring eller upplevelsen av olika ljud [16]. Ett handtag som till exempel
känns ostabilt eller glappar kan ge en känsla av låg kvalitet vilket lätt associeras
med resväskan i stort.
För förbättrad kvalitetskänsla hos resväskan, både genom förhöjd flexibilitet och
möjlighet till användaranpassning samt känsla av rigiditet och stabilitet, vill
Thule utveckla ett teleskophandtag som erbjuder större valfrihet i justering av
höjdläget. För att kunna åstadkomma detta behöver en ny låsmekanism som låser
handtagets höjd utvecklas.
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Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en låsmekanism som möjliggör större valfrihet i justering av höjdläget hos teleskophandtagen på Thules resväskor.

1.1.1

Frågeställningar
För att kunna uppfylla syftet bryts det ner i frågeställningar som ska driva projektet och besvaras i rapporten.
För att inledningsvis skapa riktlinjer för produkten som ska utvecklas måste förutsättningar undersökas och kriterier bestämmas [2, s. 117].
1. Vad ska åstadkommas och vilka förutsättningar finns för detta?
För att kunna utveckla så tillfredställande lösningar som möjligt ska lösningsrymden vara stor [2, s. 120]. Många olika lösningar till problemet bör därför studeras.
2. Vilka principiella mekanismer kan lösa problemet?
Utgående från de principiella lösningar som uppmärksammas ska en metodisk
utvärdering göras för att, med säkerhet, prioritera goda lösningar och eliminera
dåliga [2, s. 121].
3. Vilka lösningar uppfyller kraven på bästa sätt?
För att slutligen säkerställa att konceptet fungerar, uppfyller kraven samt att företaget blir tillfredsställt ska slutkonceptet verifieras och vidareutvecklas [2, s.
122].
4. Hur bör de slutliga koncepten lämpligen se ut och fungera?

1.2

Förväntat resultat
Det förväntade resultatet av projektet är en konceptuell lösning till en låsmekanism för höjdjustering, anpassad för integrering i ett av Thules befintliga teleskophandtag. Resultatet ska levereras i form av en rapport som beskriver produktutvecklingsprocessen samt digitala och fysiska modeller av den valda lösningen.

1.3

Avgränsningar
Konceptet som ska utvecklas är begränsat till den inre låsmekanismen och projektet berör därmed inte handtagets yttre konstruktion eller design och inte heller
dess integrering i väskan.
Projektet är avgränsat till framtagande av en konceptuell lösning och går inte in
på senare eller tidigare steg i produktutvecklingsprocessen såsom tillverkningsanpassning, kalkylering eller marknadsintroduktion. Projektet omfattar inte heller miljö- eller livscykelaspekter eller undersökning av eventuella stridigheter
mot patent utan detta överlämnas till företaget för vidare utveckling av konceptet.
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Projektet inleddes med en kort planeringsfas. Syftet med denna var att bestämma
problemet och avgränsa projektet till en rimlig omfattning utifrån tillgängliga resurser. Planeringen genomgick de tre faserna beskrivna i figur 2 [2, s. 137] och
resultatet av dessa redovisas i introduktionskapitlet.

Figur 2 Riktlinje för planering av projektet samt dess ingående delar och beslutspunkter.

Företaget hade på förhand satt upp ramar för projektet men problemformulering,
bestämning av problemnivå samt uppdelning och avgränsning fastställdes i samråd mellan författarna och företaget.

2.2

Produktutveckling
Produktutveckling är en problemlösningsprocess som i hög grad bygger på samspel mellan syntes och analys [2, s. 65]. Med detta menas att genom syntes skapa
nya lösningar och genom analys undersöka och redogöra för deras egenskaper [2,
s. 20]. Det krävs en helhetssyn men samtidigt en förmåga att bryta ned problem
för att kunna generera heltäckande lösningar. Problemen bryts ned genom produktutvecklingsprocessens uppdelning i faser bestående av olika stödmetoder
med varierande syfte och angreppsnivå. Syftet med processen i stort kan beskrivas enligt figur 3 [2, s. 134].
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Bestämma

Undersöka

Lösa

Figur 3 Schematisk beskrivning av huvudsyftet med produktutvecklingsprocessen.

Produktutveckling genomförs vanligen som en del av ett samverkansprojekt mellan de tre funktionerna konstruktion, produktion och marknad [2, s. 61]. Arbetssättet benämns integrerad produktutveckling. Genom tät kontakt och löpande redovisning kan de olika funktionerna, som är beroende av varandra, arbeta med
sina delprocesser parallellt. Fördelen med integrerad produktutveckling är förkortade ledtider, minskad resursåtgång samt ökad möjlighet att uppnå högre kvalitet [2, s. 64].
Detta projekt har enbart berört delar av konstruktionsprocessen och har på så sätt
utelämnat många viktiga delprocesser såsom marknadsbearbetning och tillverkningsanpassning vilka krävs för att ett företag ska kunna realisera en produkt.
Med anledning av detta var det förväntade resultatet av projektet en konceptuell
lösning som företaget, med dess ingående resurser, kan arbeta vidare med och
utveckla till en färdig produkt. En nackdel med detta upplägg är avsaknaden av
information och synpunkter från övriga funktioner, det vill säga produktion och
marknad, vilka hade kunnat påverka konstruktionslösningarna [2, s. 71].
Struktur är viktigt och underlättande vid behandling av komplexa problem och i
hög grad vid produktutveckling [2, s. 134]. Detta för att på ett så effektivt sätt
som möjligt uppnå ett tillfredsställande resultat. En annan positiv aspekt av struktur är att arbetsprocessen blir väldokumenterad. Detta var något som var extra
viktigt för detta projekt som inte resulterade i en färdig produkt utan överlämnades till företaget för vidareutveckling.
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För att lägga upp en plan för hur konceptutvecklingen skulle genomföras och för
att anpassa den efter planeringen av projektet gjordes inledningsvis en litteraturstudie inom produktutveckling. Syftet med denna var att utveckla och förfina en
modell för processen. Modellen och dess ingående stödmetoder användes sedan
för att utveckla den färdiga konceptlösningen. Metodens upplägg är illustrerad i
figur 4. Konceptutvecklingens ingående delar beskrivs i nästkommande kapitel
”konceptutvecklingsmodell” och resultaten från dessa redovisas i resultatkapitlet.

Litteraturstudie

Utformning av modell för
konceptutveckling

Produkutveckling

Figur 4 Översikt över projektets metod.
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Konceptutvecklingsmodell
I följande kapitel beskrivs konceptutvecklingsprocessen genom dess ingående faser och stödmetoder som valdes att tillämpas i projektet. Det område av produktvecklingsprocessen projektet omfattade delas in i tre faser enligt Johannesson
et.al. [2, s. 117 - 122]. Upplägget beskrivs av figur 5.

Produktspecificering

Konceptutvärdering

Konceptgenerering

Figur 5 Produktutvecklingens upplägg i projektet.

Produktutvecklingsprojekt föregås vanligen av produktplanering som syftar till
att analysera marknaden och potentialen för den nya produkten [2, s. 100]. Denna
fas utelämnas i den aktuella modellen för konceptutveckling då syftet inte är att
lansera en ny produkt utan att utveckla en konceptuell lösning till ett delsystem i
en befintlig produkt. Ett koncept, eller produktkoncept, innebär inom produktutveckling en första lösning till ett konstruktionsproblem [2, s. 119].
Konceptutvecklingsprocessen inleds i detta fall istället med produktspecificering
som syftar till att djupare undersöka förutsättningarna för produkten [2, s. 150].
Denna resulterar i en specifikation av kriterierna för produkten som ska utvecklas. Nästa fas är den så kallade konceptgenereringen då olika lösningar genereras
utifrån de uppsatta kriterierna [2, s. 161]. Dessa verifieras i efterföljande fas, konceptutvärderingen, och dåliga lösningar elimineras [2, s. 179].
Delar av de två sistnämnda faserna itereras upprepade gånger på olika detaljerad
nivå tills ett slutkoncept som uppfyller kriterierna uppnås. Detta brukar kallas för
en syntes-analysloop där lösningar genereras, modelleras och analyseras utifrån
uppfyllande av uppsatta kriterier samt företagets åsikter [2, s. 67]. Loopen upprepas och lösningarna omarbetas tills ett tillfredställande resultat uppnåtts.
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Stödmetoderna som används i de olika faserna väljs baserat på lämplighet för den
aktuella tillämpningen. Modellen anpassas även under arbetets gång allt eftersom
mer kunskap och erfarenhet om produkten och processen erhålls. Teorin bakom
konceptutvecklingens faser och de ingående stödmetoder som valts att användas
i modellen beskrivs i följande avsnitt 3.1 – 3.3.

3.1

Produktspecificering
Den första fasen i konceptutvecklingsprocessen är produktspecificeringen.
Denna fas syftar till att komplettera och förfina problemformuleringen till en specifikation av produkten som ska tas fram. Förutsättningar, begränsningar och
möjligheter för produkten stäms av. Målsättningen med denna fas är att översätta
olika behov till tekniska kriterier som en grund för konceptgenereringen [2, s.
66].
För att täcka upp så många viktiga aspekter som möjligt kan olika stödmetoder
användas som hjälpmedel. Det kan till exempel vara lämpligt att fokusera på perspektiven företaget, användaren, och som i detta fall då projektet handlar om vidareutveckling av en produkt, den befintliga produkten. I nästkommande avsnitt
beskrivs de tre stödmetoderna: nulägesanalys, användarundersökning samt funktionsanalys som utgår från de tre ovan nämnda aspekterna.

3.1.1

Nulägesanalys
För att få förståelse för utgångsläget för projektet och för att uppmärksamma de
krav och önskemål företaget har på produkten kan en nulägesanalys göras. Detta
är extra viktigt om projektet utförs som ett externt uppdrag eftersom tidigare kunskap om, och erfarenhet av, produkterna då saknas. En genomgång av befintliga
modeller inom produktområdet samt företagets visioner, framtida planer, möjligheter och begränsningar görs för att viktiga kriterier för den vidareutvecklade
produkten ska kunna uppfattas.

3.1.2

Användarundersökning
För att ta reda på kriterier som är viktiga för användaren genomförs en användarundersökning. Det görs dels för att skapa ett underlag för produktspecificeringen,
dels för informationsåterföring. Informationsåterföring innebär att konstruktören
får information om hur produkten används [2, s. 104].
Med denna typ av användarundersökning som genomförs i ett tidigt stadie av
konceptutvecklingsprocessen, och som syftar till att skapa en grund för projektet,
är målsättningen att få ett stort antal svar och därmed tillförlitlig information. Den
genomförs därför som en kvantitativ enkätundersökning med frågor av varierande karaktär som syftar till att ge information om vad som är viktigt för användaren och som bör tas hänsyn till vid utveckling av den nya produkten.

3.1.3

Funktionsanalys
En breddning av problemet görs genom en form av funktionsanalys av den produkt som ska vidareutvecklas. I en funktionsanalys bryts produktens huvudfunktion ned till delfunktioner och underfunktioner vilket skapar en så kallad funktionsstruktur över vad produkten ska kunna åstadkomma [2, s. 120]. För att inte
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utelämna några aspekter används i detta fall metoden ”A Day in the Life”, inspirerat av den amerikanska designbyrån IDEO. Metoden innebär en grundlig genomgång av en dag med produkten och allt den kan tänkas användas till och utsättas för [17].
Funktionsanalyser används ibland senare i produktutvecklingsprocessen, under
konceptgenerering, då med syfte att kartlägga den nya produktens önskade funktion [2, s. 120]. I denna modell för konceptutveckling som syftar till vidareutveckling av en befintlig produkt används funktionsanalysen för att analysera
denna och för att fungera som underlag för val av kriterier för produkten [2, s.
165].
3.1.4

Produktspecifikation
Vid vidareutveckling av en produkt finns det redan på förhand givna kriterier [2,
s. 73]. I produktspecifikationen sammanställs de befintliga kriterierna, huvudfunktioner, huvudkomponenter, konstruktionsmässiga kriterier och krav på hållbarhet, men även nya kriterier läggs till. Alla dessa kriterier formar den så kallade
målspecifikationen som ska fungera som en konkretisering av problemet och en
heltäckande redogörelse för produkten som ska utvecklas [2, s. 120].
Målspecifikationen ska innehålla all den information som behövs för att generera
koncept samt senare fungera som referens för utvärdering av koncepten [2, s.
150]. Det finns några viktiga riktlinjer för målspecifikationen som bör tas hänsyn
till: den ska vara komplett, relevant, lösningsoberoende och mätbar [4]. Med
detta menas att alla aspekter av produkten och dess användande ska beaktas, kriterierna ska vara unika, de ska beskriva vad som ska åstadkommas, inte hur, och
de ska vara tillräckligt väldefinierade för bedömning av lösningarna.
Kriterierna klassas som krav eller önskemål beroende på deras prioritet. [2, s.
118]. Krav måste uppfyllas och önskemål kan tillåtas uppfyllas i olika grad. Målspecifikationen är ett levande dokument och informationen förändras under projektets gång allt eftersom mer kunskap erhålls [2, s. 150].

3.2

Konceptgenerering
Målsättningen med konceptgenereringen är att ta fram så många lösningar som
möjligt med så stor bredd som möjligt [2, s. 162]. Detta görs genom tillämpning
av ett systematiskt angreppssätt med flera olika stödmetoder. Stödmetoder för
konceptgenerering klassas som antingen rationella eller kreativa [2, s. 120].
För att täcka upp en stor lösningsrymd bör båda typerna av metoder användas.
De rationella metoderna används som en grund till de kreativa genom att djupare
undersöka förutsättningar och skapa underlag för generering av specifika lösningar [2, s. 67]. Riktlinjen vid konceptgenerering generellt är att uppfylla målspecifikationen och på så sätt lösa konstruktionsproblemen.
De stödmetoder som används i konceptgenereringsfasen är undersökning av befintliga lösningar och patent, idégenerering av dellösningar samt lösningsgenerering till totallösningar. Stödmetoderna beskrivs närmare i nästkommande
stycken.
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Undersökningar av befintliga produkter och patent
Denna metod kan liknas vid så kallad konkurrensanalys som brukar genomföras
som del av en marknadsundersökning innan produktutvecklingsprocessens start
[2, s. 100]. Den syftar då till att kartlägga marknaden för positionering av den
nya produkten gentemot konkurrenternas [2, s. 103]. Analys av befintliga produkter och patent kan även användas som en systematisk metod för lösningsökning vilket lämpar sig för vidareutveckling av befintliga produkter [2, s. 165]. Att
ha kännedom om olika principiella lösningar till liknande konstruktionsproblem
kan vara gynnsamt för vidare konceptgenerering.
Observationen och analys av befintliga lösningar syftar även till att verifiera och
eventuellt justera kriterier i målspecifikationen utifrån djupare förståelse för möjligheter och begränsningar. En ytterligare nytta av en patentundersökning är att
kunna undersöka om koncept gör intrång i befintliga patent.

3.2.2

Idégenerering av dellösningar
Utifrån idéer som uppkommer och möjligheter som uppmärksammas vid undersökning av befintliga lösningar görs en övergripande idégenerering på dellösningsnivå. Olika alternativa lösningar undersöks som utgångspunkt för senare utveckling av totallösningar [2, s. 120]. Lösningar kan till exempel genereras på
kreativt vis genom så kallad brainstorming.
Brainstorming är en kreativ metod som med fördel utförs i större grupp (5 - 15
personer) [2, s. 166]. Detta görs för att komma fram till så många idéer som möjligt genom associationer till andras idéer [2, s. 166]. Hur brainstormingen genomförs får anpassas efter situation och gruppstorlek. I ett fall med få gruppdeltagare
kan brainstorming till exempel handla om att deltagarna noterar idéer synligt för
varandra och diskuterar dessa för idéutbyte.
För att redan i ett tidigt stadie validera de olika lösningsidéerna utvärderas föroch nackdelar kortfattat. Detta görs för att kunna ta hänsyn till för- och nackdelarna i nästkommande steg, lösningsgenereringen av totallösningar.

3.2.3

Lösningsgenerering av totallösningar
Utifrån de idéer som uppkommer under idégenereringen genomförs ytterligare
brainstorming för mer specifik lösningsgenerering av totallösningar [2, s. 120].
Då det nu handlar om totallösningar är det lämpligt att skissa och redovisa olika
idéer inom gruppen. Genom upprepning av förfarandet kan idéutbyte resultera i
fler lösningar [2, s. 166].

3.3

Konceptutvärdering
De lösningar som genereras i konceptgenereringsfasen bör därefter bedömas och
analyseras utifrån hur väl de löser uppsatta problem, krav och önskemål [2, s.
179]. Detta görs för att eliminera dåliga och prioritera goda alternativ. För att inte
dra förhastade beslut och för att faktiskt välja rätt kan konceptutvärderingen ut-
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formas enligt så kallad successiv eliminering då enskilda alternativ väljs bort metodiskt tills bara ett koncept återstår [2, s. 180]. Genom användande av ett antal
olika stödmetoder för verifiering och eliminering blir detta möjligt.
Exempel på lämpliga stödmetoder för eliminering är validering mot målspecifikationen och eliminering mot relativ beslutmatris. Därefter bör kvarvarande koncept vidareutvecklades genom iteration i form av syntes-analysloopar innan ett
slutligt konceptval görs.
3.3.1

Validering mot målspecifikation
Det första steget i konceptutvärdering är att direkt bortprioritera lösningar som
inte uppfyller alla krav, och därmed inte löser huvudproblemet [2, s. 181]. Detta
kan göras, inspirerat av Pahl och Beitz [2], med en elimineringsmatris där lösningarna bedöms mot olika kriterier. Elimineringskriterierna i Pahl och Beitz modell, som bland annat innefattar budget och ergonomi, kan behöva anpassas efter
det aktuella fallet. Till exempel kan målspecifikationens kriterier användas som
elimineringskriterier [4].
När målspecifikationen används som elimineringskriterier kan önskemål med
fördel inkluderas. Genom viktning av kriterierna i tre steg (+, -, 0) kan lösningar
som uppfyller kraven rangordnas utifrån hur väl de uppfyller målspecifikationen
i stort [2, s. 120].
För att få ett korrekt resultat vid valideringen mot målspecifikationen är det viktigt att den är genomarbetad enligt vad som beskrivs i avsnitt 3.1.4. Den ska vara
komplett, lösningsoberoende, mätbar och relevant [4]. För att säkerställa detta
bör den revideras innan elimineringen genomförs.

3.3.2

Eliminering med relativ beslutsmatris
I nästa steg av konceptutvärdering tillämpas Pughs relativa beslutsmatris för ytterligare eliminering av kvarstående lösningsalternativ. Metoden bygger på jämförelse av hur väl de olika lösningsalternativen uppfyller vissa urvalskriterier [2,
s. 183].
Urvalskriterierna baseras på innehållet i målspecifikationen. Framförallt på de
kriterier som klassas som önskemål, men även på de viktigaste kraven [2, s. 183].
Vid användandet av beslutsmatrisen läggs en referens till. Det spelar ingen roll
var det är för referens, den syftar enbart till att beskriva ett nolläge som övriga
lösningar kan jämföras med [2, s. 184]. Lösningarna graderas som bättre (+), lika
bra (0) eller sämre (-) än referensen och deras total (antal +, 0 och -) summeras
som lösningarnas nettovärde.
För att enligt successiv eliminering inte välja bort eventuellt goda lösningar för
fort väljs de två bästa lösningarna för vidareutveckling.
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Vidareutveckling och val av slutkoncept
I detta stadie utvecklas de valda konceptet till ett komplett, fungerande slutkoncept. Detta görs genom vidare skissning samt därefter modellering av solidmodeller i CAD-programvaran SolidWorks (Dassault Systems, Michigan USA).
Computer Aided Design (CAD) är ett verktyg för datorstödd konstruktion och
modellering av ritningar och tredimensionella modeller för bland annat visualisering, simulering och tester [3].
Enligt produktutvecklingens itererande karaktär genomförs några syntes-analysloopar där nya idéer genereras, modelleras och analyseras utifrån uppfyllande av
målspecifikationen [2, s. 67]. Idégenereringen görs enligt filosofin ”Build to
think” [18] genom modellering av CAD-modeller. Visualiseringar kan ge djupare
förståelse för möjligheter och begränsningar. Utifrån CAD-modellerna byggs
därefter konceptprototyper genom 3D-printing. 3D-printing är en form av så kallad friformsframställning där solida, fysiska modeller tillverkas direkt från digitala modeller genom att en plaststråle bygger upp dessa lager för lager [1]. Prototyperna möjliggör en fysisk verifiering av koncepten och deras funktion.
Det centrala och drivande i alla steg av den itererande processen är att på ett så
heltäckande sätt som möjligt uppfylla målspecifikationen [2, s. 66]. De olika stegen upprepas, enligt figur 6, tills ett vidareutvecklat, välfungerande koncept uppnåtts.
För att säkerställa att rätt val görs och att utveckling leder till ett för företaget så
tillfredställande resultat som möjligt är det viktigt att företaget inkluderas i detta
stadie.

Utvärdering mot
målspecifikation

Modellering

Prototypbygge

Figur 6 Syntes-analysloop för vidareutveckling av koncept.
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Konceptutveckling av låsmekanism
I detta kapitel redovisas resultat från tillämpningen av den modell för konceptutvecklingsprocessen som beskrivs i föregående kapitel. För att uppmärksamma
läsaren har processen många iterativa inslag [2, s. 72] och alla delmoment följde
inte den kronologiska ordning som beskrivningen kan ge sken av.

4.1

Produktspecificering
I följande avsnitt redovisas hur kriterierna för den nya produkten togs fram. Sammanställningen av dessa, den så kallade målspecifikationen redovisas sist i avsnittet.

4.1.1

Thules vision och befintliga produkter

Figur 7 Thules resväskekollektion Crossover. Från [19]. Återgiven med tillstånd.

Thules första resväskekollektion lanserades år 2010. Den kallade Crossover, figur 7, och finns fortfarande med i sortimentet. Utöver denna finns nu två andra
kollektioner, Subterra (2016), figur 8, samt Revolve (2018), figur 9 [15]. De tre
kollektionerna består av kabinväskor samt stora resväskor och de två äldre kollektionerna innehåller även andra icke-hjulförsedda väskor.
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Figur 8 Thules resväskekollektion Subterra. Från [19]. Återgiven med tillstånd.

Med anledning av att Thule ursprungligen, samt fortfarande främst, arbetar med
transportlösningar för sportutrustning har deras första resväskekollektioner en
tydlig sportprofil och robusthet. De har till exempel rejäla hjul med stor diameter
och vissa av modellerna har även axel- eller ryggsäcksremmar som möjliggör
alternativa transportsätt.

Figur 9 Thules resväskekollektion Revolve. Från [19]. Återgiven med tillstånd.

Den nya kollektionen Revolve har en mer stilren profil och riktar sig till användande mer avgränsat till flygplatsen eller tågstationen. Den har till skillnad från
övriga kollektioner en hård kopp och fyra mindre hjul [15]. Hjulen är ledade och
kan rulla i olika riktningar vilket möjliggör transport av resväskan både bakom,
framför och vid sidan av användaren. De två hjulen placerade på samma sida som
teleskophandtaget är rejälare och har en större diameter än övriga vilket gör att
resväskan även kan dras bakom användaren, på klassiskt vis, uppvinklad på dessa
två hjul [14].
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Thules viktigaste egenskaper inom resväskeområdet är kvalitet, funktionalitet
och hållbarhet [16]. Detta avspeglas på resväskorna som genomgående har en
robust konstruktion, genomtänkta lösningar och inga onödiga detaljer utan funktion. Thule befinner sig i dagsläget i ett mellan till exklusivt marknadssegment.
De försöker genom inriktning mot, vad de kallar, affärsresenärer nå en högre nivå
inom det exklusiva segmentet då denna kundgrupp generellt lägger mer pengar
på resväskor. Med affärsresenärer menar Thules de personer som reser i tjänsten
eller andra som, likt dessa, prioriterar och betalar extra för bekvämligheter för en
smidig resa mellan hem och hotell [16]. De uppskattar funktioner såsom fodral
till kostym samt kompression och expansion av packutrymme och inte lika
mycket rejäla hjul och axelremmar som en mer äventyrlig resenär troligen har
nytta av.
Thule Test Center
Thule har ett gediget testcenter på 1200 kvadratmeter vid huvudkontoret i Hilllerstorp där alla produkter utsätts för hårda tester för att styrka att de håller den
kvalitet och säkerhet företaget utlovar. De gör ungefär 1000 tester om året enligt
500 standarder [20]. De har även utvecklat över 25 specifika Thule standarder
som överträffar motsvarande ISO-standarder [21]. De testar bland annat fall och
stötar, kyla och värme, solsken, vattentålighet och kemikalieresistens. Tillgången
till testcentret gör att företaget sätter höga krav på sina produkter vilket behöver
tas hänsyn till i projektet.
Thules befintliga teleskophandtag

Figur 10 Benämning av teleskophantagets ingående delar. Från [16]. Omarbetad med tillstånd.
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Teleskophandtagen på Thules resväskor består av två parallella rektangulära, stag
ihopkopplade av en horisontell greppdel. De båda stagen består av en teleskopkonstruktion med segment av aluminiumprofiler med olika diameter som ryms i
varandra. Dessa dras isär eller skjuts ihop för reglering av handtagshöjden. Thules mindre resväskor har handtagsstag bestående av tre kortare segment och de
större resväskorna två längre segment. Se figur 10 för beskrivning av handtagets
delar.

Figur 11 Ett demonterat teleskopstag från handtaget på Thules resväskekollektion Revolve.

För att ändra höjdläge trycks ett reglage på greppdelen in, detta är ihopkopplat
med en stav som pressas ned mot en fjäderbelastad sprint. Sprinten dras då tillbaka och segmenten kan dras ut eller skjutas ihop. För att ställa in höjdläge släpps
reglaget och sprintar hakar i hål i olika nivåer av aluminiumprofilen. I handtagen
med tre teleskopsegment finns två enheter med fjäderbelastade sprintar som båda
styrs av reglaget på greppdelen. Se figur 11 för de ingående delarna i ett av stagen
hos ett tredelat teleskophandtag hos modellen Revolve.

Figur 12 CAD-modell av greppdelen på Thules så kallade två-knappshandtag.
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Thule har för närvarande två handtagsmodeller. Subterra- och Crossoverkollektionerna har det så kallade två-knappshandtaget som består av kantiga aluminiumprofiler och en greppdel med två grova, horisontellt utskjutande knappar på
vardera sidan för reglering av höjden, se figur 12. Handtaget på den nya kollektionen Revolve har mer avskalad design med en infälld knapp med vertikal rörelseriktning på ovansidan och en slätare aluminiumprofil, se figur 13.

Figur 13 CAD-modell av handtaget på Thules resväskekollektion Revolve.

4.1.2

Användarnas åsikter
Användarundersökningen utgjordes av en enkät bestående av 18 frågor. Denna
finns återgiven i sin helhet i bilaga A. Den spreds på olika sociala medier och
forum och besvarades av nästan 900 personer. Resultaten redovisas och sammanfattas nedan i text samt i figur 14 – 18.
Enkätdeltagarnas egenskaper
• Jämn fördelning kvinnor/ män.
•

Nästan uteslutande svenskar (93 %).

•

Ålder och längd hos enkätdeltagarna var fördelad enligt de två diagrammen i figur 14.
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Ålder
Under 20

21 - 40

Längd

41 - 60

över 60

Under 160

161 - 170

181 - 190

Över 190

171 - 180

2%
5% 8%

7%
26%
39%

23%

52%

38%

Figur 14 Ålder- och längdfördelning bland de som svarade på enkäten.

Enkätdeltagarnas resvanor
• 98 % hade någon gång använt en hjulförsedd resväska och 96 % ägde en.
•

Drygt 70 % använde resväskan mer privat och övriga mer i arbetet.

•

Nästan 80 % reste vanligen i “Economy”- klass eller motsvarande och
övriga i en exklusivare klass.

•

Drygt 80 % använde resväskan mest för flygresande och övriga framförallt mest för tåg.

•

50 % använde resväskan ungefär en gång om året, nästan 40 % varje månad och övriga oftare eller mer sällan.

Enkätdeltagarnas åsikter och upplevelser av resväskor
• Nästan 40 % hade upplevt någon form av smärta i kroppen relaterat till
användande av hjulförsedda resväskor.
•

Nästan 70 % hade varit med om att en resväska gått sönder och den del
som oftast gick sönder var hjulen och därefter teleskophandtaget, se figur
15.

•

De flesta tyckte att teleskophandtaget generellt sätt fungerade bra, men
relativt många tyckte att det var ostabilt och hade för få höjdlägen, se figur
16.
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•

63 % tyckte att det var enkelt att justera höjden på teleskophandtaget övriga upplevde framförallt att det uppstod motstånd vid justering av höjdläget, se figur 17.

•

Vid val av resväska var de viktigaste aspekterna i sjunkande ordning: vikt,
packutrymme, kvalitetskänsla, pris och stabilitet, se figur 18.

Resväskans svagaste del
Hjulen

61%

Teleskophandtaget

49%

Stängningen (dragkedjor, spännen etc.)

36%

Resväskekroppen

33%

Inredningen
Övriga handtag

7%
1%

Figur 15 Diagram över användarnas erfarenhet av resväskor som gått sönder. Enkätdeltagarna
tilläts välja flera alternativ därav är totalsumman över 100 %.

Teleskophandtaget generellt
Bra

52%

Ostabil konstruktion

35%

För få höjdlägen

23%

För lågt

17%

Obekvämt grepp

8%

Opraktiskt placering av höjdjusteringsreglaget

4%

Ingen åsikt

4%

För högt

2%

För smal greppyta

2%

Figur 16 Diagram över användarnas åsikter om teleskophantag generellt. Enkätdeltagarna tillläts välja flera alternativ därav är totalsumman över 100 %.
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Justering av teleskophandtaget
Fungerar bra

63%

Glider inte jämnt

18%

Fastnar inte i höjdlägena

11%

Opraktiskt reglage

6%

Lostnar lätt från höjdläget

6%

Har ingen åsikt
Det krävs för mycket kraft för att ändra höjd

5%
4%

Figur 17 Diagram över användarnas åsikter om justering av teleskophandtag. Enkätdeltagarna
tilläts välja flera alternativ därav är totalsumman över 100 %.

Val av resväska
Vikt
Packutrymme
Kvalitetskänsla
Pris
Stabilitet
Storlek
Design
Hjulens kvalitet
Inredning/ fack
Teleskophantages höjd
Material
Specialfunktioner
Varumärke
Biljud (skrammel etc.)
Hållbarhet/ tillgång till reservdelar
Hjulstorlek

41%
28%
24%
21%
15%
14%
11%
10%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%

Figur 18 De viktigaste aspekterna vid val av resväskor utifrån en kvantitativ enkätundersökning. Enkätdeltagarna tilläts välja flera alternativ därav är totalsumman över 100 %.
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Funktionsstuktur för teleskophandtag
Genom att kartlägga användandet av en resväska med avseende på handtaget sattes en funktionsstruktur samman. Denna beskriver de funktioner som fanns hos
den befintliga produkten och som skulle finnas kvar i nyutvecklingen av denna.
Figur 19 visar ett steg i användandet av metoden ”A Day in the Life” där handtagets funktion kartlades utifrån en genomgång av en dag med denna. Informationen från detta sammanställdes enligt figur 20 och utvecklades därefter till den
funktionsstuktur som återges i figur 21.

Figur 19 Översikt över tillämpningen av "A Day in the Life", metod för funktionsanalys.
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Fälla upp handtaget
Dra resväskan med handtaget
Ändra höjd på handtaget
Luta sig mot/ hänga något på handtaget
Skjuta resväskan med handtaget
Lyfta resväskan i handtaget
Fälla ihop handtaget
Figur 20 Sammanställning av resultat från metoden ”A Day in the Life” som beskriver teleskophandtagets funktion.

Dra

Transportera

Skjuta

Lyfta

Höja/ sänka

Manövrera
resväska

Anpassa
Välja läge
Hålla upp saker
(kläder etc.)
Avlasta
Fungera som
stöd

Figur 21 Funktionsstruktur för teleskophandtag till resväskor.
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Produktspecifikation för utveckling av teleskophandtag
De kriterier Thule hade på sitt befintliga handtag behövde även gälla det nyutvecklade handtaget och togs därmed med i målspecifikationen för låsmekanismen. Handtagets huvudkomponenter, konstruktionsmässiga kriterier, se figur
22, huvudfunktioner samt hållbarhetskrav beskrivs i tabell 1. Informationen baserades på nulägesanalysen, samtal med företaget samt undersökning och demontering av företagets befintliga handtag.

Figur 22 Tvärsnitt av Thules befintliga handtagsprofiler och de konstruktionsmässiga förutsättningarna i de befintliga profilerna. Två-knappshandtaget till vänster och Revolve till höger.

Tabell 1 Befintliga kriterier för Thules teleskophandtag.

Befintliga kriterier för Thules teleskophandtag
Handtaget består av två parallella, vertikala stag som båda består av en teleskopkonstruktion med två segment (ett inre med mindre diameter samt ett yttre med
större diameter)

Huvudkomponenter

4.1.4
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Handtagsprofilerna består av 6061-T6 aluminium

Hela längden av de inre segmenten kan skjutas ned i de yttre så att handtaget i
nedfällt läget inte bygger ut från resväskekroppen

De två vertikala stagen är sammanlänkade av en horisontell greppdel

På greppdelen sitter reglage som styr låsningen av höjdläget
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Befintliga kriterier för Thules teleskophandtag

Handtaget kan användas för att dra resväskan bakom användaren samt för att skjuta
resväskan framför användaren

Huvudfunktioner

Handtagets höjdläge låses av en mekanism som styrs av reglage på greppdelen

Handtaget kan förlängas och förkortas när låsmekanismen är i öppet läge

Låsningen hävs med reglaget på greppdelen som skapar en nedåtriktad rörelse i en
inre struktur

Justering av handtagshöjden utförs manuellt av användaren med ett en-handgrepp

Höjdläget hålls fixerat i neutralt läge, även vid lyft i handtaget

Hållbarhetskrav

Handtaget ska klara 3500 lyft av 32 kg

Handtaget ska integrerat på en resväska packad med 32 kg klara ett falltest från 90
cm höjd

Handtaget ska klara att ändra läge 1000 gånger samt att fastna i läge 1000 gånger
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Målspecifikation för låsmekanism
Utifrån en genomgång av de befintliga kriterierna och förutsättningarna i tabell
1 samt utifrån resultaten av enkätundersökningen utformades en målspecifikation
för låsmekanismen som skulle utvecklas. Denna redovisas i tabell 2 och förklaras
närmare efter tabellen.
Tabell 2 Målspecifikation med krav och önskemål för låsmekanismen som skulle utvecklas.

Kriterier för låsmekanism till Thules teleskophandtag

Krav/
önskemål

1

Möjliggör större valfrihet i inställning av ett handtag, bestående av två teleskopsegment, jämfört med befintliga modeller

K

2

Integreras i den yttre konstruktionen av ett av Thules befintliga handtag

K

3

Håller handtagets höjdläge fixerat vid lyft, i greppdelen, av last upp till 32
kg

K

4

Håller handtagets höjdläge fixerat både vid dragande i vertikalt led och
skjutande i horisontellt led

K

5

Håller handtagets höjdläge fixerat vid tryckande belastning, på greppdelen,
på ungefär 50 - 60 kg

K

6

Låsmekanismen ger inte upphov till något motstånd vid justering av höjd
(det vill säga när låsningen är hävd)

K

7

Det krävs inte stor kraft för att häva låsningen

K

8

Handtaget är stabilt och glappar inte varken i låst eller öppet läge

Ö

9

Motståndet vid justering av höjd är jämnt över hela höjden

Ö

10

Motståndet och kraften som krävs för att häva låsningen beror inte på hur
mycket handtaget belastas i låst läge (kilverkan/ självhämning)

Ö

11

Låsmekanismen ska ha så låg vikt som möjligt

Ö

12

Låsmekanismen innehåller så få komponenter som möjligt

Ö
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Förklaring av kriterierna och hur de upprättats
Målspecifikationen är som tidigare nämnts ett levande dokument därför tillkom,
ändrades och togs kriterier bort under projektets gång, i faser efter produktspecificeringen. Förklaring till kriterierna och val av dem följer i punkt 1 - 12.
1. Huvudproblemet som skulle lösas och syftet med projektet var att ta fram
en låsmekanism som ökade valfriheten i höjdjustering av Thules befintliga teleskophandtag. Problemet var på förhand formulerat av företaget
och anledningen till att projektet initierades.
Efter den nästkommande undersökningen av befintliga lösningar som beskrivs i avsnitt 4.2.1 uppmärksammades att samtliga lösningar enbart erbjöd steglöshet över två teleskopsegment, det vill säga två segment som
kunde dras isär och skjutas ihop gentemot varandra. Att lyckas ta fram en
lösning för steglöshet över tre teleskopsegment, vilket är vanligt på
mindre resväskor, ansågs vara för komplext för detta projekts omfattning
och en begränsning till handtag bestående av endast två teleskopsegment
gjordes.
2. De befintliga lösningar som studerats bestod genomgående av runda teleskopprofiler. Detta verkade vara en fördel för att kunna uppnå steglöshet då symmetri kunde utnyttjas. För att göra det möjligt för Thule att ha
kvar den kantiga handtagsprofil som var ett kännetecken för deras resväskor, beslutades att låsmekanismen skulle anpassas efter denna. En fördel
med detta var att befintliga CAD-filer och även befintliga fysiska handtag
kunde användas i projektet.
Detta kriterium medförde även att låsmekanismen skulle manövreras på
samma sätt som det befintliga handtaget. Det vill säga med ett reglage på
greppdelen som trycker ner en inre struktur, någon form av stav, mot låsmekanismen.
3. Thule hade som krav att deras handtag skulle klara av att lyfta en resväska
på 32 kg i handtaget [16]. Enligt tabell 1 skulle detta kunna göras 3500
gånger, men då möjlighet att testa detta saknades togs det inte med som
kriterium. Möjlighet att testa om låsmekanismen håller för 32 kg last saknades visserligen också då verkliga prototyper med rätt tillverkningsmetod och material med mera inte kommer kunna tas fram, men eftersom
kriteriet var mycket centralt för konstruktionen togs det ändå med och
utvärderades teoretiskt.
4. Handtagets huvudfunktion var enligt tabell 1 att underlätta transport av
resväskan, både genom dragande bakom användaren och skjutande framför. Med anledning av detta skulle låsmekanismen klara av att hålla höjdläget för dessa scenarion.
5. Handtaget skulle klara av att användaren lutade sig mot det och då belastningen skulle tas upp av låsmekanismen var det viktigt att ta hänsyn till
detta. Belastningen uppskattades av Thule till 50 – 60 kg [16].
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6. För att det skulle vara enkelt och smidigt att justera höjdläge skulle låsmekanismen i öppet läge vara fullständigt hävd. Detta kriterium tillkom
under konceptgenereringen då vissa idéer till friktionslås inte medförde
en tillräckligt stor hävande effekt.
7. För att produkten skulle kunna användas av alla och för att den skulle
kännas kvalitativ fick det inte krävas stor kraft för att häva låsningen, det
vill säga för att trycka ned knappen på greppdelen. Detta kriterium baserade dels på marknadsundersökningen men, såsom kriterium nummer 6,
var det också något som blev mer aktuellt under konceptgenereringen då
friktionslösningar började övervägas. Beroende på konstruktion kan det
krävas en stor normalkraft för att åstadkomma tillräcklig friktion vilken
därmed måste kunna hävas av knappen.
8. Thule hade en uttalad strävan efter att öka kvalitetsupplevelsen hos sina
resväskor, och genom detta projekt, även hos handtagen. Det var även
något som skattades som viktigt i den enkätundersökning som genomfördes. En viktig aspekt för kvalitetskänslan var enligt Thule att konstruktionen kändes rigid och styv [16]. Detta kan vara svårt att mäta på konceptnivå och kriteriet sattes därför som ett önskemål.
9. Ytterligare en aspekt som av Thule ansågs ha betydelse för kvalitetskänslan var att höjdjusteringen var jämn och att motståndet inte varierade över
höjden. Detta kriterium tillkom under konceptgenereringen då idéer om
långa fjädrar övervägdes. Hos en progressiv fjäder ökar kraften snabbare
än kompressionen [22] vilket vid användande i ett handtag skulle kunna
göra att kraften som krävs för att fälla ihop handtaget blir mycket stor.
10. Då olika lösningar som byggde på kilverkan och självhämning övervägdes i konceptgenereringen sattes ett kriterium upp för att motverka att
denna effekt skulle bli för stor. Låsningen skulle kunna baseras på kilverkan eller självhämning, men den fick inte förstärkas av belastningen.
11. Enligt enkätstudien var den viktigaste aspekten hos resväskan dess vikt.
Detta beror troligen på de restriktioner som finns för flygplansbagage [9].
Thule hade dessutom som målsättning att reducera vikten hos nästa handtagsgeneration till 700 gram vilket motsvarade en reduktion med 150
gram [16]. Med anledning av detta var ett viktigt kriterium för handtaget
att vikten skulle var låg.
12. Enligt så kallad axiomatisk konstruktion, vilket är en form av föreskrivande konstruktionsmetod [2, s. 206], bör informationsinnehållet minimeras i en konstruktionslösning [2, s. 180]. Innebörden av detta är kortfattat att en så enkel lösning som möjligt bör eftersträvas.
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Konceptgenerering
I följande avsnitt redovisas resultat från de tre stödmetoder som användes som
hjälpmedel för konceptgenereringen. Dessa resulterade i sju idéer till totallösningar som redovisas i slutet av avsnittet.

4.2.1

Befintliga lösningar till steglös höjdjustering
Resväskor
Utifrån observation av befintliga lösningar uppmärksammades att den vanligaste
mekanismen för höjdjustering hos teleskophandtag byggde, likt Thules befintliga
handtag, på en fjäderbelastad sprint som hakade i hål på olika nivåer av handtagsstagen och på så sätt gav det olika höjdlägen. Fjädern manövrerades vanligen
av ett reglage på handtagets greppdel.
Nästan alla modeller av resväskor på marknaden använde sig av denna teknik.
Anledningen till det var troligen att den var för ändamålet välfungerande, simpel
och därmed billig. Det verkade finnas ett mindre antal tillverkare av denna sorts
komponenter och flera av de stora företagen verkade med anledning av det använda samma leverantörer [16].
Dessa standardiserade teleskophandtag hade vanligen två eller tre höjdlägen. Det
fanns endast ett fåtal resväskor vars handtag erbjöd större valfrihet i höjdinställning. Då teleskophandtagens mekanism inte beskrevs utförligt av tillverkarna undersöktes och demonterade några modeller för närmare observation och förståelse för deras mekanismer. Nedan följer beskrivningar av två olika resväskors
teleskophandtag som erbjöd större valfrihet i höjdjustering än de flesta andra på
marknaden.
Samsonite
Företaget Samsonite hade en kollektion av resväskor i olika storlekar med ett,
enligt företaget revolutionerande, steglöst handtag kallat “Ammonite-draghandtag” [23]. Den resväska som undersöktes och demonterades var en kabinväska
med ett handtag bestående av tre teleskopsegment. För att förtydliga benämns
dessa: nedre, mellersta och övre i denna beskrivning där det nedre är det som
sitter fast i resväskan och det mellanliggande samt övre är de som dras ut från
väskan.
Justeringen mellan det nedre och mellersta segmentet var inte steglöst hos Samsoniteväskan utan det låstes på klassiskt vis med en fjäderbelastad sprint i sitt
ytterläge. Det övre segmentet kunde däremot ställas fullständigt steglöst gentemot det mellersta. Låsningen byggde på friktion mellan detta och mellansegmentet. Det två övre segmenten hade en asymmetrisk profil enligt figur 23. Vid justering av höjdläget vreds ett reglage på handtagets greppdel vilket även vred det
övre teleskopsegmentet så att den utåtgående kanten på profilen frigjordes från
kontakt mot mellansegmentet och deras position gentemot varandra kunde regleras. När reglaget återigen släpptes vreds det övre segmentet tillbaka, med en fjäder i nederkant som pressade upp segmentet, så att friktion mellan de två segmenten återigen uppstod och höjdläget låstes.
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Figur 23 Teleskopsegmentens asymmetriska profil i Samsonitehandtaget.

Den icke steglösa låsningen mellan neder- och mellansegmentet hävdes genom
att övriga segment pressades samman och den vertikala rörelsen hävde spärren.
Lösningen var enligt företaget patentsökt. De större modellerna av resväskan har
handtag som enbart består av två teleskophandtag och därmed är steglösa över
hela höjden. Detta är inte möjligt för de mindre då segmentens höjd begränsas av
resväskans höjd. Det demonterade handtaget och dess ingående delar visas i figur
24.

Figur 24 Demonterat steglöst teleskophandtag från resväskan ”B-Lite Icon” från företaget
Samsonite.
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Rimowa
Rimowas handtag erbjöd inte likt Samsonites lösning fullständigt steglös höjdjustering, men de hade en mekanism med ett så stort antal höjdlägen att användaren
tilläts näst intill steglös höjdjustering.
Rimowas handtag bestod likt Samsonites av tre teleskopsegment med icke steglös justering mellan de två nedre och, i detta fall näst intill, steglös justering av
de två övre segmenten. Inne i det mellanliggande segmentet satt en kuggstångslik skena och i nederkant av det övre segmentet ett kugghjul samt en fjäderbelastad spärr. Kugghjulets position på skenan låstes av en spärr som reglerades av en
knapp på handtagets greppdel. Vid justering av höjdläget pressades knappen in
och spärren lyftes bort från kugghjulet så att det kunde löpa fritt över kuggskenan.
Det nedre, icke steglösa, segmentets låsning hävdes av den lilla vita, ”fen-formade” plastbiten under kugghjulet genom nedpressning av de båda övre segmenten. Även Rimowas större resväskor hade, likt Samsonites, fullständigt steglösa
handtag. Rimowas demonterade handtag syns i figur 25.

Figur 25 Demonterat resväskehandtag företaget Rimowa. Från [16]. Omarbetad och återgiven
med tillstånd.
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Andra produkter med steglös höjdjustering
Steglös justering av höjd var inte en ovanlig funktion. Det förekom hos flera olika
redskap med ett genomgående syfte att anpassa produkten efter användaren, eller
användandet, vanligen med målsättning att förbättra ergonomin. För att få inspiration och förståelse för hur olika tekniker fungerade undersöktes även ett urval
av andra produkter med steglös höjdjustering.
Kamera- och musikstativ
Det fanns flera sorters stativ för olika ändamål med teleskopkonstruktioner likt
de i resväskehandtagen. Många hade en låsmekanism som bestod av någon sorts
klämma som krävde tvåhandsgrepp, men det fanns ett fåtal stativ som erbjöd enhands justering av höjden vilkas funktion kunde liknas vid resväskehandtagens.
Detta förekom bland annat hos kamera- och musikstativ för vilka det kunde vara
av betydelse att kunna reglera höjden med en hand.
Företaget König & Meyers hade en patenterad lösning för mikrofon- och notstativ [24]. Denna mekanism hade även använts i ett av företaget Manfrottos kamerastativ [25]. För att undersöka mekanismen närmare monterades ett stativ från
företaget Millenium med motsvarande mekanism isär [26].
Stativet bestod av en teleskopkonstruktion med två segment, ett inre och ett yttre,
och en inre låsmekanism som justerades av ett reglage på stativets topp. Låsmekanismen bestod av en metallkon som genom belastning av en fjäder pressade tre
metallkulor genom hål på det inre teleskopsegmentet mot innerväggen av det
yttre segmentet så att friktion uppstod. Metallkonen var med en metallstav kopplad till reglaget på toppen av konstruktionen. När knappen trycktes in drogs metallkonen upp vilket avlastade kulorna så att låsningen hävdes. Delarna i låsmekanismen syns i figur 26, metallkonen låg dock vänd åt fel håll i bilden.

Figur 26 Demonterat mikrofonstativ ”MS 2012” från företaget Millenium.
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Skidstavar
Skidstavar för turskidåkning hade vanligen en teleskopkonstruktion som möjliggjorde justering av höjden då de skulle kunna användas både för vandring uppför
berget och åkning nedför vilket fordrade olika höjd. På de flesta modeller reglerades höjden med två-handsgrepp med någon form av spänne eller klämma, men
företaget Komperdelle hade en stav med en-hands höjdjustering med en knapp
på stavens topp likt handtaget på resväskor [27]. Mekanismen hade bevisligen
även låg vikt, rymdes i ett litet utrymme och manövrerades med en hand vilket
gjorde den intressant att studera för utveckling av resväskehandtag.

Figur 27 Demonterad skidstav ”Stiletto Expedition” från företaget Komperdelle.
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Skidstaven bestod av två teleskopsegment. I ovankant av det nedre segmentet satt
en gängad stav. När knappen på toppen av staven pressades ned vreds en stav
som länkade samman knappen och den gängade staven vilket gjorde att denna
skruvades ihop. Detta gjorde att den lila plastdel som kan ses i figur 27, avlastades. När knappen därefter släpps upp drogs delarna under den lila plastdelen isär
vilket gjorde att den spändes ut och på så sätt vidgades mot sidorna av det övre
teleskopsegmentet. Det skapades då friktion vilket låste höjdläget. En mer detaljerad bild av låsmekanismen finns i figur 28.

Figur 28 Närbild på låsmekanismen för höjdjustering i skidstav från varumärket Komperdelle.

Kontorsstol
Kontorsstolar hade en höj- och sänkmekanism som möjliggjorde steglös höjdjustering. Mekanismen byggde på en blockerbar gasfjäder som kunde låsas i alla
lägen över hela höjden. Cylindern inne i fjädern var fylld med komprimerad
kvävgas på båda sidor av kolven. I toppen av kolven satt en reglerbar sprint som
öppnade upp en spalt genom vilken gasen kunde transporteras mellan ovan och
undersidan av kolven [28]. Genom att trycka på reglaget under sitsen öppnades
spalten i kolven och trycket i cylinderns delar ändrades. Detta gjorde att sitsen
antingen höjdes eller sänktes. Fjäderns ingående delar är illustrerade i figur 29.

Figur 29 Gasfjäderns ingående delar. Från [29]. Återgiven med tillstånd.
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Lesjöfors AB är ett svenskt företag som tillverkar olika sorters fjädrar. Samtliga
av deras blockerbara gasfjädrar hade en diameter på 28 mm över cylinderdelen
och 10 mm över kolvstången och de vägde som minst 0,25 kg [30]. De var dimensionerade för större krafter än vad resväskor bör klara vilket gjorde att de i
dagsläget var för rejäla för att kunna användas i resväskehandtag.
Patent
För ytterligare lösningssökning gjordes även en patentsökning kring resväskehandtag. Sökningar gjordes dels på europeiska patentverkets hemsida Espacenet
[31] och med Googles patentsökningsverktyg [32]. De patent som ansågs vara
mest intressanta för projektet beskrivs kortfattat nedan.
US5909760 - “Stepless expandable rod” [33]

Figur 30 Patent US5909760.

En expanderbar teleskopkonstruktion för steglös justering av resväskehandtag.
Konstruktionen består av en större profil med ett fack i sidan där en remsa med
cirkulära hål monteras. I botten av den inre profilen sitter en fjäderbelastad sprint
som passar i hålen i remsan i den yttre profilen. Se figur 30.
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US5500981 - “Luggage handle assembly” [34]

Figur 31 Patent US5500981.

Teleskophandtag där en knapp på handtagets topp pressar upp en fjäderbelastad
stav kopplad, via en vajer till en hake som hakar i spår på insidan av den yttre
teleskopprofilen. Då knappen pressas in dras vajern och haken upp vilket gör att
handtagshöjden kan justeras. Se figur 31.

US5553350 - “Telescopic handle with freely adjustable length” [35]

Figur 32 Patent US5553350.

Handtag med ett reglage som vrids vilket höjer upp en stav inne i den yttre teleskopprofilen. I nederkant av staven sitter en konformad plugg som vid vridande
av reglaget dras upp och in i en större plugg med slitsad sida som då exponeras
mot utsidan av det yttre teleskopsegmentet och låser höjdläget. Se figur 32.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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US2016206068 - “Stepless retractable handle assembly for luggage”
[36]

Figur 33 Patent US2016206068.

Handtagskonstruktion med två så kallade ankarklämmor i vartdera staget av
handtaget använder sig av friktionslåsning. Dessa expanderas mot den yttre profilen i låst läge och fälls in vid nedpressande av knappen på handtagets topp vilket
låser upp mekanismen och gör att höjden kan justeras. Se figur 33.

US5704725 - “Locating structure for luggage pull rod” [37]

Figur 34 Patent US5704725.

Handtaget fungerar som så att när den stång som sitter inuti innerröret förflyttas
nedåt så kommer en plastlåsning med passande hål till kulelementen förflyttas i
sidled och då släppa låsning mot kulelementen. När stången därefter förflyttas
uppåt så kommer plastlåsningen förflyttas till sitt ursprungliga läge och låsning
uppstår. Se figur 34.
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US6122800 - “Expandable pull rod of luggage” [38]

Figur 35 Patent US6122800.

Handtagskonstruktion bestående av ett vertikalt stag med ett runt handtag med
en tryckknapp på undersidan av greppdelen. Tryckknappen drar i en vajer som
styr en låsmekanism i nederkant av det övre teleskopsegmentet. Låsmekanismen
består av en fjäderbelastad sprint kopplad till en länkarm där vajern är fäst. Sprinten fäster i en stav med hål över handtagets höjd. När vajern dras uppåt, vid inpressning av knappen, dras sprinten in och kan förflyttas till ett annat höjdläge.
Se figur 35.

Sammanfattande observationer av befintliga lösningar och patent
• Samtliga lösningar som observerades, såväl resväskehandtag som övriga
produkter, tillät enbart steglös höjdjustering över två segment av teleskopkonstruktionen. Anledningen till detta var troligen att det skulle
krävts en betydligt mer komplex lösning för steglöshet uppdelad över
flera teleskopsegment.
•

En begränsning till steglöshet över två segment skulle kunna motiveras
av att det syftade till finjustering och att övriga segment därmed inte behövde ha lika stor inställningsfrihet. Med anledning av detta togs beslut
att begränsa projektet till teleskophandtag som enbart bestod av två teleskopsegment (punkt 1 i målspecifikationen, avsnitt 4.1.5).

•

De flesta lösningar som studerades bestod av runda profiler i teleskopkonstruktionen. Det verkade vara enkelt att, genom symmetri, skapa
jämnt tryck inne i de runda profilerna. Thules handtagsprofil var kantig
och hade en mer rektangulär profil. Designen var ett medvetet val av
Thule och något de ville ha kvar [16]. Detta skulle kunna göra det svårare
att ta inspiration från vissa befintliga lösningar.
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•

Bortsett från gasfjädern, som inte var applicerbar i ett resväskehandtag,
hade samtliga lösningar som erbjöd fullständig steglös höjdinställning en
mekanism som byggde på friktion.

•

Den viktigaste observation vid undersökning av befintliga produkter var
att konstruktionen för steglös, eller nära inpå steglös, höjdjustering borde
bestå av en av två olika tekniker: mekanisk låsning eller friktionslåsning.

Idégenerering av dellösningar
De två huvudtekniker för låsning, friktionslåsning och mekanisk låsning, som
observerades i undersökningen av befintliga produkter och patent fick ligga till
grund för idégenereringen. Utgående från dessa tekniker genererades idéer till
lämpliga mekanismer. Idéerna presenteras i figur 36 och i de efterföljande punktlistorna.

6

Figur 36 Idégenerering kring olika mekanismer för låsning.

Möjliga tekniker
A. Friktionslåsning
B. Mekanisk låsning
Möjlig applicering
• Låsning mellan de olika teleskopsegmenten
• Låsning mot annan, extern struktur
A. Friktionslåsning
• Material med hög friktion/ skrovlig yta
• Expandering
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Sprintar
Kuggar
Kugghjul
Block
Formändring
Vridning
Utnyttja profilens form

B. Mekaniskt låsning
• Sprintar som fäster i spår på insida av handtagsprofilen
• Kuggprofil
• Kuggrem
• Gängor
• Hål
• Något som löper på ett hjul
o Kedja
o Band
o Rem
Under idégenereringen och utifrån resultatet av den uppmärksammades vissa
möjliga för- och nackdelar med de två mekanismerna. Dessa beskrivs i tabell 3.

Friktionslåsning

Tabell 3 Fördelar och nackdelar med friktionslåsning och mekaniskt lås.

Fördelar

Nackdelar

Förklaring

Möjliggör fullständig steglöshet

Svårt att skapa tillräckligt
hög låskraft

Kan kräva färre delar vilket kan spara vikt

Risk för slitage av kontaktytor

Fullständigt steglös och
ger troligen en lägre totalvikt, men kräver en mer
komplex mekanism och
förmodligen någon form
av utväxling för att skapa
tillräckligt hög låskraft

Kan vara enklare att integrera i befintliga handtagsprofil

Mekaniskt lås

Enkelt att uppnå hög
låskraft
Hållbart/ robust

Tyngre då det krävs både
låsmekanism och något
denna kan förankra i

Simplare och starkare,
men tyngre och inte fullständigt steglös

Inte fullständigt steglös
Kan kräva mer utrymme i
handtagsprofilen
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Lösningsgenerering av totallösningar
Resultatet av brainstormingen var sju lösningar till låsmekanismer. Lösningarna
presenteras i form av skisser och korta beskrivningar. Lösningarna beskrev idéer
till mekanismer och inte fungerande koncept.
Lösning 1
Den kvadratiska del som syns i figur 37 sitter fäst i det inre teleskopsegmentet.
Den konformade del som rör sig upp och ned i hålrummet i mitten sitter fäst på
en stav som är kopplas till reglaget på handtagets topp. I neutralt läge pressar den
ut en fjäderbelastad sprint på vardera sidan mot det yttre teleskopsegmentet. I
tomrummet mellan de två teleskopsegmenten, fäst mot de yttre segmenten, sitter
två tunna skenor med ett tätt mönster av hål. Sprintarna hakar i dessa hål och
låser höjdläget. När reglaget på greppdelen trycks ned pressas konen ner i hålrummet på bilden vilket ger de fjäderbelastade sprintarna utrymme inåt så att de
pressas in i det inre segmentet och låsningen hävs.
Sprintarna kan antingen vara två eller fyra om konen då istället har formen av en
pyramid beroende på hur hög belastning låsningen ska klara. Skenorna med hål
som fäst på det yttre teleskopsegmentet är inte med i bilden.

Figur 37 Skiss av lösning 1.
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Lösning 2
Två sneda block hoplänkade av en sprint i nederkant pressas ut mot den yttre
profilen av fjädrar fästa kring sprinten. När knappen trycks ned pressas sprinten
ned i ett spår vilket tycker ihop fjädrarna och in blocken mot centrum så att låsningen hävs. Se figur 38, fjädrarna har utelämnats i skissen.

Figur 38. Skiss av lösning 2.

Lösning 3
I nederkant av den stav som pressas ned vid nedtryckande av reglaget på handtagets greppdel sitter ett rektangulärt plastblock med en spetsig urfasning i mitten
vilket kan ses i figur 39 och 40. I nederkant av det övre teleskopsegmentet sitter
två fjäderbelastade sprintar som i neutralt läge pressas ut mot motsvarande skenor
med hål som beskrivs i koncept 1. De båda sprintarna har motsvarande sneda
urfasning som plastblocket på ovansidan. När knappen trycks ned och plastblocket pressas mot sprintarna kommer dessa skjutas in mot mitten av handtagsstaget och bort från skenorna med hål vilket häver låsningen.

Figur 39 Skiss av lösning 3.
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Figur 40 Digital modell av lösning 3.

Lösning 4
Ett större fjäderbelastat block sitter monterad i nederkant av det inre teleskopsegmentet. I neutralt läge pressas detta mot den yttre profilen så att friktion uppstår
och deras position gentemot varandra hålls fixerad. På ovansidan av blocket finns
en kilformad urfasning, se figur 42, vilken motsvarar nederdelen på den stav som
pressas ned av reglaget på greppdelen, se figur 41. När detta pressas ned dras
blocket tillbaka tack vare kilformen och låsningen hävs. Blocket hålls på plats av
en plastdetalj som inte är med i skisserna.

Figur 41 Skiss av lösning 4.
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Figur 42 Digital modell av lösning 4.

Lösning 5
Inspirerat av skidstaven från Komperdell som demonterades i avsnitt 4.2.1 bygger denna lösning på en plastdel (B) som genom komprimering trycker mot det
yttre teleskopsegementet och skapar friktion. Komprimeringen sker genom att
ovan- och underdelen (A, C) skruvas samman av en gängad stav i mitten av mekanismen då knappen på handtagets greppdel pressas ned. En skillnad, och troligen
svårighet, för applicering av denna mekanism i Thules handtag är att profilen inte
är rund som i skidstaven. Se figur 43 och 44 för skiss och digital modell av lösningen.

Figur 43 Digitalmodell av lösning 5.
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Figur 44 Skiss av lösning 5.

Lösning 6
I botten av handtagskonstruktionen sitter en rund kuggstång med samma höjd
som det yttre teleskopsegmentet. I botten av det inre segmentet sitter en del med
en spärr kopplad, med en tunn metallstav, till knappen på toppen av handtaget.
När knappen pressas ned skjuts spärren, som annars ligger an mot kuggstången
ut från denna och höjdläget kan justeras. I skissen, figur 45, saknas en fjäder som
pressar tillbaka spärren mot kuggstången i låst läge.
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Figur 45 Lösning 6, öppet läge till vänster och låst läge till höger.

Lösning 7
I botten av det inre teleskopsegmentet sitter en konformad plugg vars toppyta har
samma form som det yttre teleskopsegmentet och nederdelen har en diagonal avsmalning. Genom pluggen löper en stav som kopplad till reglaget på handtagets
greppdel. I botten av staven sitter en konformad del. I låst läge är staven uppdragen mot pluggen och konen pressas mot två block i vardera sidan av segmentet.
Genom att staven är fjäderbelastad i greppdelen uppstår ett tryck mot de två
blocken vilka skapar friktion mellan det inre och yttre teleskopsegmentet. När
knappen trycks ned skjuts staven och konformen ut från pluggen vilket frigör de
två blocken så att höjdläget kan justeras. Se figur 46 för skiss.

Figur 46 Skiss av lösning 7.
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Utvärdering och val av koncept
I följande avsnitt redovisas elimineringen och utvärdering av koncepten. De mest
lovande koncepten vidareutvecklades och sist i avsnittet presenteras slutkoncepten.

4.3.1

Validering av koncept mot målspecifikation
I tabell 4 validerades de olika lösningarna mot målspecifikationens krav och önskemål. De viktades på tre nivåer över hur väl de uppfyllde kriterierna. Beskrivning av bedömningarna följde efter tabellen. Förklaring till bedömningarna görs
efter tabellen.

Bedömning av lösningsalternativen görs enligt följande:
- = uppfyller inte
0 = uppfyller
+ = uppfyller mycket väl
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Tabell 4 Bedömning av de olika lösningarnas uppfyllande av målspecifikationen.

Önskemål

Krav

Lösningsalternativ
Kriterium

1

2

3

4

5

6

7

1

Möjliggör större valfrihet i inställning av ett handtag, bestående av
två teleskopsegment, jämfört
med befintliga modeller

0

+

0

+

+

0

+

2

Integreras i den yttre konstruktionen av ett av Thules befintliga
handtag

-

0

-

0

0

0

0

3

Håller handtagets höjdläge fixerat
vid lyft, i greppdelen, av last upp
till 32 kg

+

+

+

0

0

+

0

4

Håller handtagets höjdläge fixerat
både vid dragande i vertikalt led
och skjutande i horisontellt led

+

+

+

0

0

+

0

5

Håller handtagets höjdläge fixerat
vid tryckande belastning, på
greppdelen, på ungefär 50 - 60 kg

+

0

+

0

+

+

0

6

Låsmekanismen ger inte upphov
till något motstånd vid justering
av höjd (det vill säga när låsningen
är hävd)

0

0

0

0

0

0

-

7

Det krävs inte stor kraft för att
häva låsningen

0

0

0

0

0

0

-

8

Handtaget är stabilt och glappar
inte varken i låst eller öppet läge

0

-

0

-

-

0

-

9

Motståndet vid justering av höjd
är jämnt över hela höjden

-

0

0

-

0

0

0

10

Motståndet och kraften som
krävs för att häva låsningen beror
inte på hur mycket handtaget belastas i låst läge (kilverkan/ självhämning)

0

0

0

0

0

0

0

11

Låsmekanismen ska ha så låg vikt
som möjligt

-

0

-

0

0

-

0

12

Låsmekanismen innehåller så få
komponenter som möjligt

0

0

0

0

0

0

+

+

Uppfyller
ej
krav

-

+

++

-

Summering

Uppfyller
ej
krav
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Förklaring av bedömning av kriterierna
1. Lösningarna med friktionslås möjliggjorde fullständigt steglös höjdinställning vilket de mekaniska låsen inte gjorde. Lösningarna med friktionslås möjliggjorde fullständigt steglös höjdjustering vilket de mekaniska låsen inte gjorde.
2. De mekaniska lösningarna med sprintar som skjuts ut åt sidorna behövde
en profil med mer utrymme för spårskenorna dessa skulle fästas på insidan av handtagsstagen. De uppfyllde därmed inte alla krav, vilket gjorde
att de eliminerades.
3. Ett mekaniskt lås borde teoretiskt kunna uppnå högre låskraft än ett friktionslås. Att döma av de lösningar med friktionslås, resväskor och andra
produkter, som undersöktes i konceptgenereringen borde friktionslås
ändå vara en rimlig lösning. Låskraften i lösning nummer 2 skulle troligen
kunna förstärkas vid lyftande av last genom självhämning.
4. Se punkt 3.
5. Se punkt 3, förutom vad det gällde lösning nummer 2 som fick motsatt
effekt och inte fick förstärkt låskraft.
6. Alla lösningar byggde på att låsningen hävdes av en nedåtriktad rörelse.
7. För att låsningen skulle bli fullständigt hävd i öppet läget behövde ytorna
som låg i kontakt dras tillbaka. Detta saknades / var otillräckligt beskrivet
hos lösning nummer 7.
8. Låskraften i lösning 2 och 7 skulle troligen förstärkas av belastning och
därmed eventuellt kräva mer kraft att häva efter högre belastning.
9. Friktionslåsen skull kräva en större fjäderkraft än de mekaniska låsen. Om
dessa inte hade någon utväxling skulle det innebära att det krävdes relativt
stor kraft för att trycka in knappen.
10. Lösning nummer 1 fick ett stort tomrum i öppet läget som riskerade att
bli ostabilt, detsamma gällde lösning nummer 4 som hade en asymmetrisk
konstruktion vilket kunde leda till glapp.
11. Alla lösningar borde ha ett jämnt motstånd över hela höjden.
12. Lösningarna med friktionslås borde kunna haft en lägre vikt än lösningarna med mekaniskt lås då dessa behövde bestå av en spärr-del och en
spår-del.
13. Lösning 7 bestod av färre komponenter än övriga.
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Utifrån valideringen valdes tre lösningar att arbeta vidare med. Dessa var lösningsidé 2, 5 och 6. Deras starka sidor och utvecklingspotentialen sammanfattas
kort nedan.
Lösning 2.
Fördelen med denna lösning var att den hade en självhämmande effekt som förstärkte friktionskraften vid dragande belastning. Detta gjorde troligen att det inte
krävdes lika mycket fjäderkraft. Däremot borde den inte vara så stabil vid tryckande belastning. Kanske skulle en symmetrisk konstruktion med fjäderbelastade
armar både uppåt och nedåt kunna lösa problemet.
Lösning 5.
Konceptet var fördelaktigt i form av god friktionslåsning då mekanismen hade
en genomtänkt låsning. Dock ställde detta krav på stor eftertanke på detaljkonstruktion då det var en rad komponenter som skulle samverka vid rörelse av mekanismen. Prototypen hade en fyrkantsprofil som kunde leda till svårigheter då
grundkonceptet hade en rund profil.
Lösning 6.
Lösningen erbjöd inte fullständig steglöshet, men beroende på hur tätt det var
mellan lägena på kuggstången borde känslan av steglöshet kunna uppnås. Fördelen med kuggstångens centrerade placering var att lösningen kunde appliceras i
Thules befintliga handtagsprofil då den satt i tomrummet i mitten av handtagsstagen.
4.3.2

Bortprioritering med elimineringsmatris
Nästa steg av eliminering gjordes med en elimineringsmatris enligt tabell 5. Som
referens valdes Thules befintliga handtag. Urvalskriterierna formulerades utifrån
kriterier i målspecifikationen som ansågs vara viktiga att bedöma i detta stadium.
Kriterierna är framförallt konstruktionsparametrar då lösningsalternativen redan
verifierats för uppfyllnad av huvudfunktionerna.
Förklaring av urvalskriterier
A. Integrering i befintligt handtag – Thule siktade på att behålla en liknande yttre konstruktion i kommande modeller och det ansågs därför vara
en stor fördel om mekanismen som togs fram var anpassad för de befintliga handtagen.
B. Enkelhet – då enkelhet var att föredra både för att säkerställa välfungerande funktion och för att underlätta tillverkning prioriterades det högt.
C. Kvalitetskänsla – det Thule ville uppnå med ett steglöst teleskophandtag
var ökad kvalitetskänsla hos resväskan i stort. Skulle det vara möjligt behövde handtaget i sig också ha en hög kvalitetskänsla.
D. Hållbarhet – handtaget skulle klara hård belastning och då det var låsmekanismen som höll höjdläget skulle den till stor det behöva ansvara för
det.
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Tabell 5 Elinineringsmatris för bortprioritering av kvarvarande sämre lösningar. Lösningarna
viktades enligt -, 0 och + utifrån uppfyllande av kriterierna.

Lösningsalternativ

Kriterium

Referens

A Integrering i befintligt handtag
B. Enkelhet/ få delar
C. Kvalitetskänsla

Thules
befintliga
handtag

D. Hållbarhet (enl. tabell 1)

2

5

6

0

-

0

-

-

0

+

+

0

-

-

0

Summa +

-

1

1

0

Summa 0

-

1

0

0

Summa -

-

2

3

0

Nettovärde

-

-1

-2

0

Rangordning

-

2

3

1

Vidareutveckling

-

Ja

Nej

Ja

Förklaring av bedömning av lösningsalternativen
A. Lösning 2 och 6 var i större utsträckning anpassat för integrering i Thules
befintliga handtag än lösning nummer 5.
B. Lösning 2 och 3 innehöll fler delar och var mer komplexa än den befintliga lösningen, men lösning 6 var mer lik Thules och mindre komplex.
C. Thule ansåg att steglöshet kunde höja kvalitetskänslan. Lösningarna med
friktionslås som tillåter fullständig steglös höjdjustering borde därmed ha
fördel här.
D. Vad det gällde hållbarhet och att klara belastningar borde friktionslåsen
vara sämre än de mekaniska som fanns hos det befintliga handtaget samt
hos lösning 6.
Lösningsalternativ 2 och 6 togs vidare till vidareutveckling, lösning 5 eliminerades då den fick lägst nettovärde. Generellt fick alla lösningsalternativen lågt nettovärde vid jämförelse mot det befintliga handtaget vilket var den produkt som
avsågs vidareutvecklas. Detta kunde ge sken av att dåliga lösningsalternativ, men
orsaken var snarare att inte färdigutvecklade idéer jämfördes med en färdig produkt. Det hade dock ingen betydelse för resultatet utan det befintliga handtaget
syftade bara till att fungera som referens.
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Slutkoncept och förklaring av iterationerna
Nedan presenteras de två slutkoncepten samt vidareutveckling av dessa.
I den itererande processen riktades extra fokus till att förbättra följande fyra
aspekter då dessa framstått som speciellt viktiga under projektet.
•

Kvalitetskänsla

•

Hållbarhet (enligt tabell 1)

•

Vikt

•

Enkelhet

Redovisning av iterationen av de båda koncepten följer efter presentationen av
deras respektive funktion.

Koncept 1 – Friktionslås

Figur 47 Delarna i låsmekanismen hos koncept 1.

Koncept 1, figur 47, bygger på friktionslåsning. I nederkanten av det inre teleskopsegmentet sitter en plastenhet (1) fäst med två rörliga armar (3, 4) i nederkant som pressades ut mot sidorna av en fjäderbelastad sprint (2). De skapar, i
låst läge, friktion mot det yttre teleskopsegmentets insida så att höjdläget låses.
Då knappen på teleskophandtaget pressas ned trycks en stav (2) ned mot den fjäderbelastade sprint som länkar samman de båda armarna. Sprinten glider ned i
spåren på armarna vilket gör att de vinklas upp och bort från det yttre teleskopsegmentet och låsningen hävs. Se figur 48 och 49 för fler detaljer.
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Figur 48 Koncept 1, låsmekanismen.

Figur 49 låst läge till vänster och öppet läge till höger.

Sammanfattning av iterationsprocessen
Den itererade utvecklingsprocessen av koncept 1 kretsade till stor del kring att ta
fram en lämplig konstruktion för de spärrande armarna. Till en början hade dessa
en mer simpel, kvadratisk profil som, allt eftersom mer kunskap om möjlighet
och begränsningar erhölls, kunde anpassas efter den aktuella profilen.
Mycket fokus lades även på utformningen av fjäderhuset. Den del som fäster armarna med fjäderhuset var vital för att låsningen skulle fungera. Detta för att
rotationspunkterna för armarna var tvungna att vara på olika platser för att uppnå
önskad rörelse. En svårighet var att koordinera de båda armarna. Som hjälpmedel
för att lyckas med detta byggdes ett stort antal 3D-printade prototyper, figur 50
och 51, vilka tydliggjorde svårigheter med vissa konstruktionsproblem och hur
dessa lämpligen kunde lösas.
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Figur 50 3D-printad prototyp av koncept 1. För att möjliggöra test av dess funktion lades ett
provisoriskt handtag till.

Figur 51 3D-printad prototyp av koncept 1. För att möjliggöra test av dess funktion lades ett
provisoriskt handtag till.
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Koncept 2 - Mekaniskt lås

Figur 52 Delarna i låsmekanismen hos koncept 2.

Lösningen bygger på en mekanisk låsmekanism, se figur 52. Denna består av en
stationär kuggstång (1) och en mobil del med en spärr (3) som skjuts mot, och
bort från, kuggstången vid reglering av höjden. Kuggstången är lika lång som det
yttre teleskopsegmentet och är fastnitad i nederkant av detta. Spärren löper i horisontellt led i ett spår i en plastdetalj (2) fäst i nederkant av det inre teleskopsegmentet. Spärren har två kuggar som passar mot kuggstången.
I låst läge hålls spärren pressad mot kuggstången av en fjäder mot väggen av
plastdetaljen. Vid justering av höjdläge pressa en stav ned, genom nedtryckning
av reglaget på handtagets greppdel, mot spärren och häver låsningen. I änden av
staven sitter en triangulär plastdel (4) som skjuts ned i en vinklad urfasning i
spärren. Detta gör att spärren dras tillbaka och bort från kuggstången för att sedan, när knappen på greppdelen släpps, åter skjutas tillbaka mot kuggstången och
låsa höjdläget. Spärrens kuggar är avfasade för att minska risken att de ”krockar”
med kuggstången. Kuggstången är ihålig och består av något lättviktsmaterial
(plast eller komposit). Kuggarna är 3 mm breda och delningen jämn. Se figur 53
– 55 för fler detaljer.
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Figur 53 Koncept 2’s funktion, låst läge till vänster och öppet till höger.

Figur 54 Genomskärning av låsmekanismen i koncept 2.
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Figur 55 Koncept 2 i sin helhet (med orealistisk skalning av teleskopsegmenten).

Sammanfattning av iterationsprocessen
Den största förändringen som gjordes i den itererade processen var förändring av
konceptets spärrande del. I ursprungsidén (lösning 6) bestod spärren av ett system
av länkarmar där den vertikala rörelsen från knappen på greppdelen leddes om
till horisontell rörelse. Lösningen var inte genomarbetad och det sakandes en utvecklad mekanism för att skjuta tillbaka samt hålla spärren mot kuggstången i
låst läge. Utifrån inspiration från de andra koncepten samt befintliga lösningar
valdes istället en fjäderbelastad spärr som enbart kunde röra sig horisontellt.
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I övrigt optimerades och finjusterats olika detaljer genom modellering och prototypbygge i form av 3D-printing. Raka, simpla former prioriterades och antalet
komponenter försökte hållas lågt.
Kuggstången var den största delen och den som riskerade att göra konstruktionen
tung, men det var också den som, tillsammans med spärren, skulle ta upp all belastning i handtaget. För att den skulle bli stabil nog och för att kunna göra kuggarna djupa nog valdes en så stor diameter som möjligt. För att ändå spara vikt
gjordes kuggstången ihålig.
För att uppnå en hög kvalitetskänsla och för att minska risken för glapp gjordes
allt så tight som möjligt, men ändå med tillräckliga mellanrum för att inte motstånd skulle uppstå. Spärrens kuggtänder rundades av för att den enklare skulle
glida in i kuggstången. En annan utveckling för förhöjd kvalitetskänsla var att
staven tog stopp precis i det läge då låsningen hävdes så att det blev tydligt för
användaren hur mycket knappen behövde tryckas ned.
Modeller anpassad för användande med en befintlig greppdel från ett Thulehandtag 3D-printades och testades, se figur 56 - 58. Testet kunde inte tillägnas
något högre tillförlitlighet, men konceptet kunde ändå i viss mån funktionstestas.

Figur 56 3D-printad prototyp av koncept 2 anpassat för användande av Thules befintliga
greppdel.
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Figur 57 De ingående delarna i en 3D-printad prototyp av koncept 2.

Figur 58 De ingående delarna av en 3D-printad prototyp av koncept 2.
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5

Diskussion och slutsats

5.1

Metoddiskussion
Produktutvecklingen i detta projekt syftade till vidareutveckling av en befintlig
produkt. Denna typ av produktutveckling är den vanligaste i industrisammanhang
[2, s. 73]. Det är en mindre resurskrävande process då det vanligen inte innebär
stora förändringar för företaget och då befintlig erfarenhet kan ligga till grund för
arbetet [2, s. 73]. Med anledning av detta passade detta projekt bra att genomföra
som ett externt uppdrag. En nackdel var dock avsaknaden av tidigare erfarenhet
av den befintliga produkten, men genom kontakt och avstämning kunde företagets erfarenhet ändå utnyttjas till viss del.
Att projektet dessutom var avgränsat till konceptutveckling gjorde att endast delar av den omfattande processmodell som vanligen tillämpas vid produktutveckling var intressanta att tillämpa. Förarbete hade redan gjorts av Thule och senare
delar överlämnades också till företaget att slutföra. Projektet berörde därmed enbart en liten del av den process som skulle krävs för att, från start till mål, realisera
en framgångsrik produkt och i detta fall ett fungerande steglöst teleskophandtag.
I litteraturen beskrivs vanligen denna mer heltäckande typ av produktutvecklingsprojekt som framförallt riktar sig till större projektgrupper och samverkan
mellan olika sådana. I detta projekt bestod projektgruppen endast av de två författarna och utfördes som ett externt uppdrag för företaget Thule. För att anpassa
metoden efter dessa specifika förutsättningar inleddes projektet med en litteraturstudie inom produktutveckling. Lämpliga stödmetoder valdes ut och sattes
samman till en för ändamålet passande modell. Syftet med litteraturstudien var
att undersöka vilka stödmetoder som skulle kunna tillföra mest till det aktuella
projektet och på så sätt skapa en relevant modell för konceptutveckling. Denna
del av metoden tog visserligen tid från själva konceptutvecklingen, men det
gjorde också utförandet mer effektivt och resultaten tydliga och relevanta.
Hur bra eller effektiv modellen för konceptutveckling var är inget som har kunnat
utvärderas. Tidigare erfarenhet av liknande projekt saknas och den aktuella modellen har inte kunnat testas eller jämföras mot alternativa angreppssätt inom ramen för detta projekt.
Detta är en anledning till att vara kritisk mot metoden i stort. Det finns vissa
potentiella brister i de ingående delarna och dispositionen av dessa. Med anledning av att mycket tid lades på utformning av modellen tvingades andra delar att
nedprioriteras som en följd av projektets begränsade omfattning. Detta gällde
framförallt konceptgenereringen. Mer fokus på lösningsgenereringen skulle troligen resultera i fler och bättre koncept. Att utveckla koncepten mer innan de togs
vidare till verifieringsfasen skulle troligen ha gynnat slutresultatet och dessutom
gjort elimineringen enklare att genomföra. Det kan ifrågasättas om de koncept
som utvärderades i verifieringsfasen faktiskt var tillräckligt kompletta för att
kunna utvärderas på ett rättvisande sätt. Att eliminera bort dåliga lösningar i ett
tidigt stadie gör förvisso att mer tid kan läggas på att utveckla de lovande alternativen vilket också kan gynna projektets slutresultat.
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Generellt sett är troligen ett större antal iterationer alltid gynnsamt. Om den vidareutveckling som gjordes i slutskedet av projektet hade gjorts tidigare hade mer
kompletta och bättre lösningar kunnat utvecklas.
En annan brist i projektet var kommunikationen med företaget. Frekvensen i
kommunikation var inledningsvis bra då förutsättningar stämdes av och planen
för projektet lades upp, men i själva utförandet borde den varit tätare än vad den
blev. Fokus i produktutvecklingsprojekt bör ligga på att tillfredsställa kunden. I
detta fall då företaget var kunden borde deras åsikter stämts av mer frekvent under projektets gång. Då projektet i detta fall handlade om vidareutveckling av en
befintlig produkt hade det dessutom varit extra gynnsamt att i större omfattning
ta del av den unika kunskap företaget besitter. Thule ansåg att det var en fördel
att projektet genomfördes som ett externt uppdrag för att resultatet inte skulle
färgas av förtagets egna idéer. Kanske var detta gynnsamt och gav en större bredd
i resultatet.

5.2

Resultatdiskussion
Eftersom projektet handlade om vidareutveckling av en produkt som redan i sig
hade befintliga kriterier fick dessa lägga grund för målspecifikationen för den
utvecklade produkten. För att vidareutveckling av en produkt ska vara meningsfull bör den nya produkten överträffa den tidigare och så även kriterierna för
denna. Då projektet som tidigare nämnts genomfördes som ett externt uppdrag
var det viktigt att lägga fokus på att uppfatta dessa befintliga kriterier som kanske
var självklara för företaget, men inte för de externa projektdeltagarna. Dessa kriterier handlade dels om handtagets huvudfunktion, det vill säga att det ska kunna
användas för att dra, skjuta och lyfta resväskan, samt om viktiga konstruktionsmässiga kriterier för att den nya låsmekanismen skulle kunna integreras i ett av
Thules befintliga handtag.
Några kriterier som ansågs extra viktiga var de som gällde belastning av handtaget. Thule satsar på kvalitet och säkerhet och kan tack vare sitt gedigna testcenter
ställa höga krav på sina produkter. De befintliga handtagen ska till exempel klara
av att lyfta 32 kg 3500 gånger och hålla för tryck på 50 – 60 kg. Det fanns inte
möjlighet att testa dessa krav i projektet och det hade kanske inte heller varit av
speciellt stor relevans då resultatet av projektet enbart var konceptuella lösningar.
Kriterierna togs trots detta med i målspecifikationen med anledning av att denna
bör gälla för den slutgiltiga produkten och därmed ska fungera som riktlinje genom hela projektet. Innebörden av dessa specifika belastningskrav blev i detta
projektet framförallt att låsmekanismen var tvungen att kunna motstå en hög belastning.
Övriga kriterier i målspecifikationen handlade till stor del om kvalitetsupplevelsen av resväskan. Dessa kriterier baserades till stor del på den kvantitativa användarundersökning som gjordes. Enkätens stora svarsomfång gav den hög tillförlitlighet. Viktiga aspekter kring handtaget framkom i svaren från enkätundersökningen såsom att den tredje vanligaste åsikten om teleskophandtaget generellt
var att det har för få höjdlägen. Många ansåg att teleskophandtaget är ostabilt och
det visade sig även vara den del som var näst vanligast att gå sönder på resväskan.
I kombination med att den tredje viktigaste egenskapen vid val av resväska var
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kvalitetskänslan blev det uppenbart att det var viktigt att fokusera på just upplevelsen av kvalitet genom att exempelvis eliminera glapp och motstånd.
98 % av de 900 människor som svarade på enkäten hade någon gång använt en
resväska. Bland de svarande fanns en stor bredd av människor med olika kroppsliga mått såsom kön, ålder och längd. Att de standardiserade modeller av resväskor som finns på dagens marknad ska passa alla dessa olika människor känns
orimligt. Det faktum att 40 % av de som svarade på enkäten hade upplevt smärtor
kopplade till användande av resväskor motbevisar detta och motiverar utveckling
av möjlighet till användaranpassning av resväskor.
De befintliga produkter med steglös höjdjustering som undersöktes i projektet
utnyttjade två olika tekniker för höjdjustering: friktion eller mekanisk låsning.
Dessa mekanismer ansågs vara de bäst lämpade även för resväskan. Genom att
utgå från de kunde flera olika lösningar genereras.
Flera av de lösningar som togs fram gjorde troligen intrång på befintliga patent,
men då undersökning av detta inte ingick i projektets avgränsning samt för att
främja ett brett lösningssökande i en stor rymd var detta inget som togs hänsyn
till. Detsamma gäller även de två slutkoncepten och framförallt koncept 1 – friktionslåsningen. Den har flera egenskaper som liknar patent US2016206068 (se
sida 43). Med anledning av att projektet enbart handlade om konceptutveckling
ansågs inte detta vara något problem då en stor del av produktutvecklingsprocessen för det steglösa handtaget kvarstod och företaget därmed hade möjlighet att
åtgärda detta.
Projektet resulterade i två slutkoncept. Att detta inte var planen från början kan
utläsas ur introduktionen. Att det förväntade resultatet var ett koncept berodde
troligen på att produktutvecklingsprojekt vanligen resulterar i en produkt och att
det därmed kändes naturligt att även detta projekt skulle göra det. Produktutvecklingsprocessen handlar dock om att undersöka en stor lösningsrymd för att
succesivt välja bort dåliga alternativ tills enbart de bästa finns kvar. Att i det stadie projektet nått ha kvar två alternativ är inte orimligt. Desto längre ifrån mål –
desto fler alternativ bör finnas.
Set-based design är en viktig princip inom lean-filosofin. Det handlar om att hålla
kvar vid så många alternativa lösningar som möjligt i varje fas av produktutvecklingsprocessen och gradvis eliminera dessa allt eftersom mer kunskap om deras
begränsningar uppenbaras [2, s. 114]. I detta fall då konceptutvecklingsprojektet
troligen framförallt kommer att fungera som ett förarbete inför ett mer omfattande internt produktutvecklingsprojekt av ett steglöst teleskophandtag är resultatet långt ifrån mål och det vore inte rimligt att ha gjort för precisa val.
Valet att redovisa två slutkoncept baserades också på att de två koncept som återstod efter de två omgångarna av eliminering byggde på de två olika tekniker som
uppmärksammats som lämpliga för syftet. De hade båda motsvarande för- och
nackdelar och ingen stod ut från den andra. Företaget tyckte också att båda hade
fördelaktiga aspekter.
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Att vidare kunna utvärdera vilken lösning som skulle fungera bäst, ge högst kvalitetskänsla eller skulle klara de krav företaget skulle ställa på den bäst var
aspekter projektgruppen inte kunde ta ställning till dels på grund av bristande
resurser. Mycket av detta handlar även om vad som känns rätt och passar företaget och det är det ingen annan än de själva som kan avgöra. För att göra en rättvisande bedömning av vilket koncept som bör realiseras vore det troligen lämpligt att gå lite längre i utveckling av de båda tekniker som uppmärksammats för
steglös höjdjustering och med anledning av detta väljs två koncept som slutkoncept.
För att åter knyta an till lean-filosofin och Toyotas syn på produktutveckling:
”Product development is not about developing cars, it is about developing
knowledge about cars. Great cars will emerge from the interaction.” [2, s. 114]
handlade inte detta projekt om att faktiskt utveckla ett steglöst teleskophandtag
utan snarare om att söka kunskap om förutsättningarna för att Thule, med detta
som grund, ska kunna utveckla ett framstående handtag till sina resväskor.
Steglösa höjdjustering är ovanligt hos resväskehandtag. I den undersökning som
gjordes av befintliga produkter upptäcktes enbart tre modeller med denna egenskap. Att lyckas ta fram en ny lösning till ett steglöst handtag skulle därmed troligen vara mycket intressant på marknaden och gynnsamt för företaget. Kanske
blir det snart en egenskap kunderna faktiskt efterfrågar och något Thule då bör
vara redo att erbjuda sina kunder.

5.3

Slutsats
Slutsatserna som kunde dras av projektet är att det finns två lämpliga tekniker för
steglös höjdjustering: friktion och mekanisk låsningen. Dessa är vanliga i flera
typer av redskap, men generellt är det ovanligt med steglöshet hos teleskophandtag på resväskor. Resultatet av den enkätundersökningen som gjordes inledningsvis i projektet gav anledning att tro att de finns goda skäl att utveckla ett steglöst
teleskophandtag samt att det är viktigt att fokusera på kvalitetskänslan hos handtaget.
Utifrån de två teknikerna för steglös låsning utvecklades två koncept som representerar vardera teknik. Då teknikerna skiljer sig mycket åt och båda har flera
för- respektive nackdelar var det lämpligt att presentera båda som slutkoncept.
För att kunna gå vidare med projektet behöver vidare tester av krafter och belastningar göras. En undersökning om det är möjligt att skapa ett tillräckligt högt
motstånd med friktionslösningen är nödvändig och för att kunna minska vikten
hos den mekaniska lösningen bör hållfastheten i dess olika delar beräknas. En
annan viktig aspekt som behöver undersökas är hur steglösheten ska kunna appliceras i teleskophandtag med två teleskopsegment.
Den viktigaste slutsatsen av projektet är att det bör vara fullt möjligt att utveckla
ett steglöst teleskophandtag som passar Thules varumärkesmässiga profil och
som faktiskt höjer kvalitetskänslan.
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Bilaga A - Enkätundersökning
Undersökning om användande av hjulförsedda
resväskor
Hej,
Vi är två maskiningenjörsstudenter från Mittuniversitetet i Östersund som i vårt examensarbete utvecklar en hjulförsedd resväska för ett svenskt företag. Denna undersökning syftar till att undersöka vad användaren har för åsikter och vad vi därmed bör fokusera på.
Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller funderingar.
Stort tack för er hjälp!
Lisa Medbo (lime1602@student.miun.se)
Fredrik Olsson (frol1502@student.miun.se)
Undersökningen riktar sig till den typ av hjulförsedda resväskor som skjuts framför eller
dras bakom användaren med hjälp av ett teleskopiskt handtag (vanligen kallade kabinväskor och stora resväskor).

1. Har du någonsin använt en hjulförsedd resväska?
Ja
Nej Fortsätt till fråga 15.
2. Äger du en sådan resväskan?
Ja
Nej
3. Föredrar du resväskor med två eller fyra hjul?
Två Fortsätt till fråga 5.
Fyra
Jag har ingen åsikt/ Jag har inte provat båda. Fortsätt till fråga 5.
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4. Hur transporterar du vanligen resväskan med fyra hjul?
Skjutandes framför, eller vid sidan av mig
Dragandes bakom mig
5. Har din resväska någonsin gått sönder?
Ja
Nej Fortsätt till fråga 7.
6. Vilken del gick sönder?
Resväskekroppen
Stängningen (dragkedjor, spännen etc.)
Hjulen
Teleskophandtaget
Inredningen
Annat:
7. Har du någonsin upplevt smärta eller obehag i kroppen av att transportera en resväska?
Ja
Nej
8. Generellt sätt, tycker du att det är enkelt att justera höjden på teleskophandtaget?
(Maximalt två alternativ)
Ja
Nej, på grund av att reglaget är opraktiskt
Nej, det glider inte jämnt
Nej, det fastnar inte i höjdlägena
Nej, det lossnar lätt från höjdläget
Nej, det krävs för mycket kraft för att ändra höjd
Jag har ingen åsikt
Annat:
9. Vad tycker du om teleskophandtag generellt? (Maximalt tre alternativ)
Bra
För lågt
För högt
För få höjdlägen
Ostabil konstruktion
Obekvämt grepp
Opraktisk placering av höjdjusteringsreglaget
För smal greppyta
För bred greppyta
Jag har ingen åsikt
Annat:
10. I vilket sammanhang använder du oftast den här typen av resväska?
I arbetet
Privat
11. Med vilket transportmedel använder du den oftast?
Buss
Bil
Flyg
Tåg
Annat:
12. Hur ofta använder du denna typ av resväska?
Varje vecka
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Varje månad
Varje år
Mer sällan
13. Vilken klass väljer du vanligen vid köp av biljett?
Ekonomi/ standard
Business
Första klass
14. Vilka aspekter skulle ha störst betydelse för dig om du skulle köpa en resväska?
(Maximalt två alternative)
Specialfunktioner
Material
Varumärke
Pris
Stabilitet
Hållbarhet/ tillgång till reservdelar
Hjulstorlek
Design
Storlek
Vikt
Kvalitetskänsla
Hjulkvalitet
Packutrymme
Teleskophandtagets höjd
Inredning/ fack
Biljud (skrammel etc.)
Jag har ingen åsikt
Annat:
15. Vart kommer du från?
Sverige
Skandinavien
Europa
Nord Amerika
Sydamerika
Asien
Afrika
Oceanien
Antarktis
16. Hur gammal är du??
Under 20 år
21 - 40 år
41 - 60 år
Över 60 år
17. Hur lång är du?
Under 160 cm
161 - 170 cm
171 - 180 cm
181 - 190 cm
Över 190 cm
18. Kön?
Kvinna
Man
Annat
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