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Förord 
Detta projekt hade inte varit möjligt att utföra utan hjälp och råd från följande personer och 

företaget som författaren vill framsäga ett extra stort tack till. 

Rapporten är resultatet av ett examensarbete som en student på Högskolan i Halmstad gjorde i 

samarbete med Klippan Safety AB i Klippan. Examensarbetet är ett avslutande arbete för en 

kandidat i Maskinteknik på en 3-årig Maskiningenjörsutbildning. 

Jag vill tacka Klippan Safety och alla som hjälp till under projektets gång vill speciellt tacka 

Leif Nimhammar för all hjälp med krocktestet och tips längs vägen. Magnus Norlin och 

Ursula Stigsson för att de har tagit sig tid att tillverka och testa olika funktioner av prototypen 

samt Daniel Rosengren, Jukka Valtonen och Alexander Karlsson som hjälpt till med data och 

informationssamling. 

Vill även tacka min handledare Håkan Pettersson för all hjälp i framtagning av produkten och 

råd kring planering av arbetet. 

 

Tack! 

 

Tom Forsberg 

Klippan 2018-04-10 
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Sammanfattning 
Författaren av denna rapport har tagit fram ett barriärnät med kassettlösning tillsammans med 

uppdragsgivaren Klippan Safety. Uppgiften av projektet är att få en förståelse för hur en 

produkt i fordonsindustrin blir till från koncept till färdig produkt.  

I rapporten får man följa stegen på hur författaren har gjort för att utveckla en 

säkerhetsnätskassett och se vilka existerande Klippan Safety produkter som författaren har 

kunnat använda i projektet. Vid utveckling av produkten har författaren valt mellan olika sätt 

att lösa problemet samt hitta en passande låsmekanism som kan låsa barriärnätet vid en viss 

kraft och som samtidigt kan rulla in nätet i kassetten. 

Klippan Safety har i många år försökt få till ett barriärnät som skall vara fjäderbelastat och 

som kan rullas in i en kassett men har av olika skäl, bl.a. patentlagar och produktens pris, inte 

kunnat nå målet. Här får man se hur författaren testar att förnya några gamla idéer och skapa 

nya lösningar. I projektet så får man också se hur författaren har analyserat ett krockprov och 

får också läsa om vikten av att bilister använder ett säkerhetsnät mellan bagage och 

passagerare i en personbil. 



iii 

 

Abstract 
The author of this report has developed a safety net with a cassette solution together with the 

client Klippan Safety. The task of the project is to gain an understanding of how a product in 

the automotive industry grows from concept to finished product. 

In the report you can follow the steps of how the author has done to develop a safety net 

cassette and see what existing Klippan Safety products the author has been able to use in the 

project. 

When developing the product, the author has chosen between different ways of solving the 

problem and looking at how to find a fitting locking mechanism that can lock the safety net at 

a certain force and which can simultaneously roll the safety net into the cassette. 

Klippan Safety has for many years been trying to get a barrier net that is spring-loaded and 

can be rolled into a cassette. However, for various reasons, patent laws and the price of the 

product they could not reach the goal. Here you can see how the author tries to renew some 

old ideas and create new solutions. 

In the project, one can also see how the author has analyzed a crash test and read about the 

importance of drivers using a safety net between the luggage compartment and passengers in 

a car.
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1. Introduktion 

1.1. Företagspresentation 

Klippan Safety grundades år 1877 och hette då Magnussons reptillverkning. Bröderna 

Ottosson tog sedan över verksamheten år 1947 och döpte det till Bröderna Ottosson AB. De 

introducerade sedan Klippan som märkesnamn. År 1953 bytte verksamheten linje och började 

med tillverkning av bilbälten. Senare under 90-talet var huvudprodukten barnstolar som 

Klippan Group finansierades av en grupp privata investerare. År 1997 såldes 

barnstolstillverkningen och fokus lades då på fordonskomponenter. 

I dagsläget tillverkar och utvecklar Klippan Safety nät, bälten, sängar och andra komponenter 

till sängmoduler inom lastbilsindustrin. Dessa produkter tillverkas i Brasilien, Polen, 

Tyskland och Sverige. Klippan Safety ingår tillsammans Andrén Plast AB samt Preciform AB 

i koncernen Calix Klippan Group (Andersson, F & Garancz, E, 2007). 

1.2. Syfte och mål 

Projektets mål är att utveckla ett fungerande koncept på ett säkerhetsnät med en 

kassettlösning. Säkerhetsnätet är ett nät som skall skydda passagerare från lösa föremål i 

bagageutrymmen. Kassetten som håller säkerhetsnätet skall vara enkel att montera och bära 

samt sitta i axelhöjd bakom andra radens passagerarsäte. Säkerhetsnätet skall vara reglerbart 

upp och ner. Kassetten skall också låsa fast nätet vid en krock när ett föremål åker in i det. 

Målet för produkten är att den inte skall övergå ett maxpris på 30–35 €. Detta för att öka 

efterfrågan av produkten. Barriärsnätet kommer främst vara gjort för att monteras i kombibilar 

men författaren kommer också ha i åtanke under projektets lopp att produkten skall kunna 

monteras i större bilar som går under modellen SUV (sport utility vehicle) (NE, 2018). 

Syftet med projektet är att författaren skall skapa ett barriärnät med kassettlösning som kan 

konkurrera på den existerande fordonstillbehörs marknaden samt göra en kassett som skall 

vara lätt att tillverka och använda. 

1.3. Problemdefinition 

Klippan Safety har idag ingen kassettlösning till sina barriärnät och vill att författaren av 

rapporten skall utveckla och testa ett nytt koncept för att det senare skall ge Klippan Safety en 

grund för om de vill ta projektet vidare. 

Varför Klippan Safety vill utveckla en kassettlösning är för att det skall vara enklare att 

montera av och på ett barriärnät då hela nätet samlas in i en kassett, och när man behöver 

använda det så skall användaren enkelt kunna dra ut nätet som då är fjäderbelastat. Nätet i 

kassetten skall då sättas fast med högst två fästpunkter i tak eller väggar inuti bilen. 

Deras existerande produkt ”barriärnät” har i dagsläget för många fästpunkter. Den har två i 

taket och två i golvet. Den har också en låsning så kallat, kamspänne, till remmarna som gör 

den reglerbar. Detta gör att den kan fastna eller trassla sig då remmarna är mjuka. Det är inte 

heller en så smidig montering då konstruktionen består av två sådana spännen som regleras 

var för sig. Detta behöver göras varje gång den monteras i bilen.  

Den existerande konstruktionen har också krokar vid de nedre fästpunkterna. Detta skapar 

oftast ett problem för montering när användaren skall applicera produkten. Det är ofta en 

besvärlig process då öglan som hacken skall fästas i är olika från kund till kund. Det gör att 

man kan vara tvungen att vrida handleden på olika sätt för att få fast haken. Detta gör att 

monteringen blir osmidig och är opålitlig. 
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Det existerande barriärnätet är också väldigt tungt och dessutom otympligt då det är ett mjukt 

nät utan kassett. Det gör att ifall kunden vill att produkten skall avmonteras så måste nätet 

vikas/rullas ihop när det inte skall användas. Det existerande barriärnätet är stort så processen 

att vika ihop det kan bli problematisk. Klippan Safety vill därför att författaren skall ta fram 

ett barriärnät med kassettlösning som skall vara kostnadseffektivt och innehålla tekniska 

lösningar som optimerar hur produkten kommer att tillverkas med åtanke till Klippans Safetys 

montering och tillverkningstekniska aspekter. 

Ett annat krav som Klippan Safety har på författaren är att söka på existerande patent inom 

området och titta på hur andra biltillverkare har löst problemet för att se om produkten kan 

användas i fler biltillverkares bilar än de som Klippan Safety redan är leverantörer till. 

Klippan Safety vill också att författaren skall använda komponenter som redan finns i 

produkter som Klippan Safety tillverkar idag. 

1.4. Avgränsningar 

Projektets fokus kommer att vara mekanismen d.v.s. hur nätet skall rullas upp och hur det ska 

låsas vid en eventuell krock. Infästningar i tak kommer vara sekundärt då projektet är inriktat 

på en kassettlösning. Kassettens infästning kommer utgå från att kassetten skall vara infäst i 

baksidan av andra radens passagerarsäte. Test av nätkassetten kommer att göras om Klippan 

Safetys beräkningsavdelning får tid mellan parallellt pågående projekt. 

Beroende på resultatet vid beräkningarna kommer ett krocktest göras i Klippan Safetys 

krocktestbana för att illustrera det krav som nätet skall uppfylla. Produkten skall också bestå 

av så många Klippan Safety produkter som möjligt. Detta är ett krav som Klippan Safety har 

för att produkten skall bli så billig som möjligt. Detta kommer göra att författaren blir mycket 

begränsad i sitt val av material och komponenter.  

Det kommer inte göras en datorsimulering på hur nät beter sig vid krock och inte heller 

beräkningar på nätet. Projektet är begränsat till kassetten och vad som sker med kassetten vid 

krock. Detta projekt kommer stå som grund för att se om det går att använda Klippans Safetys 

produkter för att skapa ett kostnadseffektivt barriärnät med kassettlösning. Detta projekt 

kommer sedan evalueras av Klippan Safety för att se ifall de vill gå vidare med konceptet. 

1.5. Individuella ansvarsområden/insatser i 
examensarbetet 

All rapportskrivning kommer att genomföras av Tom Forsberg. Produkten kommer att 

utvecklas och tillverkas av Tom Forsberg som står som författare av examensarbetet. 

Författaren kommer att ta del av Klippans Safetys databas och sedan göra research på gamla 

projekt rörande examensarbetet. Författaren kommer sedan att konstruera med hjälp av 

CATIA V5, en 3D-modell av produkten. Efter dessa steg kommer författaren att skapa, med 

hjälp av Klippan Safetys prototypverkstad och de anställda i verkstaden, en prototyp av 

produkten.  

Efter att prototypen är tillverkad kommer författaren, om det finns tid, att utföra tester på 

protypen. Så som klimat och olika icke förstörande tester. Efter att författaren har genomfört 

de icke förstörande testerna kommer ett krocktest att utföras i Klippan Safetys krockbana. 

Detta för att se om författarens prototyp uppfyller ECE R17 och ISO27955-2010 kraven.  

Författaren kommer också titta på producerbarheten på produkten då Klippan Safety har som 

mål att verkställa en fungerande produkt. Det kommer innefatta att titta på de unika 

komponenterna och säkerställa att de håller sig inom målkostnaden, samt att sedan utveckla 

produkten så att den är enkel att montera och tillverka.
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Konstruktionsteknik 

En ritning är ett juridiskt dokument som kan användas vid tvister där t.ex. en beställare fått en 

felaktig leverans. Det är därför viktigt att en ritning är tydlig och att ritningen är enligt det 

tekniska språk som kallas ritningsregler. Dessa ritningsregler har fastställts i internationella 

standarder och tack vare dessa kan alla, oavsett företag och land, läsa förstå och tolka en 

ritning på samma sätt (Lilja, H., Olsson, L-G. & Wickström, G.). 

2.2. ECE R17 

ECE R17 kravet är ett internationellt krav som innebär att ett 10kg tungt föremål i inte får 

överträda en gräns (R-punkten) i färdriktningen efter att det har fått kontakt med nätet. Detta 

test skall vara inom en satt retardationskorridor (se bilaga 2). Detta test genomförs genom att 

man sätter upp en tio kilos vikt som har det specificerade måttet 500 mm x 350 mm x 125 mm 

där alla hörnorna har en radie på 20 mm (se bilaga 1).  

Denna vikt är placerad i centrum på nätet och centrum på nackstödet. Vid krock är det en 

retardationskorridor som släden skall vara inom under acceleration och stopp. Den får inte gå 

över 28G och får inte vara under 20 vid krock (stopp). Denna retardation är under tids-ramen 

0–100 m/s (UN, ECE R17) (se bilaga 1 & 2). 

2.3. ISO 27955–2010 

Denna standard är en sammanfattning för att få en tydligare bild av hur krocktestet skall 

utföras i fordon av klassen M (personbilar). I denna standard visar man hur man som 

tillverkare skall förbereda och hur produkten som testas skall bete sig vid kollision. I denna 

standard har man samlat olika punkter från UNCE R17. 

Sedan har man lagt till från flera olika standarder, t.ex. UNCE R126, som är mer ingående i 

hur en passagerare skall vara säkrad från föremål som glider. I DIN 75410–2 går man igenom 

hur hårda sätena i bilen skall vara och vilka krav de ska uppfylla. Alltså är DIN 75410–2 mer 

inriktad på hur interiören i bilen ska vara för att skydda en passagerare vid krock. Denna 

standard fungerar därför som en checklista och riktlinje för tillverkare. 

2.4. Trafikolyckor 

Enligt WHO (World Health Organisation) står trafikolyckor för den största dödsorsaken för 

personer mellan 15–29 år (WHO, 2012). I Sverige dör 272 personer av trafikolyckor varje år. 

Av dessa är det 58 % som har befunnit sig i ett motorfordon med fyra hjul (WHO, 2015. 

Global status report on road safety). Trafikolyckor står för flest skador som resulterat i 

dödsfall 28 % (1.6 miljoner) av alla skador som tagit liv är av trafikolyckor (World Health 

Organization, 2004) (se bilaga 3). 

2.5. Effekter av lösa föremål i bilen 

Efter inledning av projektet började författaren att läsa artiklar om effekten av att inte säkra 

lösa föremål i fordon. En undersökning, som gjordes av ProBiomechanics LLC, visade att 

passagerare i bilar som inte skiljer bagageutrymmet och passagerarsäten åt är av större risk att 

bli träffad av ett löst föremål vid frontalkrock, då föremålen kan ta sig igenom utrymmet 

mellan sätets högsta punkt och taket i fordonet. Fordon med bagaget som är en del av 

interiören förekommer vanligt i Minivans, kombibilar och SUV (David C. Viano & Chantal 

S. Parenteau 2014). 
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I deras rapport sammanfattades gamla undersökningar av Bacon and Gazeley 1984; Schaper 

and Zech 1986; Zivkovic 1996; Vroman et al. 2003; Donde et al. 2009, där alla kom fram till 

att det borde finnas en barriär mellan andra radens passagerare och bagage i den sortens 

fordon. Sahraei et al. (2009) and Bilstrom et al. (2010) har visat på att många 

säkerhetsåtgärder som gjorts genom åren för att öka säkerheten, fast dessa åtgärder har varit 

mer fokuserad på frampassagerare/föraren än andra radens passagerare. Fast det borde vara av 

högre prioritet att öka säkerheten för andra raden passagerare baserat på olika 

fältundersökningar där andra radens passagerare har tagit mest skada på grund av lösa föremål 

och av deformation av sätet vid frontalkrock (Trowbridge and Kent 2009; Parenteau and 

Viano 2014). 

Varje år blir 20–50 miljoner människor skadade i 

bilolyckor (World Health Organization, 2004). I en 

norsk rapport ”Accident Analysis and Prevention” 

fokuserar författarna på hur stor effekt lösa föremål har 

i en frontal krock. I den rapporten, tillsammans med 

The Regional Committee for Medical and Health 

Research Ethics, The Norwegian Directorate for Health 

and Social Affairs, The Norwegian Data Inspectorate, 

and the Higher Prosecuting Authority of Norway togs 

data fram för att kartlägga hur stor skada olika föremål 

gör mot passagerare.  

Mjuka föremål så som jackor, nallar och filtar togs inte 

med i datainsamlingen då de inte hade skapat 

livshotande skador (Staff et al. 2011). Objekten 

kategoriserades efter hårdhet där t.ex. en väska med 

laptop definierades som hård och en väska utan laptop 

definieras som mjuk. Undersökningen visade på att 133 

av 338 bilar som hade varit i en frontalkrock har haft 

ett/flera föremål som på något sätt har skadat 

passagerare eller förare. 

20 av dessa 338 MVA (motor vehicle accidents) var 

allvarligt skadade eller dog av sina skador p.g.a. 

föremål som inte har säkrats i bilen. Staff et al. 2011, 

visar också på vart dessa skador har skett och hur 

allvarliga dom är med hjälp av ett betygssystem som 

de kallar ”AIS (Abbreviated Injury Scale) severity 

scores (range 2 (moderate) to 6 (untreatable injury)” 

(Staff et al. 2011). Denna skala utgår från att 

människor utan skador ligger på en normal ”1”.  

De har i bilden (se bild 1) betygsatt modellen med ett färgschema för att lättare som åskådare 

uppfatta vart de livshotande skadorna förekommer mer frekvent, där lila (2) är lindriga skador 

och gul (6) är livshotande skador. 

Där kunde man också se vilka föremål som var de mest förekommande. Det vanligast 

förekommande föremålet i en bil, som varit med i en frontalkrock, var en vanlig vattenflaska. 

Dessa flaskor var både fyllda och tomma. Flaskorna vägde uppskattningsvis 0,5-1kg. Dessa 

flaskor kan, vid en krock, vara stor fara för en passagerare. Då ett sådant krocktest är på 25g 

så kommer flaskan på 0,5–1 kg att väga nästan 15-25kg. När en passagerare blev träffad av en 

flaska resulterade det oftast inte med en dödlig skada, men en vanlig vattenflaska kan skapa 

Bild 1. Betygsättning och plats på skador 

från lösa föremål vid en bilolycka. 1–6 

(lindriga skador, livshotandeskador) 
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många skador på kroppen som kan leda till komplikationer i framtiden för den drabbade. Vid 

en krock i högre hastigheter än det som standarden säger så kommer detta resultera i att vikten 

på föremålet kommer öka exponentiellt. Då kan man se i rapporten att det tyngsta föremålet 

har vägt över 20kg. Dessa vikter och inbromsning kan skapa stor skada på en passagerare vid 

en höghastighetskrock (Staff et al. 2011). 

2.6. Patent undersökning 

Vid sökandet av patent så fann författaren tre stycken patent som projektet riskerar att göra 

intrång på. Då det är svårt att tyda dessa texter och att få en förståelse om vad som definierar 

ett intrång kunde inte författaren veta säker ifall författarens produkt är tillåten eller inte. 

Därför kommer Klippan Safety få ta hjälp av någon som kan patentlagar för att senare kunna 

gå vidare med produkten. Det första som författaren lokalisera var en produkt som kallas för 

”Load space covering device”. Detta patent (EP 3 154 823 A1) är fortfarande en ansökan som 

skickats in april 2017. Inriktningen för nätet är modellerna Jaguar och Land Rover.  

Ett annat patent som liknar författarens produkt var ett amerikanskt patent (US 6349986B1). 

Detta patent fungerade precis som författarens produkt med att det är en kassett som är fäst i 

baksidan av andra radens passagerarsäte. Detta patent hade gått ut vilket öppnar upp många 

möjligheter för att författaren inte kommer att göra något intrång på det existerande patentet.  

Ett patent (EP 0 754 594 A2), som liknar författarens första koncept, var en kassett som 

innesluter två tyger. Ett säkerhetsnät som kan fästas i taket och en till rulle där man rullar ut 

ett insynsskydd. Detta ger användaren möjligheten att använda båda funktionerna med samma 

produkt. Det patentet kommer nog vara svårt att kringgå då produkten är specifik i sitt 

utförande (se bilaga 8).
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3. Metod 

3.1. 3D-modellering 

Författaren använder sig av Catia som är ett CAD-program (computer-aided design) program 

som är gjort för solidmodellering. Det är utvecklat av Dassault systèmes samt distribuerat och 

marknadsfört av IBM. Programmet skapades 1981 av ett team inom Dassault Aviation för 

tillverkning av flygplan. Sedan dess har Catia blivit ett vanligt förekommande CAD-

programet inom fordonsindustrin (Dasault systemes, 2018). 

3.2. Kvalitativ metod 

Författaren använder sig av kvalitativ metod där författaren ställer frågor för att få fram data 

för att fastställa sina hypoteser. Termen kvalitativ är grundat i begreppet kvalitet eller hos de 

studerandes egenskaper (Patton, 1990). Ordet kvalitet är taget ur det latinska ”qualitas” som 

då betyder ”beskaffenhet” (Bergman, 1974). 

Kvalitativa resultat är en skildring och uppfattning av omvärlden samt samband i form av ord 

och bilder. Metoden är en icke-analytisk metod där inga precisa siffror redovisas. Kvalitativa 

resultat ger svar på frågor som är exempelvis vad, vem, hur, när och var (Osvalder, Rose, 

Karlsson, 2008).  

3.3. Observationer 

Observationerna som görs på Klippan Safety är allt från att se hur tillverkning sker, till att ta 

reda på hur man utför ett krocktest. Författaren har varit i fabriken på Klippan Safety för att se 

hur deras tillverkning går till när de tillverkar bilbälten och hur de monterar sina existerande 

nät. Det är både lösa nät och nät med kassettlösning.  

Från dessa observationer har författaren fått en objektiv bild på hur de anställda på företaget 

gör dessa produkter och hur konstruerandet av produkter går till (Kylén, 2004). Denna metod 

valdes för att se hur användare och tillverkare hanterar maskiner och produkten. 

Författaren använder sig av systematiska observationer för att fastställa data. Detta för att 

författaren redan vet vilka händelser och delar som är relevant för att få det önskade resultatet. 

Dessa observationer är direkta där författaren iakttar, med hjälp av sina sinnen, för att få en 

förståelse om hur produktion och existerande produkter används och monteras. Under dessa 

observationer är författaren diskret för att inte störa personen. Detta väljer författaren för att få 

en så verklig bild av situationen som möjligt (Osvalder, Rose, Karlsson, 2008). 

3.4. Intervjuer 

Intervjuer är en mångkunnig metod då den har möjlighet att utnyttjas som 

datainsamlingsmetod i ett flertal olika situationer (Lantz, 2007). Genom intervjuer får 

författaren kunskap om personers erfarenheter, värderingar, åsikter och visioner. Det ger 

författaren insikt i hur personer/företag tänker. Intervjuer samlar användarens och 

uppdragsgivarens åsikter vilket ger författaren subjektiva data (Osvalder, Rose, Karlsson, 

2008). 

Intervjuer delas ofta in i tre kategorier: ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad 

(Osvalder, Rose, Karlsson, 2008). Författaren använder sig primärt av semi-och 

ostrukturerade intervjuer. Detta innebär att det klassas som kvalitativ data. Då författaren låter 

intervjun vara ett tillfälle för diskussion så går författaren in i intervjun med ledande frågor 

som utvecklas under tiden som intervjun fortgår. 
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Intervjuerna är gjorda på Klippan Safety med de anställda på företaget, de varierar mellan 

anställda i verkstaden, marknad-och beräkningsavdelningen samt teknikavdelningen. Den 

ihopsamlade informationen och data har sedan solats ut för att ge en klarare bild på hur 

projektet skall fortgå och vad som är relevant för produkten. Då författaren sitter på företaget 

har denna metod varit den främsta metoden att samla data på då alla avdelningarna finns 

under samma tak. 

3.5. Krocktest 

Vid krocktestet var banan inställd på att uppfylla ISO 27955–2010. Denna standard skiljer sig 

väldigt lite ifrån ECE R17, fast används för att få en bild av hur det skulle gå i ett ECE R17 

test.  

Då ECE R17 är en standard som ett företag måste uppfylla och bli certifierade i, så används 

ISO 27955–2010 standarden för att få samma resultat som ett ECE R17. Detta för att spara tid 

och pengar då ett ECE R17 är mycket mer krävande för ett företag, då testerna oftast görs 

med en kaross med säten som är fastmonterad i krockbanans släde. 

Krockbanan är byggd med en släde som går på räls. I slutet av släden sitter en balk som är 

hälften så lång som släden. Den sticker ut från släden och pekar i slädens färdriktning. Vid 

uppspänning av släden används en motor som har en kedja som drar in släden i ett långt 

elastiskt rep. Repet kan modifieras med hjälp av fästen för att bestämma det elastiska repets 

styvhet. Detta görs för att få rätt hastighet som släden skall färdas i. När låset som sitter i 

slutet av banan, sedan släpper den uppdragna släden så överförs energin som repet har lagrat. 

När energin överförs till släden så rör sig släden mot, i detta fall, tre stål fyrkants profiler med 

dimensionerna 25x25mm som är fixerade som en trappa i en rigg som Klippan Safety har 

utvecklat (se bilaga 7). Då åker slädens balk, som sitter längst fram i släden, in i 

fyrkantsprofilerna. 

Det är här som inbromsningen sker och bestämmer då vilken g-kraft som släden blir utsatt för. 

Denna konfiguration kan vara olika för vilken g-kraft som produkten ska klara. Vid test av 

säkerhetsnät som skall skydda passagerare från lösa föremål i bagageutrymmen följs en 

standard (ISO 27955–2010). I denna standard skall slädens accelerationskraft (g-kraft) vara i 

en retardationskorridor för att vara godkänt (se bilaga 2). 

3.6. Principkonstruktion 

3.6.1. Produkt 

Produkten kommer att evalueras och därefter fastställs vad, hur och när den skall användas 

och vad den kommer att bestå av. Detta är för att skapa en rödtråd genom projektet. Här 

kommer också produktens behovsområde bestämmas, vilka/vilken enhet som definierar 

produkten och vilka samband som skapar problemlösningen. (Olsson, Principkonstruktion, 

1995). 

3.6.2. Process 

Vid processen av barriärnätet kommer författaren att gå igenom de existerande problem som 

finns och se vad marknaden frågar efter som inte än har uppfyllts. Det skapar en klarhet i vad 

(vilken procedur) produkten skall utföra. Användarprocessen, huvudprocessen eller 

huvuduppgiften bestäms i detta steg, liksom sambandet de olika processerna har (Olsson, 

Principkonstruktion, 1995). 
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3.6.3. Omgivning 

Produktens omgivning ställer många krav på produkten. Kommer produkten att användas i ett 

varmt/kallt klimat? I detta fall skall produkten klara -20º till 45º i ett klimat test. Det kan 

också handla om ifall produkten kommer utsättas för olika kemiska sammanställningar som 

kan förstöra eller försämra produktens prestanda. Författaren skall också tänka på vart 

produkten skall användas, då olika delar av världen använder sig av olika produkter på olika 

sätt. Dessa beteenden kan vara dikterade av lagar och standarder som kan störa tillverkning 

eller användning av produkten (Olsson, Principkonstruktion, 1995). 

3.6.4. Människan 

Här skall produktens område, vart i världen, rummet och tiden fastställas. Det bestäms vart 

någonstans produkten har en fördel och nackdel. T.ex. är barriärnätet gjort för att vara i en bil 

när personer kör den och därför skall författaren tänka på de saker som händer när man kör 

bil. Nätet får då inte vara ett störmoment för föraren och inte heller ett störmoment för andra 

förare i trafiken. Här fastställs vilka skador eller besvär produkten kan skapa, men också vilka 

människor som gynnas av produkten (Olsson, Principkonstruktion, 1995). 

3.6.5. Ekonomi 

Kostnader så som tillverkning, frakt, montering och installation måste redovisas och evalueras 

för att inte bara skapa en produkt som funkar utan också en produkt som håller i det långa 

loppet, och kan nå många användare (Olsson, Principkonstruktion, 1995). 

3.7. Primärkonstruktion 

3.7.1. Produktutkast 

Vid detta steg skall författaren skapa olika produktförslag samt modellera och skissa på 

lösningar, för att se vilka dimensioner som kan passa och få en insikt i hur många 

komponenter som kan behövas i konstruktionen. Här skall man vara grov i hur 

komponenterna kan se ut i första utgåvan och hur de olika komponenternas förhållande är 

(Olsson, Principkonstruktion, 1995). 

3.7.2. Komponentval 

När det är fastställt vilka komponenter som kan tyckas behövas i produkten så delas 

komponenterna in i konstruktionskomponenter och konstruktionsdetaljer. 

Konstruktionskomponenter är komponenter som är färdiga, existerande och standardiserade 

tex. Brickor, muttrar, skruvar, lager etc. Det är då komponenter som redan finns på 

marknaden och som inte behöver konstrueras igen. Dessa komponenter är enkla att lägga till i 

sin produkt då forskning och tester redan gjorts, så som belastningstester m.m. Detta gör att 

det är billigare att använda konstruktionskomponenter i alla avseenden. 

Konstruktionsdetaljer är komponenter som kallas för unika detaljer. Dessa behövs konstrueras 

och testas från grunden. Detta gör att det blir betydligt dyrare att skapa dem då tillverkare inte 

har fått in rutiner, verktyg och erfarenhet för att skapa dessa komponenter. 

3.7.3. Detaljkonstruktion 

Författaren använde CATIA V5 för att konstatera de unika detaljerna. Det är det enklaste 

sättet för författaren att få en klar bild på hur en produkt skall tillverkas. Detta gör det också 

möjligt för författaren att addera material till de olika komponenterna för att se hur stor vikt 

produkten får. Det går även att använda sig av beräkningsprogram i detta steg för att snabbt 

kunna framställa en träffsäker beräkning som kan ha tagit mycket lång tid att göra för hand. 

Vid detta steg skall en produkt ha vuxit fram (Olsson, Principkonstruktion, 1995).  
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3.7.4. Produktsammanställning 

När alla komponenter, som tycks behövas i produkten, är konstruerade så skall en 

sammanställning skapas. Detta kallas i de flesta CAD-program för ”assembly” som betyder 

sammanställning på svenska. I detta steg skall alla komponenter sättas ihop för att se om man 

kommer få problem med så kallade ”clashes” där komponenter ligger i varandra eller om 

rörliga delar ligger för nära varandra. Här kan konstruktören se vad som kan bli framtida 

problem och sedan få en tydlig bild ifall det behövs tas bort eller adderas komponenter 

(Olsson, Principkonstruktion, 1995). 

3.7.5. Primärkonstruktionens tillverkning och utprovning 

Efter att man har konstruerat komponenterna och produktsammanställning så skapar man en 

prototyp. Då tillverkas de komponenter som skall vara en del av sammanställningen. Efter att 

en prototyp är gjord är det fortfarande viktigt att inte skapa en serietillverkning av produkten 

då det behövs tester för att säkerställa funktion och hållbarheten av produkten. Det görs därför 

mindre tillverkningar av oftast mindre verkstäder/fabriker för att se så produkten uppfyller de 

krav som ställts. Vid mindre tillverkning kan då också konstruktören se hur man kan på ett 

mer kostnadseffektivt sätt tillverka produkten (Olsson, Principkonstruktion, 1995).
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4. Resultat 

4.1. Intervjuresultat 

Efter första mötet sammanställdes alla nät som Klippan Safety har haft genom åren. Då fick 

författaren information om vad som gjorde att förgående projekt hade lagts ner. Största 

anledningen var att idéerna redan var uppfunna och patenterade eller att priset var för högt 

och därför inte kunde nå målet med projektet. Efter mötet så diskuterade författaren med 

Klippan Safetys plastverktygsexpert för att se vad författaren kunde göra gällande 

materialbyte. Detta för att se om priset kunde minskas.  

De flesta tillverkare av säkerhetsnätkassetter använder sig av extraherat aluminium. Detta för 

att det är lättvikt och har många bra mekaniska egenskaper, bl.a. relativ hög sträckgräns 

kontra vikt, ungefär 1/3 del av vad järn väger (Leijon W, 2014). Detta ifrågasatte författaren 

ifall en sådan konstruktion kräver en aluminiumprofil för funktionen.  

Istället kan det kosmetiska höljet vara av extraherat plast, förslagsvis glasfiber armerad plast, 

då det har högre styvhet (Leijon W, 2014). Styvhet är något som är attraktivt då 

konstruktionen är relativt lång kontra bredd och höjd. Detta kan skapa problem då produkten 

kan bli ostabil och ha lätt för böjning om det skulle vara tillverkat i plast utan någon armering 

(Dahlberg T, 2001). 

Efter att författaren intervjuade Klippan Safetys krockexpert fastställde författaren att det 

kanske går att använda mekanismen som används i det existerande rullsystemen som Klippan 

Safety använder i bl.a. deras bältesrulle. Idén blev då att titta närmare på hur man skall 

anpassa den redan existerande produkten till den nya produkten. Efter mötet fick författaren 

ett artikelnummer som författaren kunde öppna i CATIA V5. Detta gjorde att författaren 

kunde se hur artikeln i fråga är konstruerad på detaljnivå vilket ledde till att författaren fick 

många idéer om hur produkten kunde konstrueras. 

Vid diskussion med Klippan Safetys anställda i prototypverkstaden fastställdes att det är 

möjligt att bygga en prototyp av barriärnätet. Efter intervju med en av de anställda i Klippan 

Safetys prototypverkstad påbörjades tillverkningen. Efter att prototyptillverkaren insåg att det 

enda material som är tillgängligt är ett rör som är 3mm gods blev författaren och Klippan 

Safetys krockexpert oroad att fjädern som skall dra nätet tillbaka i kassetten kan vara för svag. 

Vid funktionstest av prototypen kunde författaren känna att fjädern som är monterad är mer 

än tillräcklig för att rulla in nätet och röret. Detta fjäderpaket kan bytas ut till en starkare 

fjäder ifall den existerande fjädern inte räcker. 

Efter att funktionen av barriärnätet håller det satta kravet gick författaren vidare med att 

intervjua en av Klippan Safetys beräkningsingenjörer. Författaren frågade då om vad 

konstruktionen kan ha för brister. Det stod då klart att vid kanterna (infästningspunkterna) för 

röret som håller nätet kommer det uppstå höga krafter. Det kommer därför om det finns tid 

skapas en FEM-analys innan krocken för att ta reda på om infästningspunkterna och andra 

delar i konstruktionen kan vara bristfälliga. 

Efter montage av nätet i kassetten kunde författaren montera fast produkten i Klippan Safetys 

krocktestrigg. Efter diskussion med de ansvariga av krockbanan gjordes några modifikationer 

av släden och under montering av kassetten fick författaren hjälp av Klippan Safetys 

krockexpert, för att få ett så realistiskt test som möjligt. 
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4.2. Genomförande 

Som utgångspunkt använde författaren sig av befintliga produkter i Klippan Safetys verkstad 

och fabrik. Därför blev modellen något överdimensionerad än vad författaren hade förutspått 

från början. Både CAD-modellen och den fysiska modellen är gjorda efter det som fanns till 

hand på företaget. 

Vid val av låsmekanism använde författaren den mest tillverkade av Klippan Safetys 

bilbälten. I bilbältesrullen finns en mekanism som ska fungera som låsning och ett 

fjäderpaket, som finns i bältesrullen, kommer dra in nätet i kassetten (se bilaga 4). Designen 

av kassetten är därför gjord för att efterlikna bilbältet så gott som möjligt. Stålramen, som är 

kassettens inre och är den bärande delen av produkten, är förlängd. Detta har gjorts med 

kallvalsade plattjärn som har svetsats på den befintliga plåtramen som håller bältesrullens 

låsmekanism och fjäder (se bilaga 6).  

Efter detta gjordes det tre hål i stålramen för att fungera som kassettens infästning. 

Infästningarna är satta så att kassetten kan monteras i baksidan av andra radens 

passagerarsäten. I det befintliga bilbältet finns det ett stålskaft som håller bältet och som går 

in i fjädern och låsmekanismen. Detta skaft har kapats och har sedan borrats och gängats för 

att röret och skaftet skall kunna sättas ihop med hjälp av en stoppskruv för att röret och nätet 

skall kunna monteras av och på.  

Nätet är gjort som ett experiment för att se så att kassetten håller. Framtagning av nätet har 

rådgjorts med Klippan Safetys prototyptillverkare som gör alla Klippans Safetys nät, för att 

skapa ett nät som håller för krocktestet. I prototypen används ett nät som är gjort av polyester 

med 4mm fyrkantigt mönster. Det är valt för att det redan används av Klippan Safey i flera 

modeller av nät som används i Volvo och Jaguar. Då nätet är hållbart i andra produkter tyckte 

Klippan Safetys textiltillverkare och författaren att det var en bra utgångspunkt. Vid 

tillverkning av nätet skapades en ögla som går hela vägen på undersidan av nätet. Detta 

gjordes då författaren frågat en av konstruktörerna hur den existerande nätkassetten är byggd. 

Sedan sattes nätet fast i röret med hjälp av öglan och säkrades av fem stycken skruvar som 

Klippan Safety använder i sina existerande kassetter. Skruvarna är plåtskruvar för att få ett 

förband mellan stålröret och nätets tyg. 

Längst upp i nätet, där nätet skall monteras i karossen, använder författaren en hake (se bilaga 

5) som är ett test och som har funkat i existerande nät fast det har inte än lanserats. Haken är 

till sitt utseende en galge som är gjord av en stålrundstång i 8mm diameter. I mitten av 

stålgalgen är en stång som går 90 grader upp med en rund knapp som funkar som hake i 

karossen på bilen. 

Kassetten kommer också att få ett hölje som skall skydda användare från att bli klämda av 

rörliga delar i kassetten och för att få ett bättre utseende på kassetten. Höljet kommer att vara 

gjort av plast då den bärande delen i konstruktionen är stålramen. Detta hölje kommer då 

enbart vara kosmetiskt. Det gör att biltillverkare enkelt kan be om olika utseenden så som 

färg, finish, etc. (se bilaga 9). 

När författaren bestämde sina dimensioner så utgick författaren efter hur olika bilar ser ut och 

vad som var en längd som kan passa de flesta biltillverkare. Det bestämdes efter att författaren 

tittat och mätt en kassett som är gjord för Volkswagen. Kassetten som Volkswagen använder i 

sin bilmodell Passat, är 900mm. Författaren utgick efter denna för att den var gjord för samma 

bilmodeller som Klippan Safety riktar sig till. Konstruktionen av nätet blev då 1000mm. 
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4.3. Analys 

4.3.1. Krocktest analys 

Krocktestet som utfördes på Klippan Safetys 

krockbana, var utfört och godkänt av Klippan Safetys 

krockexpert Leif Nimhammar. Testet var gjort för att 

simulera en frontalkrock i 50 km/h. För att simulera det 

en bil kolliderar med användes tre stycken 

fyrkantsprofiler som var 25x25mm. De var gjorda av 

stål (S355J2+AR).  

Vid positionering av balkarna använder sig Klippan 

Safety av en rigg som de kan positionera profilerna i för 

att simulera olika förhållanden för att uppnå rätt 

accelerationskraft (G-kraft). Vid testet av barriärnätet var 

profilerna positionerade som en trappa (se bilaga 7). 

Detta gjordes för att accelerationskorridoren skall 

stämma överens med standarden som produkten skall 

klara (ISO27955–2010) (Se bilaga 2).  

Vid kontakt med första balken så går accelerationskrafterna 

upp till 8g vid ca 0,005 sek. Då har släden och nätet uppnått 

hastigheten 47,6 km/h. Vid andra balken så går mätningen 

upp till 16-17g då är tiden ca 0,018 sek. Vid den sista balken 

har den första och mellersta balken deformerats för att skapa 

inbromsningen. Vid sista balken uppnår mätaren en 

accelerationskraft på 23g. Då är tiden av testet på 0,037 sek. 

Efter detta går mätningen ner linjärt som till slut når 0g vid 

0,08 sek. 

Vid analyser av höghastighetskamerabilderna kunde 

författaren se att balken som håller nätet vid övre 

infästningarna. Den balk som skall symbolisera bilens 

tak inte var fixerad. Vid analysen av 

höghastighetsbilderna kunde författaren och Klippan 

Safetys krockexpert ändå fastställa att detta misstag inte 

är en avgörande faktor för varför nätet klarade testet. 

Vid bedömning av testet kollade författaren på hur kurvan ser ut och om krocktestet klarade 

den retardationskorridor som ISO 27955–2010 och ECE R17 har som krav (se bilaga 2). Vid 

jämförelse så såg författaren att precis vid slutet av korridoren så är testet mycket nära att inte 

uppfylla kravet men det ligger precis på linjen, då kunde det fastställas att krocktestet var 

godkänt (se bilaga 10).  

När författaren sedan monterade ner nätet såg författaren att det inte fanns några brott eller 

stor deformation i kassettens ram. Den största deformationen var i röret som håller och rullar 

in nätet. Detta hade författaren förutsatt och största oron var att röret skulle deformeras så 

mycket att röret skulle hakas ur ramen. Detta kunde författaren säga att detta inte kommer 

vara ett problem i framtida krockar då resultanten av kraften blir riktad in i ramens 

infästnings-sida där sätet är belagt (se bild 4). Detta gör att deformationen inte kan bli så stor 

att röret glider ur ramens infästningar. 

Bild 2. Tre 25x25 fyrkantsprofiler i 

stål, efter krock. 

Bild 3. Riggen för fyrkantsprofilerna, 

konfigurerade som en trappa. 
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4.3.2. Intervju analys 

Efter att krocktesten hade utförts så var det klart att prototypen hade klarat det satta kravet då 

slädens graf var inom den satta retardationskorridoren (se bilaga 10). Efter krocken så 

diskuterade författaren och Klippan Safetys krockexpert ifall utfallet skulle se annorlunda om 

den översta balken hade varit fixerad. 

 Han berätta då att man inte kan veta om en sådan förändring kan vara avgörande för detta fall 

då det är så många faktorer som spelar in i ett krocktest. Sedan tycker han efter analysen av 

högfartsbilderna att man kan säkerställa att resultatet nog hade varit bättre ifall balken hade 

varit fixerad. Då balken flexar ut i färdriktningen så rör sig också nätet ditåt och detta gör att 

10kg vikten åker längre än om balken hade varit fixerad.  

Då började författaren ställa frågor som: kan det vara så att nätet klarade sig för att den får 

hjälp med inbromsningen då balken övertill flexar och då skonar de bärande delarna i 

Bild 4. Resultanten av kraften och en 

illustration av passagerarsätet (vid låsning av 

nätet).  

Bild 5. Höghastighetsbilder innan och efter 

låsning av nätet. 
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kassetten och nätet? Med hjälp av Klippans krock-expert menar författaren att det man ser på 

bilderna är att balken redan av sin egen vikt flexar fram innan nätet nått sin låsnings läge.  

Det gör att balken redan har nått sitt ändläge vid kollision. Detta gör att balken inte kan flexa 

mer vilket ledde till att man kunde fastställa att det är en så pass liten variation som då går att 

försummas. Vid detta krocktest så får vikten inte färdas längre än 300mm från startposition. 

Detta krav är då fysiskt märkt med hjälp av en röd tejp bit. Tejp biten är 50mm och är 

positionerad vid 300mm linjen (se bild 5) och vikten får inte färdas längre än den för att 

krocken skall vara godkänd (ISO 27955–2010). 

I detta fall ser man att den inte går förbi. Den har ca 50mm kvar till att inte vara godkänd, 

med tejpbiten som referens. Här ser man också att balken rör sig framåt i det inringade 

området. Denna distans som skapats mellan de två olika balkarna kan man då bort se ifrån om 

balken hade varit fixerad. Då hade mätningen varit på 100mm istället för 50mm. Då alla andra 

delarna i produkten höll av testet så kan denna slutsats dras. 

På bild 5 kan man också se hur långt nätet har dragits. Det har dragit ca 100-120mm ur 

kassetten. Författaren använder de gula tejpbitarna som referens. Utdragning av nätet har 

skapats till stor del för att nätet inte blivit helt spänt när den tillverkades. Då nätets sömmar är 

tjockare är själva nätet så kan nätet dras ur en bit innan det börjar dra i röret. Varför nätet har 

dragits ur så långt som i detta fall kan också bero på att låsningens fjäder inte låser nätet 

tidigare. 

 I bältesrullens låsning så är det en fjäder som bestämmer vid vilken accelerationskraft (g-

kraft) som bältet börjar låsa. I denna konstruktion använder författaren det vanligast 

förekommande bältet, där bältet börjar låsas vid 1,5g. Fjädern kan bytas för att få nätet att 

låsas tidigare eller senare. Produkten behöver undersökas med olika fjädrar för att se vilken 

fjäder som ger det bästa resultatet. 

4.3.3. Undersökning med intervju 

Undersökningen, som har skett på Klippan Safety, har gjorts med hjälp av frågor som har med 

tidigare projekt att göra t.ex. varför har inte tidigare produkter av barriärnät med 

kassettlösning lanserats? Det gav resultatet att det har varit för dyrt att tillverka produkten och 

har därför aldrig kunnat nå marknaden. 

Med informationen om att flera projekt har lagts ner så var det till god hjälp när författaren 

skulle ta beslut om hur författarens produkt skulle se ut och hur den skulle tillverkas. Vid 

starten av projektet bad författaren om att få se hur de olika detaljerna och produkterna, som 

Klippan Safety har i sin fabrik, tillverkas. Efter att författaren fick vara med och observera hur 

dessa produkter tillverkas, gav det många idéer om hur produkten kan tillverkas. Resultatet av 

detta gjorde att tillverkningen av prototypen är mycket enkel att tillverka och processen för 

monteringen efterliknar Klippan Safetys existerande produkter. 

4.3.4. Teoretisk undersökning 

När författaren hade sammanställt all data på hur många skador som sker i trafiken och hur 

många av dessa skador beror på lösa föremål i bilen. Förstod författaren vikten av att 

produkten måste vara billig och att hålla nere vikten på produkten så att produkten blir enkel 

att montera i bilen (Staff et al. 2011). 

Denna slutsats drog författaren då säkerhetsnät inte var så vanligt förekommande då många 

bilar inte har ett säkerhetsnät eller att föraren helt enkelt inte vet om risken med att inte 

använda ett säkerhetsnät (Staff et al. 2011). Det är heller ingen lag att ha ett säkerhetsnät i 

bilen utan är helt och hållet upp till föraren att använda eller inte. Transportstyrelsen har det 

som ett tips att använda ett säkerhetsnät i fordonet (Transportstyrelsen, 2018). Vilket gör att 
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alla inte använder en sådan produkt. Det gör att produkten måste vara så användarvänlig som 

möjligt så att användaren inte skall känna ett besvär med produkten utan det skall vara en 

frekvent använd produkt (Fredy Olsson, 1995). 

4.3.5. Framtagning av primärt produktförslag 

Förslag 1 
Vid framtagning av första förslaget av barriärnätet så gick författaren efter sina olika 

förfrågningar som Klippan Safety hade. Ett av dessa var att integrera säkerhetsnätet med ett 

insynsskydd på något sätt. I detta förslag valde författaren att använda två tyger. Ett skall vara 

genomskinligt och ett skall inte gå att se igenom så att det döljer det som finns i 

bagageutrymmet (se bilaga 11). 

Förslag 2 
Här är kassettens nät antingen av ett mjukt nät som fungerar som lastsäkring eller så är nätet 

av ett tyg som döljer innehållet i bagageutrymmet. Detta förslag gjorde att det blev mycket 

mindre yta i bagaget. Det gjorde att det inte var ett optimalt resultat då bagageutrymme 

värdesätts högt (se bilaga 12). 

Förslag 3 
Detta förslag tog författaren fram för att efterlikna de existerande näten som finns på 

marknaden. Det gjorde författaren för att inte försöka uppfinna hjulet igen utan istället 

utveckla det unikt i andra avseenden fast utgå från ett enkelt, välbeprövat koncept. Detta 

produktförslag var det som författaren tog vidare (se bilaga 13). 

4.3.6. Produktundersökning 

Vid framtagning av resultatet har det hjälp mycket att författaren gjort produktundersökningar 

för att fastställa vilka delar som redan används och hur den nya produkten i sitt utförande kan 

bli unik, samt för att skapa enklare och mer kostnadseffektiva detaljer. Detta har gjorts med 

hjälp av att söka på befintliga konstruktioner och sedan undersökt hur man kan konstruera 

annorlunda än de existerande produkter som finns på marknaden. Då kom författaren fram till 

att det känns som en bra idé att inte använda sig av en extraherad aluminiumram som ska 

fungera som den bärande delen utan istället använda en plåt ram som kan modifieras för att 

förstärkas. Plåt har många valmöjligheter och kan tillverkas på många sätt (Hågeryd, L., 

Björklund, S. & Lenner, M). 

Då de flesta tillverkare använder aluminium som de sedan lackar för att uppnå den ofta 

eftertraktade utsidan, kände författaren att det var onödigt att använda ett material som har en 

eftertraktad finish och sedan försöka dölja den. Därför vill författaren använda plast som 

kosmetiskt hölje som då är både lätt till sin vikt och kostnadseffektivt och som skapar en 

uppsjö av olika tillverkningstekniker samt olika sorters finish på utsidan av kåpan.
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5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Då projektet har varit ganska avgränsade då ett av kraven var att hålla nere på unika delar och 

använda så många Klippan Safety komponenter som möjligt har det inte gett författaren 

mycket utrymme att få spåna fritt om hur en ny lösning skall se ut. Det har varit i många 

avseenden ett balanserande av ekonomi och förnyande av gamla produkter. Författaren gick in 

med vetskapen om att det finns många olika sorters lösningar på problemet och att det också 

existerar många patent inom området. Detta skulle då vara en av de stora utmaningarna i 

projektet att gå förbi dessa uppfinningar och tänka nytt.  

Efter att författaren och de inblandade på Klippan Safety hade ett möte om hur produkten 

skulle tas vidare, stod det klart att projektet inte kan gå ut på att författaren skall hitta 

lösningar som inte gör intrång på något patent. Detta beslut gjordes efter att författaren hade 

hittat flera patent på liknande säkerhetsnät men har inte verktygen för att förstå 

patentregelverket. 

Då författaren har erfarenhet med konstruktion bestämde sig båda parterna att projektet skulle 

fortgå och att det skall vara så många Klippan Safety specifika komponenter i produkten som 

möjligt. Detta beslut gjordes för att kunna få det enklare i ett senare skedde att undgå patent. 

Nu är kassettens bärande ram i 3mm plåt och det har inte applicerats några som helst 

förstärkningar. Författaren tror att efter en FEM-analys så kan man se vart de största 

påfrestningarna är. Då kommer författaren se vart man kanske skall sätta bockar i plåten eller 

andra sorters förstärkningar i ramen för att få bort dessa kraftkoncentrationer med risker för 

brott. Författaren tror då att kassetten, utan några problem, klarar av att gå ner så mycket som 

33 % mindre i godstjocklek i både röret som nätet monteras på och kassettens ram. Detta gör 

att vikten också kommer minska. 

Resultatet blev en produkt som komponentmässigt är gjord av 70 % Klippan Safety 

komponenter. Detta gör att komponenter som Klippan redan säljer idag kommer öka i 

försäljning vilket kommer leda till att produkten kommer att bli billigare. 

Produkten kommer funka bra i tillverkning då det är stålramen och röret som bestämmer hur 

bredd produkten blir. Det gör att det kommer vara väldigt smidigt för Klippan Safety att 

lansera och tillverka produkten till en lång rad olika biltillverkare då bagageutrymmets bredd 

skiljer sig mellan olika bilar. Då kassetten är byggt för att vara modulbar gör det också att 

produkten lätt kan appliceras till olika fordon, t.ex. Lastbilar och minivans. 

5.2. Metoddiskussion 

Eftersom att författaren sitter på Klippan Safety genom hela projektet och har arbetat på 

Klippan Safety innan, tyckte författaren och författarens handledare att det var en god idé att 

använda sig av en kvalitativ datainsamling. Denna slutsats gjordes för att författaren redan har 

god kunskap om vilka på företaget som har information som kan hjälpa till i projektet. 

Fredy Olssons princip/primär konstruktion valdes då författaren gått en kurs på Högskolan i 

Halmstad som heter DKP (datorstödd konstruktion och prototypframtagning). I denna kurs 

fick författaren lära sig de steg som Fredy Olsson lär ut i sin kurslitteratur om hur man skall 

tänka och jobba i ett konstruktionsarbete.  
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5.3. Kritisk granskning 

Projektet var väldigt begränsat för att produkten primärt skulle bestå av komponenter som var 

existerande i Klippan Safetys produkter. Det gav projektet ett ganska litet svängrum då 

Klippan Safety inte har så många lanserade produkter som är passande för projektet. Många 

gånger blev vissa detaljer självklara då det inte fanns särskilt mycket att välja mellan. Detta 

gjorde att principkonstruktionen blev relativt enkel och gav inte författaren möjligheten till en 

så stor vägning och evaluering av koncepten som kanske skulle krävas.  

Författaren tycker att det var rätt stökigt att ta fram vissa CAD-modeller då de var ganska 

gamla och dåligt gjorda. Vissa var daterade så långt tillbaka som 2007. Det gjorde att det inte 

blev en korrekt CAD-modell i slutändan då många av modellerna var utdaterade och vissa 

komponenter saknades. 

Författaren fick aldrig gjort en FEM-analys av produkten då Klippan Safetys 

beräkningsavdelning var mycket upptagna av andra projekt. Detta gjorde att det inte fanns tid 

att göra en beräkning på hur mycket man hade kunnat dra ner på vikten på detaljen. Detta 

hade gjort att författaren hade kunnat väga olika sorters tillverkningstekniker mot varandra 

och tagit fram ett bättre förslag på hur själva ramen i kassetten skulle utformas. FEM-analys 

är något som Klippan Safety kommer göra i framtiden för att få reda på hur mycket material 

som kan sparas. 

Om en FEM-analys hade gjorts hade också en viktreducering varit med i rapporten då hade en 

miljöaspektsvägning gjorts samt en uträkning på hur mycket viktreduceringen hade sparat 

miljön, både för transport av produkten samt en uträkning på hur mycket bränsle som bilen 

hade kunnat spara vid en viktminskning. 

Riggningen av Kassetten blev inte optimal då den övre balken i testriggen inte hade alla 

fästelement det kan ha gett ett felaktigt resultat. Det kan bland annat vara så att balken hjälpte 

till i inbromsningen av testvikten då balken kan ha fungerat som en fjäder. Att riggen inte var 

helt korrekt gav också ett fel resultat på hur långt vikten faktiskt rörde sig i färdriktningen. 

Den hade, om riggningen varit korrekt, färdats en mycket kortare sträcka vilket hade resulterat 

i att prototypen hade fått ett bättre resultat.
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6. Slutsatser 
När författaren i början av projektet kollade på existerande lösningar insåg författaren att de 

flesta tillverkare använder sig av en extraherad aluminiumram som den största bärande delen i 

konstruktionen. Detta ifrågasatte författaren tidigt i arbetet och ställde frågan, om det gick att 

använda ett skelett gjort av plåt. Det var för att få upp sträckgränsen och sänka vikten och att 

kunna ändra den största komponenten till ett billigare material vilket hade minskat priset 

avsevärt. Detta visade sig fungera då konceptet klarade av en krock i 47,6 km/h med en 

retardation på 23g. 

Vid detta skede av projektet tycker författaren att det har gett en god grund för framtida 

utveckling. Författaren hoppas detta följs upp då arbetet av att skydda passagerare och förare i 

en bilkrock är mycket viktigt. 
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