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Sammanfattning
I denna rapport presenteras olika koncept på hur utformningen av hållare till baklyktor kan
se ut. Arbetet är ett samarbete mellan författaren och Specialkarosser AB.
En mängd olika lösningar har utarbetats där det till slut uppenbarats fyra olika koncept på
lösningar. Dessa olika lösningar har vägts mot varandra utifrån den metod som använts.
Resultatet av dessa bedömningar blev ett koncept där tanken bakom lösningen är att
utforma en kapsel som efterliknar det formspråk som finns på framlyktorna på lastbilar,
samt att den ska kunna kombineras med flera likadana kapslar för att få fler lyktor.
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1. Inledning
Jag tog kontakt med Specialkarosser AB i Ätran för att fråga om de hade ett examensarbete
åt mig. Det visade sig att de hade ett problem som jag kunde utforska åt dem. Problemet var
att varje gång de satt med en kund och gick igenom vilka specifikationer en påbyggnad skulle
ha hade de inget standard koncept för hållare till baklyktorna att erbjuda. Var gång så blev
det nya önskemål från kunden om hur utformningen skulle se ut. Detta medför merarbete.
De önskade även att utformningen av baklyktorna skulle vara kompatibel till olika chassier
och chassier med eller utan bakgavellyft samt att den skulle vara unik.

2. Projektdefinition
Jag tänkte att detta examens arbete skulle genomföras ur ett design perspektiv. Jag vill
kunna presentera olika modeller på hur man skulle kunna utforma fästanordningen till
baklyktorna. Ledorden kommer att vara design, modul och kompabilitet. Hänsyn kommer att
tas till de flesta av de ingående moment som står beskrivet i projektbeskrivningen (se bilaga
1.). Jag utgår ifrån Freddy Olsons metod för prototypframtagning och delen som benämns
Principkonstruktion.

4

3. Analyser och kartläggning
3.1 Trender
En tydlig trend man kan se är användandet av LED lampor både i bil och lastbils branschen.
Vad som också är tydligt är att det är svårt att ha ett formspråk på belysningen bak till på
lastbilar som man har fram. Min analys av formspråket på belysningen fram på lastbilar och
personbilar är att det ska vara aggressiv. Om man tänker sig lyktorna på bilen som ögonen på
människor så är det ”arga” ögon man ser.

3.2 Befintliga lösningar
De flesta befintliga lösningar är snarlikna och fokus ligger på lyktorna i sig och inte så mycket
på fästet. Man har tagit de lampor man önskat och skruvat fast dem på en plåt. Premium
lösning har varit mer eller mindre synonymt med många lampor. (Se Pdf Lampor 2008 och
Lampor 2010).

3.3 Tillgängliga komponenter
När det gäller tillgängliga komponenter så finns det en uppsjö olika lyktor och belysnings
lösningar. Utbudet på ”smarta” fästen och ”snygga” lösningar för montage är inte fullt lika
stort.
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4. Kriterieuppställning
4.1 Krav
Dessa sex följande kraven bedömdes vara rimliga att ställa på produkten i detta tidiga skede.
K1 - Skall vara unik på något sätt
K2 - Skall vara kompatibel till chassier med olika höjder
K3 - Skall vara kompatibel till chassier med eller utan bakgavellyft
K4 - Skall vara enkel vid montage
K5 - Ekonomi (hur dyr blir lösningen?)
K6- Tålig (korrosion, påkörning, osv. )

4.2 Viktning av krav
Här vägs alla kraven mot varandra för att få reda på den inbördes rankingen.
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4.3 Utvärdering av viktning
Här nedan rankas kraven samt tilldelas en vektor.
Poäng:
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Tabell: 2
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5. Lösningsförslag
Under brainstormingen togs det fram en mängd idéer. Flera av dessa idéer var snarlika och
utgick ifrån samma koncept. Här nedan listas de olika koncepten som togs fram och de idéer
som inte listas här presenteras i bilaga 2.

5.1 Lösningsförslag1
Det som skulle göra den här lösningen unik är utformningen på själva fästet som håller
profilen och sättet den är fäst i släpet. Samt hur man kan använda samma montering vid släp
med eller utan bakgavellyft. Skillnaden mellan en standard/premium utförande för den här
lösningen kan vara antalet lyktor. Ledorden under framtagningsprocessen har varit enkel,
lätt och billig.

Bild:1
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5.2 Lösningsförslag2
Vad som gör den här lösningen unik är sättet att montera lyktorna på en rör konstruktion,
samt hur man bockar röret. Jag har försökt att söka efter ett fäste med samma princip som
det jag utformat utan att hitta något liknande. Fokus för mig har inte varit hur man bockar
röret utan hur man kan montera lyktorna så diskret som möjligt. Återigen får antalet lyktor
bestämma om det är standard/premium. Ledorden under framtagningsprocessen har varit
diskret, rör, enkel och ren.

Bild:2

Bild:3
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5.3 Lösningsförslag3
Tanken är att det ska vara en plattform där man kan montera vilka lampor man själv tycker
är snyggt. Samt att det nödvändigt vis inte behöver vara antalet lampor som avgör om det är
en premium produkt eller inte. Det skulle kunna vara att lyktorna kombineras med stickers
som överensstämmer med kundens egna formspråk. Ledorden under
framtagningsprocessen har varit form, plattform och aerodynamik.

Bild:4

Bild:5
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5.4 Lösningsförslag4
Tanken med den här lösningen är att utforma en kapsel som efterliknar det formspråk som
finns på framlyktorna på lastbilar. Samt att den ska kunna kombineras med flera likadana
kapslar för att få fler lyktor. Ledorden under framtagningsprocessen har varit lego, modul
och aggressiv.

Bild:6

Bild:7
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6. Utvärdering av lösningsförslag
Bedömningen av lösningarna gjordes enligt följande tabell.

Betyg:
0
1
2
3

Förslaget uppfyller inte kriteriet
Förslaget uppfyller knappast kriteriet
Förslaget uppfyller troligen kriteriet
Förslaget uppfyller kriteriet

Tabell: 3

Förslag Vektor Lösning1 Lösning2 Lösning3 Lösning4
Krav1
3
3
3
3
3
Krav2
5
1
2
2
3
Krav3
5
3
3
2
3
Krav4
3
3
3
3
3
Krav5
1
3
2
1
2
Krav6
3
3
2
3
3
Summa
41
51
48
59
Tabell: 4

Lösningen får ett betyg på hur väl den klarar kriteriet som sedan multipliceras med vektorn
som kravet har blivit tilldelad. Lösningen får en slutsumma som visar hur lyckad den är.

7. Resultat
Resultatet blev att lösningskoncept 4 fick mest poäng och lämpar där med sig bäst att
fortsätta att utveckla utifrån de bedömningar som gjordes i viktningen av kraven och
betygsättningen av lösningarna.
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8. Slutsats
Jag fick i uppgift att utarbeta ett standardiserat koncept för hållare till baklyktor på släp,
kärror och trailers. Min uppdragsgivare (Specialkarosser AB)gav mig fria händer att själv
diktera vad projektet skulle innefatta. Skolan krävde att jag skulle arbeta utifrån en metod
och att projektet skulle motsvara 7.5 högskole poäng. Den metoden jag kände till och hade
kunskaper om var en produktutvecklingsmetod av Freddy Olsson. För att begränsa mig
utgick jag ifrån den delen i prototypframtagningsmetoden som benämns
principkonstruktion.
Förslagen har mottagits positivt hos uppdragsgivaren. De ser potentialen i flera av de
utarbetade koncepten. Under diskussioner med uppdragsgivaren om bedömningen av
kraven (i tabell 1) jag gjort så har det varit uppenbart att det är svårt att säga vad som är mer
viktigt än det andra. Då den bedömningen som görs av kraven är så avgörande för vilket
lösningsförslag som i slutändan kommer att förordas att gå vidare med i vidareutvecklingen
av konceptet, ser man tydligt svagheterna med den metod som används. Dessutom så visade
det sig att när bedömningen om hur väl lösningarna klarade av de krav jag ställt så fanns det
meningsskiljaktigheter. Då jag bedömde att ett förslag inte klarade av ett krav visade min
handledare på SKAB att det kanske skulle kunna kringgås på ett enkelt sätt och att det vore
dumt att de förslaget då inte skulle gå vidare. Dessa dilemman har genomsyrat hela
examensarbetet. I diskussioner med min handledare på Högskolan har jag påtalat mina
bekymmer. Då har hon påtalat att det finns andra metoder som lämpar sig bättre för den här
typen av projekt.
Nästa steg borde rimligtvis vara att vidareutveckla de lösningsförslag som enligt
bedömningen av dem fått högst poäng. Detta enligt metoden i Primärkonstruktion av Freddy
Olsson. Man skulle också kunna tänka sig att man startar ett nytt projekt i
principkonstruktion och den här gången utveckla designen för något av de utarbetade
koncepten.
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9. Referenser
Tryckta källor
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Digitala källor
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10.Bilagor
Bilaga 1.

Projektbeskrivning examensarbete
Problembeskrivning:
Uppgiften innefattar att tillsammans med Specialkarosser AB (SKAB) utarbeta
standardiserade koncept för hållare till baklampor på släp, kärror och trailers. För
närvarande finns en stor produktflora med många olika varianter på installationer och
utförande – anpassade efter kundens egna önskemål. Målsättningen är att reducera detta
produktprogram till fyra olika varianter enligt följande:





Standardutförande utan bakgavellyft
Standardutförande med bakgavellyft
”Lyxutförande” utan bakgavellyft
”Lyxutförande” med bakgavellyft

Ingående moment:
Projektet kan innefatta
1. Analys och kartläggning av befintliga konstruktionslösningar på marknaden
2. Analys och kartläggning av ”trender” inom branschen
3. Analys och kartläggning av tillgängliga komponenter på marknaden (lampor, hållare,
tillbehör etc.)
4. Identifiering av begränsande lagkrav (synbarhet, märkningsklasser, installation etc)
5. Konstruktionsarbete med hänsyn till styrande kriterier, exempelvis
- Lagkrav
- Design
- Utförande med hänsyn till skydd mot mekanisk påverkan (påkörning etc)
- Utförande med hänsyn till hållbar elektrisk installation (täthet etc)
- Ekonomi
- Kompabilitet till chassier med olika höjder / chassier mm
- Monteringsvänlighet
- Utbyte / reparation etc.
6. Analys, resonemang och utvärdering av olika lösningsförslag tillsammans med
handledare på SKAB.
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7. Redovisning och sammanställning av rapport. Redovisningen skall bl.a. innehålla
följande delar:
- Modeller över lösningsförslagen
- Detaljritningar / produktionsritningar
- Övrig produktdokumentation
- Resonemang och kommentarer kring ovan nämnda konstruktionskriterier.
- I övrigt utformas rapporten enligt vedertagen praxis.
Handledning:
Handledare på SKAB blir Andreas Karlsson, som kan ge support vid frågor. Löpande feedback
skall också lämnas till handledaren enligt separat överenskommelse. I uppstartsfasen
upprättas tillsammans med handledaren en tidsplan samt ett avtal beträffande upphovsrätt,
sekretess mm.
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Bilaga 2.
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