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Sammanfattning 

Examensarbetet utförs på AB Karossan Invest. Ett företag som specialanpassar bilar för 
yrkesanvändning. 
 
Karossan levererar yttre befälsbilar till Polisen. Idag byggs inredningslösningar till dessa med trä 
som basmaterial. Trä har många fördelar, men när det kommer till friformsframställning är det 
omöjligt att använda. Karossan vill undersöka möjligheten att använda plast som basmaterial i en 
arbetsplats för polisens yttre befäl belägen i en Volkswagen Multivan. 
 
Målet för detta examensarbete är således att ta fram ett förslag på en ny utformning av denna 
arbetsplats. 
 
Arbetet delades in i fyra faser; första fasen fokuserade på att definiera uppgiften. Under andra 
fasens skapades en faktainsamling och mindmap. Med dessa som grund togs fem konceptförslag 
fram. Dessa utvärderades med hjälp av PUGHs beslutsmatris. Under fas tre användes det 
vinnande konceptförslaget som bas för en CAD-modell. Denna CAD-modell kommer att ligga 
som grund för den färdiga produkt Karossan vill erbjuda. Ritningar skapades utifrån CAD-
modellen. 
 
Resultatet av detta projekt redovisas delvis i denna rapport. De ritningar som producerats i detta 
projekt redovisas inte i denna rapport eftersom Karossan äger rätten till dessa. 
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Abstract 
This thesis was conducted at AB Karossan Invest, a company that specializes in interior 
solutions for vehicles in professional use.  
 
Karossan delivers vehicles for the Swedish police’s external commanders. Currently, the interior 
for these cars is built out of wood. Wood has many advantages, but when it comes to free form 
designs, it’s impossible to use. Karossan is interested in investigating the opportunities for using 
a plastic material for building a workstation for the police’s external commander situated in a 
Volkswagen Multivan.  
 
The goal of this thesis is therefore to develop a proposal for a new design of the workstation.  
 
For managing purposes the work was divided into four phases: the first phase focused on 
defining the assignment. During the second phase a situation analysis was developed. In the third 
phase a number of concepts and finally a CAD-model was developed. This model will serve as 
the basis for the final product Karossan wants to offer. Drawings were created based on the 
CAD-model. In the fourth phase the results and conclusions were taken into this report. 
 
The result of this project is partly presented in this report. The drawings produced in this 
assignment are not presented in this report, since Karossan own the rights to these. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras arbetet. Problemställning, syfte och mål samt lösningsmetod är några av de 

avsnitt som tas upp här.  

 

1.1 Bakgrund 

AB Karossan Invest grundades 1944 och tillverkade då lastbilshytter åt dåvarande Scania-Vabis. 

Karossan började som ett snickeri, och byggde hytterna helt i trä. I takt med att fordonsindustrin har 

moderniserats har även Karossan förnyat sig. Med åren har verksamheten utvidgats och idag är 

Karossan specialiserade på bilinredning och ombyggnationer. I sina lokaler kan Karossan ta samtliga 

steg från första idé, till konstruktion, produktion och färdig produkt.  

Företaget har cirka 60 anställda och är beläget i Södertälje. Karossan jobbar idag med fordon från 

många olika branscher, allt från militärfordon till arbetsfordon för egenföretagare, såsom hantverkare. 

Karossans kunder är bland andra Polismyndigheten, Försvaret och svenska Volkswagen (VW) 

(Karossan, 2014). 

 

1.2 Problemställning 

Karossan bygger idag flera av sina inredningslösningar med trä som basmaterial. Trä har många 

fördelar, men när det kommer till friformsframställning är det svårt att använda. Ett av problemen 

som är grunden till detta exjobb är att Karossans inredningslösning för aktuellt objekt inte ser ut som 

en integrerad del av bilen, utan snarare liknar en båtinrednings-kommod som har lyfts in, se figur 1. 

Karossans har idag nationella konkurrenter som sedan en tid tillbaka använder plast i sina 

inredningslösningar vilket ger dem en fördel i flera hänseenden. För att inte bli frånsprungna av dessa 

konkurrenter vill nu Karossan undersöka möjligheten att använda plast som basmaterial i den 

Figur 1; En inredning som byggts av Karossan. 
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rullande arbetsplatsen för Polisens yttre befäl. I och med det möjliggör de också en inredningslösning i 

ett helt nytt utförande, med design som liknar bilens interiör. 

Sammanfattningsvis består huvuduppgiften i att ta fram en arbetsplats för Polisens 

yttre befäl i en VW Multivan. 

 

1.3 Syfte och mål 

För de resultatinriktade målen svarar arbetet gentemot Karossan. För det akademiska 

tillvägagångssättet svarar arbetet gentemot KTH. Av den anledningen kommer dessa två delar att 

särskiljas här. 

1.3.1 Karossan 

Karossans syfte med att förnya utförandet av sin produkt ”rullande arbetsplats för Polisens yttre befäl i 

VW Multivan” är att bibehålla sin position som en av de marknadsledande aktörerna och att alltid 

tillhandahålla den bästa lösningen för en eventuell kund. Vidare är syftet att produkten ska vara än 

mer integrerad i bilens inredning och dess design. 

Projektets mål är att: 

 Genomföra en faktainsamling där berörda parters åsikter finns med, till exempel tillverkare 

och brukare. 

 Med faktainsamlingen som grund ska en ny utformning av arbetsplatsen tas fram. 

 En CAD-modell och ritningar av arbetsplatsen ska tas fram.  

 Monteringen av arbetsplatsen ska kunna ske utanför bilen, för att sedan installeras i bilen som 

en enhet. 

  

Figur 2; VW Multivan som yttrebefälsbil. 
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1.3.2 KTH 

De syften som KTH kräver av ett examensarbete är (KTH, 2011):  

 Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på 

ett givet problem. 

 Inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar, samt hantera 

större problem på grundnivå inom teknikområdet. 

 Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat. 

 Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med krav på struktur, 

formalia och språkhantering. 

 Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens. 

De mål som svaras mot KTH är: 

 Sakligt och strukturerat undersöka det problem som Karossan belyst. 

 Producera en vetenskaplig rapport. 

 Muntligt presentera resultatet. 

 

1.4 Lösningsmetod 

Arbetet har delats in i fyra olika faser; problemanalys, faktainsamling, genomförande, rapportering. 

Samtliga delar bidrog till det färdiga arbetet.  

1.4.1 Problemanalys 

I projektets första fas kommer arbetet fokuseras på att strukturera projektets upplägg. Stora 

tidsförtjänster kan göras med ett väl strukturerat arbete från början. Vidare kommer det även 

klargöras vilka förväntningar Karossan och Christoffer Lundkvist hade på projektet. 

1.4.2 Faktainsamling 

I denna fas kommer flera kända lösningsmetoder att användas. 

 Benchmarking kommer användas för att säkerställa den framtagna produktens 

konkurrensbarhet. En marknadsundersökning kommer genomföras, för att välja ut den 

konkurrent som anses ha den bästa lösningen. Därefter jämförs hela tiden detta projekts 

produkt med den bästa (”benchmarkade”) produkten.  

 SWOT-analys kommer att användas för att utvärdera olika modellers styrkor (Strengths), 

svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Se avsnitt 2.4.1 för 

vidare beskrivning. 
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 Intervjuer kommer att användas, till exempel för att förstå vilka designelement som ska 

prioriteras. Hur används dagens produkt och hur skulle den nya produkten komma att 

användas? Här skapas förståelse och djup insikt bildas i de yttre befälens vardag.  

 Studiebesök, även här skapas förståelse och djup insikt bildas i de yttre befälens vardag.  

 Filtrering av kravspecifikationen. Rikspolisstyrelsens (RPS) kravspecifikation finns att tillgå 

vid arbetets start. Den är dock mycket omfattande och inte direkt applicerbar på problemet i 

sin helhet. Denna lösningsmetod innebär att plocka fram de krav som måste uppfyllas av 

produkten och, i den mån som behövs, rangordna dessa.  

1.4.3 Genomförande 

Med faktainsamlingen som bas fokuseras arbetet på att ta fram idéer och koncept samt en CAD-modell 

och ritningar av arbetsplatsen. De metoder som kommer att användas är: 

 Idé- och konceptgenerering för att ta fram ett lätt överskådligt grundkoncept för 

arbetsplatsen. Brainstorming och mindmapping är metoder som kommer att användas 

(Ullman 2010, 189-194). 

 Pughs beslutsmatris för att överskådligt och utan att blanda in personliga känslor och 

prioriteringar, välja det bästa konceptförslaget som producerats. För en utförligare 

beskrivning, se avsnitt 4.3.1. 

 CAD (Computer Aided Design) för att forma en slutgiltig modell av produkten. Denna modell 

ligger till grund för ritningar till den färdiga produkten. 

 Renderings- och bildredigeringsprogram för att skapa en mer verklighetstrogen 

framställning av modellen. På så sätt blir det enklare att skapa sig en bild av hur den färdiga 

produkten kommer att se ut. 

Figur 3; SWOT-diagram med beskrivningar 
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1.4.4 Rapportering 

En skriftlig rapport kommer att sammanfatta arbetet. En muntlig redovisning (med bildstöd, så som 

Power Point eller liknande) av projektet kommer även att förberedas och genomföras. I rapporten 

kommer Harvardsystemet användas som referenssystem (Umeå Universitetsbibliotek, -). 

 

1.5 Avgränsningar 

För att rama in arbetsinsatsen har dessa avgränsningar tagits fram i samråd med Karossan och KTH: 

 Arbetsplatsen kommer designas för att passa i VW Multivan.  

 Arbetsplatsen kommer endast uppfylla den svenska Polisens kravspecifikation.  

 Ingen prototyp skall produceras i detta projekt. 

 Arbetet ska presenteras senast den 4 april.  

 

1.6 Budget 

Budgeten inskränker sig till att Karossan ställer upp med arbetsplats, tid och visst kontorsmaterial. 

Skulle det uppkomma behov till utrustning, resor eller liknande som kan gagna examensarbetets 

resultat ska diskussion föras med Christoffer Lundkvist på Karossan.  

 

1.7 Juridiska klargöranden 

 Under arbetet kommer filhanteringen ske via internettjänsten Dropbox. Användarvillkoren för 

Dropbox har studerats. Där framgår det att Dropbox inte kräver någon äganderätt för filer i en 

Dropbox-mapp. För att läsa hela användarvillkoren refereras till länken i referenslistan senare 

i arbetet (Dropbox, 2012). 

 Rapporten är en offentlig handling, men de filer och ritningar som produceras är Karossans 

egendom. 

 Ett samarbetsavtal har satts upp mellan AB Karossan Invest och de två studenterna. Två 

påskrivna exemplar finns, ett hos Karossan och ett hos studenterna. 
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2 Faktainsamling 

Faktainsamlingen handlar om att skapa en ram för arbetet; vad är det som skall produceras och hur 

skall det produceras är två frågor som besvaras i detta kapitel. Inledningsvis fokuseras arbetet på att få 

fram relevanta fakta, intervjua insatta personer, analysera konkurrenter och liknande.  

 

2.1 Bilen  

En av de bilar som används för Polisens yttre befäl är VW Multivan (se figur 2). När bilen levereras till 

Karossan är den helt ny. Mycket av originalinredningen lyfts ut för att ge plats åt den specialinredning 

som Karossan tillverkar. Utöver de stora inredningsförändringar som blir på grund av exempelvis 

arbetsplatsen, monteras även mycket elektronik i bilen.  

För att dimensionera arbetsplatsen har mått tagits i en tom Multivan. Se appendix A2 för schematiska 

måttskisser samt bilder på inredningen. 

 

2.2 Kravspecifikation 

RPS har tagit fram en omfattande kravspecifikation (Polisen, 2012) gällande samtliga deras fordon. 

Studenterna har fått tillgång till den senaste upplagan som är publicerad 2012-12-03. Denna omsluter 

över 250 sidor. Av den anledningen har ett utdrag ur kravspecifikationen tagits fram, med endast de 

krav som är applicerbara i föreliggande arbete. 

Utdraget ur kravspecifikationen finns i appendix A1. 

 

2.3 Komponenter 

I arbetsplatsen ingår en rad olika komponenter. Det exakta antalet komponenter varierar beroende på 

de yttre befälens önskemål, men ett stort urval skall offereras. Insamlingen av komponenter har gjorts 

för att kunna bestämma deras placering och hur mycket plats de tar.  

För exakt specifikation och bilder se appendix A3. 

2.3.1 Datorskärm 

Vid intervju med Per Rickander (teknikspecialist på Rikspolisstyrelsen) den 7 mars (se avsnitt 2.7.2.1 i 

detta arbete) framkom att den skärm som används i dagsläget snart kommer gå ur produktion. Detta 

medför att det är viktigt att utforma arbetsplatsen så att det är möjligt att byta skärm. Den idag 

föreslagna skärmen är 19” och i 4:3-format. Mycket tyder på att nästa skärm kommer vara större samt 

i 16:9-format. I realiteten betyder detta att Polisen troligtvis kommer att använda en bredare skärm än 
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i dagsläget. Detta medför att det är viktigt att konstruera arbetsplatsen på ett sådant sätt att ett byte till 

en större och bredare skärm är möjlig. 

2.4 Benchmarking 

Jämförelser har gjorts med en konkurrents produkt som Karossan vill eftersträva eller överträffa. I 

detta arbete sätts därför deras produkt som referens. Företaget kommer i denna rapport refereras till 

som XX. 

Nyckelpunkter i XXs produkt är 

 Design och färgsättning som matchar bilens inredning. 

 Smidig lösning för upp- och nedfällning av bord. 

 Enkelt att ta bort instrumentpaneler – medger smidig installation och underhåll. 

 Kompakt i hopfällt läge. 

 Rundade hörn – minskad skaderisk. 

 

  

Figur 5; XXs arbetsplats, bordsupphängning (foto: Karossan) 

Figur 4; XXs arbetsplats, layout (foto: Karossan) 
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2.4.1 SWOT-analys 

För utvärderingen av XXs nuvarande och Karossans nuvarande arbetsplats har en SWOT-analys 

använts (se figur 3). Dessa finns i sin helhet i appendix A5.  

En SWOT-analys tas fram för att tydliggöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Oftast används 

metoden för organisationer eller hela företag, men den är även applicerbar på enskilda produkter eller 

produktgrupper. En SWOT-analys kan även utföras på en konkurrents organisation, företag, produkt 

eller produktgrupp (troligtvis dock med mindre och/eller grundligare rotad kunskap om 

fokusobjektet).  

Med hjälp av en SWOT-analys blir det tydligare vilka egenskaper som bör efterliknas (styrkor), vilka 

som bör undvikas (svagheter), vilka egenskaper där utvecklingspotential finns (möjligheter), samt 

vilka yttre omständigheter som denna typ av produkt är utsatt för, som företaget inte kan påverka 

(hot) (NCM, 2010).  

Vidare kan man dela upp matrisen i fyra delar (två rader och två kolumner respektive); intern 

påverkan (styrkor och svagheter), extern påverkan (möjligheter och hot), stödjande områden (styrkor 

och möjligheter), samt skadliga områden (svagheter och hot), se figur 3.  

Figur 6; XXs arbetsplats, profil (foto: Karossan) 
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Vid framtagandet av en SWOT-analys är det viktigt att vara på det klara med vad varje cell skall visa. 

Den övre högra ska till exempel visa på svagheter; ett skadligt område som påverkas av interna 

faktorer. När detta är tydligt kan var cells innehåll fyllas med väl stödda fakta. 

Här följer några nyckelpunkter ur respektive analys.  

 XXs arbetsplats 

Vid analys av XXs arbetsplats blir det tydligt att dess styrkor sitter i design och utförande, men också 

väl genomtänkta, om än konventionella, lösningar för dess instrumentpaneler. Svagheter hittar vi i 

utformningen av bordet som kan tänkas bli instabilt vid utfällt läge samt att kantskydd saknas (en liten 

list eller liknande vid bordets kant som hindrar lösa ting på bordet från att ramla av vid kurvtagning). 

Arbetsplatsens möjligheter handlar delvis om Polisen mobilitet som även fortsättningsvis behöver 

vara hög. I och med det kommer utrustning som denna fortsätta att vara eftertraktad. Avslutningsvis 

finns det några hot som identifierats och dessa är bilmarknadens ständiga fluktuation – kommer VW 

alltid att tillverka den här typen av bilar? Vidare finns XXs konkurrenter alltid närvarande och 

slutligen lyfts modellens flexibilitet fram, om polisen behöver byta utrustningstyp. 

 Karossans arbetsplats 

Karrossans arbetsplats är av äldre snitt men här finns ändå klara styrkor; sikt framåt, sidopanelerna 

är vinklade mot personen som sitter vid arbetsplatsen, lätt att kundanpassa samt att den är gedigen i 

sin konstruktion. Arbetsplatsens svagheter handlar mycket om dess utförande som känns 

ålderdomligt och inte passar in i bilens inredning samt att den är skrymmande även i hopfällt läge. 

Möjligheterna är till stor del samma som för XXs arbetsplats med tillägget att den är lätt att anpassa 

även efter att den tagits i bruk. De hot som identifierats handlar om bil-leverantör samt att minst en 

konkurrents produkt är betydligt mer förfinad.  

Figur 7; Dagens Karossan-utförande. 
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2.5 Material 

Önskemålet från Karossan är att arbetsplatsens huvuddel ska tillverkas i plast. Fördelarna med att 

använda plast är flera; låg densitet, enkelt att skapa komplexa former, elektrisk isolerande och billigt 

vid massproduktion är exempel på detta. 

Därför har nedanstående plastmaterial jämförts och studerats noggrannare för att finna lämplig 

plastsort för arbetsplatsen. Utöver materialets egenskaper är det också viktigt att rekommenderad 

plastsort även fungerar med lämplig tillverkningsmetod. Vilken plast som rekommenderas för 

användning i arbetsplatsen presenteras i avsnitt 8.1; Rekommendationer. 

2.5.1 ABS-plast 

ABS-plast är en termoplast, tillhörande gruppen styrenplaster, som består av Akrylnitril, Butadien och 

Styren. Förhållandena mellan dessa polymerer kan varieras för att få fram olika egenskaper (NE, -). 

Vanliga användningsområden är kåpor för kontorsmaskiner, telefoner, dammsugare och 

instrumentpaneler (Terselius, 2003). 

 För- och nackdelar 

+ 

 Bra slagseghet. 

 Billig att tillverka, jämfört med andra plaster.  

 Goda lågtemperatur- och vakuumformningsegenskaper. 

 Låg formkrympning. 

 Vattenbeständig. 

  

Figur 8; Typisk användning av ABS-plast. 
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- 

 Gulnar vid exponering för solljus. 

 Dålig beständighet mot lösningsmedel. 

 Angrips av syror. 

(Terselius, 2003) (Fermprodukter, -) 

 Övriga egenskaper 

 Användningstemperatur: - 30 ˚C till + 50 ˚C. 

 Lätt att metallisera (ytbehandla). 

 Lätt att färgsätta. 

 Låg mjukningstemperatur. 

(Terselius, 2003) (Plast och Kemiföretagen, 1997) (Fermprodukter, -) 

2.5.2 Propenplast (PP) 

Propenplast tillhör gruppen olefinplaster, som kännetecknas av en glatt, lite fet, yta. Vanliga 

användningsområden är: bilgrillar, instrumentpaneler, fläktpropellrar och kåpor till köksmaskiner 

(NE, -). 

 För- och nackdelar 

+ 

 Billig att tillverka, jämfört med andra plaster. 

 Utmärkt beständighet mot syror och lösningsmedel. 

 Elektriskt isolerande. 

 Miljövänlig, jämfört med andra plaster. 

- 

 Skår- och kylspröd. 

 Dålig beständighet mot solljus. 

(Terselius, 2003) (Fermprodukter, -) 

 

 

Figur 9; Typisk användning av Propenplast. 
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 Övriga egenskaper 

 Användningstemperatur: - 10 ˚C till + 80 ˚C. (Terselius, 2003) 

2.5.3 Vinylkloridplast (PVC) 

PVC är en av de vanligaste plastsorterna. Rent PVC återfinns vanligen som vitt pulver men det finns en 

rad olika varianter av PVC. Med hjälp av olika tillsatser är det möjligt att skapa allt från extremt mjuka 

till hårda produkter. PVC är en mycket bra konstruktionsplast. Vanliga användningsområden är rör, 

profiler, plattor och paneler (Plast och Kemiföretagen, 1997). 

 För- och nackdelar 

+ 

 Billig att tillverka, jämfört med andra plaster. 

 Utmärkt beständighet mot syror. 

 Elektriskt isolerande. 

 Goda mekaniska egenskaper. 

- 

 Skår- och kylspröd. 

 Dålig beständighet mot solljus. 

 Dålig beständighet mot lösningsmedel. 

 Klor frigörs vid förbränning, giftigt. 

 Övriga egenskaper 

 Användningstemperatur: - 20 ˚C till + 55 ˚C. 

 

2.6 Tillverkningsmetoder 

Två tillverkningsmetoder har valts ut och utvärderats noggrannare för att finna den som är lämplig för 

arbetsplatsens plastdelar. De för- och nackdelar som punktats upp för följande tillverkningsmetoder är 

framtagna med avseende för just denna arbetsplats och Karossans resurser. Vilken av dessa två 

Figur 10; Typisk användning av 
PVC-plast. 
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tillverkningsmetoder som är bäst lämpad för att användas i denna applikation presenteras i avsnitt 8.1; 

Rekommendationer.  

2.6.1 Vakuumformning 

Vakuumformning kan beskrivas med fyra huvudsteg (se figur 11): 

 Först och främst tillverkas ett pressverktyg, en form, av aluminium eller trä. Verktygets 

detaljarbete kommer direkt att avspeglas i plastprodukten – det är alltså viktigt att precisionen 

är hög.  

 Formen placeras i en vakuumformningsmaskin tillsammans med en plastskiva. Därefter 

värms plastskivan upp till dess mjukformningstemperatur. 

 Formen pressas upp mot den varma skivan och all luft där emellan sugs ut. Ett vakuum bildas 

som suger plastskivan mot formen. I och med vakuumet formas plastskivan exakt efter 

verktygets form.  

 Till sist kyls plastskivan av och kan enkelt plockas bort från formen. Viss efterbearbetning 

krävs. Kanter och fästpunkter behöver skäras bort och kan återvinnas om färgen är den rätta. 

  

Figur 11; Vakuumformningens fyra huvudsteg.  
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Två huvudsakliga begränsningar finns vid vakuumformning: 

 Vid vakuumformning kan det vara svårt att tillverka allt för djupa detaljer. I och med att 

plastskivan trycks ut och spänns över en form, är det viktigt att denna form inte drar ut 

plasten för mycket. Vid tillverkning av djupa detaljer blir godstjockleken svår att kontrollera.  

 Detaljen måste vara som bredast vid pressverktygets bas. Verktyget måste kunna dras ut 

samma väg som det kom in (se figur 12). Om verktyget är utformat som i figur 12b, sugs 

plasten in i det gula fältet, stelnar och låser fast verktyget. 

 

 För- och nackdelar 

+ 

 Stora detaljer kan tillverkas. 

 Låg verktygskostnad. 

 Seriestorlekar mellan 10 – 10 000 detaljer. 

- 

 Halvautomatiserad 

 Hög maskinkostnad.  

(Swerea IVF, 1996) 

  

Figur 12; a) (vänster) Korrekt utformat vakuumformningsverktyg. b) (höger) Inkorrekt utformat vakuumformningsverktyg. 
Plast i rött och verktyg i grått. Det gula området bildar ett problem vid vakuumformning. 
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2.6.2 Formsprutning 

Formsprutning är en bearbetningsmetod som möjliggör tillverkning av komplexa plastdetaljer på ett 

effektivt sätt. Detta gör formsprutning till en mycket vanlig bearbetningsmetod för termoplaster. 

Smält plast sprutas in i en formverktyget där plasten stelnar efter formverktygets figur, därefter stöts 

den färdiga detaljen ut. Den slutliga produkten får en hög ytjämnhet och kräver ingen 

efterbearbetning. Formverktyget består minst av två delar vilket betyder att delningsplan måste 

beaktas (Klason och Kubát 2001, 231). Principen för formsprutning illustreras i figur 13. 

 

 För- och nackdelar 

+ 

 Helt automatiserad. 

 Ingjutning av andra komponenter och material är möjlig. 

 Hög produktionstakt. 

- 

 Hög verktygskostnad. 

 Hög maskinkostnad. 

 Seriestorlek över 10 000 detaljer, ofta > 100 000. 

(Swerea IVF, 1996) 

  

Figur 13; Formsprutningens fyra huvudsteg. 
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2.7 Intervjuer 

Direktkontakt med insatta personer värderas högt i detta arbete. De intervjuer och samtal som har 

påverkat utformningen av arbetsplatsen kommer här att redovisas.  

2.7.1 Telefonintervjuer 

Här finns sammanfattningar av de intervjuer som genomförts. För fullständiga samtalsanteckningar, i 

de fall det finns, se appendix A4. 

 Polisen – Fordonssamordnare - Rikard Söderlund – 7 februari 

Söderlund blev initialt förvånad över att en arbetsplats kommer att designas utan att det finns en 

beställning. Varje bil är unik och därför är varje order specifik. Denna förvåning stillades då han 

försäkrades om att det som kan komma att byggas i första hand är en mäss- och demobil.  

I projektet var det tänkt att använda intervjuer av ett antal yttre befäl som en del av faktainsamlingen. 

Söderlund var dock kritisk till att dessa yttre befäl är med och utformar en arbetsplats som kan komma 

att bli en standard. Kravspecifikationen har tagits fram med en betydligt bredare åsiktsbas. 

Söderlund var mycket hjälpsam och lovade att ordna fram tre bilar i olika utförande för ett 

studiebesök. 

 Polisen – Ingenjör - Tomas Jonsson - 7 februari  

 Kravspecifikationen är den senaste i sitt slag.  

 Kravspecifikationen är en offentlig handling. 

 Om någon läsare vill ta del av den fullständiga kravspecifikationen kan denne kontakta Polisen 

och begära ut ett utskrivet exemplar. Diarienummer behövs, och finns i referenslistan i detta 

arbete. 

 Prefence – Plats- och Marknadschef - Andreas Fälth – 10 februari  

Andreas Fälth kom med nyttig information som direkt skulle kunna användas i projektet.  

 Föreslog vakuumformad ABS-plast (cirka 2-3 mm godstjocklek) som material. 

 Förordade konstruktionsstöd inuti arbetsplatsen av trä eller metall. 

 En tvådelad modell kan vara intressant och gömda vrår är inte gångbart då man använder 

vakuumformning som tillverkningsmetod. 

 Fälth vill gärna att studenterna bollar med honom under arbetets gång, så att det inte blir strul 

när det väl kommer till produktion.  

 Fälth påpekar också att det är viktigt att inte konstruera en allt för djup modell. Risken med en 

för djup modell är att plasten dras ut mycket och blir tunn över vissa partier. 

 Polisen – Yttre Befäl – 13 februari  

En anonym person med mångårig erfarenhet av arbete som yttre befäl och yttre kommissarie har 

intervjuats. De nyckelpunkter som framkom under samtalet var att: 
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 Oftast arbete i stillastående bil. 

 Datorarbete, pappersarbete och kommunikation via radio och telefon (båda i headset) är de 

vanligaste arbetsuppgifterna vid arbetsplatsen. 

 Radion är viktig att komma åt, annars prioriteras skrivbordsutrymme. 

 Datorfäste i bakluckan. Kanske att en utformning med datorn vid arbetsplatsen skulle kunna 

vara fördelaktig, då den särskiljer sig från dagens utbud. 

 

2.7.2 Personlig intervju  

Här presenteras en sammanfattning av den personliga intervju som genomförts. För fullständiga 

samtalsanteckningar se appendix A4. 

 Rikspolisstyrelsen – Teknikspecialist - Per Rickander - 7 mars 

Det är Rickander som tillsammans med en kollega som arbetat fram den omfattande 

kravspecifikationen avseende Polisens arbetsfordon. Rickander hade många bra synpunkter rörande 

arbetsplatsens utformning. 

 Krocksäkerheten är en av de viktigaste aspekterna att tänka på vid utformningen av 

arbetsplatsen. Föremål som befinner sig inom islagszon måste ha avrundade kanter. 

 Arbetet vid arbetsplatsen ser olika ut beroende på typ av insats. Yttre befäl använder bland 

annat dator, kartor, radiokommunikation och papper. Därför är det viktigt med stor arbetsyta. 

 Sitter en person i baksätet under utryckning är det bra om denna person har sikt framåt, detta 

för att undvika att personen blir åksjuk. Fri sikt är även bra för att ha god översikt över platsen 

som befälet står vid. 

 Datorskärmen som är specificerad i kravspecifikationen kommer troligen bytas ut inom en 

snar framtid mot en större skärm i 16:9-format. Arbetsplatsen bör vara förberedd för detta. 

 Inget skrammel får förekomma, alla delar måste sitta fast ordentligt för detta är yttre befälens 

arbetsplats dag ut och dag in. Onödigt skrammel skapar en påfrestande arbetsmiljö. En 

gedigen konstruktion krävs. 

 Viktigt med många uttag för laddning av utrustning  
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3 Teoretisk referensram 

I kapitlet för teoretisk referensram beskrivs områden som påverkat projektet. Teorier och verktyg som 

ramat in och hjälpt till att forma arbetsplatsen. 

 

3.1 Krocksäkerhet 

Under utryckning har föraren av en polisbil befogenhet att bryta mot trafikregler. I kombination med 

hög hastighet kan detta leda till våldsamma olyckor. Medan olycksstatistiken går ner för vanliga 

bilister ser det inte lika ljust ut för polisrelaterade olyckor. Sedan 2003 har 1466 trafikanter och poliser 

skadats i denna typ av olyckor, vilket är ungefär en olycka varannan dag (Polisförbundet, 2012).  

Det är alltså större risk för att den bil som arbetsplatsen kommer att vara monterad i, är med om en 

trafikolycka än för genomsnittet.  

Transportstyrelsen har gett ut en skrivelse som heter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar. I denna föreskrift tas begreppet islagszon upp. Med 

det menas det område som en person kan slå huvudet i (bortsett från fönsterrutor). Området kan 

liknas med en kvartsfär med radien 840 mm och mittpunkten där personens höftled förväntas befinna 

sig (TSFS 2010:2). Självfallet ska man i mesta möjliga mån inte placera något inom denna islagszon, 

men om inget alternativ finns gäller att:  

Om något ovillkorligen måste placeras i islagszon, så skall det vara litet, gärna med rundade hörn, 

om möjligt mjukt. (Med ”mjukt” menar vi krocktekniker eftergivligt, i paritet med ECE R 21. Som en 

bils instrumentbräda ungefär. Inte mjuk som skumplast.) Gärna låg vikt på produkten, det minskar 

riskerna. (VTI, 2011). 

Vid designen av arbetsplatsen har hänsyn tagits till dessa direktiv, bestämmelser och allmänna råd. 

 

3.2 PTC Creo Parametrics 2.0 

Det program som kommer att användas för att skapa en CAD-modell av arbetsplatsen heter PTC Creo 

Parametrics 2.0. Detta program klarar av stora och komplexa konstruktionsprojekt och är väl utformat 

för att passa uppgiften i detta arbete, se figur 14.  
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3.2.1 FEM-analys 

Finita elementmetoden (FEM) används för att beräkna en konstruktions hållfasthet. Creo har ett 

inbyggt FEM-program som heter Simulate. I detta arbete redovisas endast FEM-analyser av ramen 

ensamt då den står för mycket av arbetsplatsens rigiditet (avsnitt 5.1.3).  

FEM-programmet delar upp beräkningsobjektet i små delar, prismor eller finita element, och utför 

sedan hållfasthetsberäkningar på dessa element var för sig. Beräkningarna fortgår tills en konvergens 

av resultatet uppstår. Därefter presenteras resultatet i färgskala på beräkningsobjektet, se figur 15 (NE, 

-). 

  

Figur 14; Skärmdump från PTC Creo Paramtrics 2.0.  

Figur 15; Ramen med de små prismorna synliga. 
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3.3 Utbildningens betydelse 

För att kunna genomföra detta arbete på ett korrekt och strukturerat sätt har kunskap som inhämtats 

under författarnas studietid använts. Kunskap från följande kurser har varit speciellt användbart: 

 Material och produktion 

 Datorbaserade konstruktionsverktyg (grundkurs och fortsättningskurs) 

 Innovations- och designmetodik 

 Produktframtagning 
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4 Genomförande 

Genomförandet i detta projekt handlar om att producera det som skall produceras inom de ramar som 

tidigare satts upp. Faktainsamlingen ligger som bas och den teoretiska referensramen hjälper arbetet i 

rätt riktning. 

Ett standardiserat arbetssätt vid produktframtagning är att börja brett, med flera koncept, och skala av 

allt efter arbetets gång för att till slut stå med en ensam vinnare kvar. Arbetet i detta projekt har följt 

det standardiserade arbetssättet.  

Som verktyg för att ta fram det vinnande konceptförslaget har en Pugh-analys genomförts. Därefter 

har en CAD-modell av konceptet skapats i 3d-modelleringsprogrammet PTC Creo Parametrics 2.0 (se 

avsnitt 3.2 för utförligare beskrivning).  

 

4.1 Idé- och konceptgenerering 

Det fanns tydliga önskemål från Karossan angående arbetsplatsens utformning. Tillsammans med den 

gedigna kravspecifikationen ramades konceptgenereringen in arbetsplatsens utformningsmöjligheter. 

Koncepten fokuserades istället på olika varianter för hur det givna utrymmet för arbetsplatsen kunde 

utnyttjas på bästa sätt.  

Brainstorming användes för att komma på så många olika designelement som möjlig. Alla 

designelement som framkom under brainstormingen listades upp, parametrar som inte var 

applicerbara till arbetsplatsens utformning sållades bort medan kvarvarande punkter ledde fram till en 

mindmap. 

4.1.1 Mindmap 

För att få en tydlig överblick av de olika designelement som kan skilja koncepten åt skapades en 

tankekarta, mindmap (se figur 16). Designelementen delades in i fem olika huvudgrupper, inom varje 

huvudgrupp finns sedan olika varianter vilket sammantaget ger många olika kombinationer av 

arbetsplatsens utformning. Fem koncept beslutades räcka för att täcka in de olika parametrarna och 

samtidigt bibehålla variation mellan konceptförslagen, vid fler koncept blir skillnaderna för små för att 

motivera dessa.  
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4.2 Konceptförslag 

Med utgångspunkt från mindmapen (figur 16) skapades fem olika konceptförslag. Vart och ett med 

skillnader i storlek, var skärmen är placerad, var panelyta finns tillgänglig och så vidare.  

Med kantigt utförande menas att ytan ovan skrivbordsytan inte är kurvad, utan snarare följer 

panelernas utformning. I övrigt är modellens avrundningar (kring hörn och kanter) lika. Med uttag 

menas USB-, 12v- och 230V-uttag. 

Koncepten döptes med färgkod istället för att numreras. Numrering hade kunnat tolkas som 

favorisering eller förhandstippning.  

  

Figur 16; Mindmap över arbetsplatsens designelement. 



25 
 

4.2.1 Blå 

 Uttag i sidopaneler. 

 Hög och bred. 

 Sidoplacerad skärm. 

 Kantigt utförande. 

Tanken med det blåa konceptet var att få mycket panelyta på ett ställe och på så sätt kunna använda 

denna yta på ett effektivare sätt.  

4.2.2 Grå 

 Centrerad skärm framför sittplatsen. 

 Uttag där de bäst får plats. 

 Kantigt utförande. 

 Max bredd, tillräcklig höjd. 

Figur 18; Konceptförslag Grå. 

Figur 17; Konceptförslag Blå. 
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Idéerna bakom det gråa konceptet var att fokusera arbetsplatsen kring datorskärmen. Allting annat 

fick flyttas runt till den plats det var bäst möjligt, det viktigaste var att skärmen var placerad framför 

sittplatsen.  

4.2.3 Grön 

 Uttag under skärmen. 

 Sidoplacerad skärm. 

 Hög och smal. 

 Kantig utformning. 

Det gröna konceptets största fördel är dess yttermått. Den är smal men hög vilket ger brukaren mycket 

plats att ta sig i och ur bilen men man förlorar i gengäld sikt framåt.  

Figur 19; Konceptförslag Grön. 
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4.2.4 Röd 

 Uttag under bordet. 

 Mittplacerad skärm. 

 Låg och bred. 

 Avställningsyta framför skärmen. 

 Rund utformning. 

Det som utmärker det röda konceptet är dess runda utformning. Ur ett ergonomiskt perspektiv är 

detta ett fördelaktigt koncept. Uttagen är – olikt de andra koncepten – placerade under bordsytan. 

4.2.5 Svart 

 Uttag i sidopaneler. 

Figur 20; Konceptförslag Röd. 

Figur 21; Konceptförslag Svart. 
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 Mitt-placerad skärm. 

 Hög och bred. 

 Plan utformning. 

Det svarta konceptets viktigaste designelement är dess plana front. Detta medför en grund modell utan 

ergonomisk utformning.  
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4.2.6 Övrigt 

Fyra av fem konceptförslag har någon slags fördjupning där skärmen sitter, det är endast det svarta 

konceptet som saknar detta kännetecken. Tanken bakom detta är dels att skapa en mer ergonomisk 

layout för brukaren samt att frigöra utrymme i arbetsplatsens huvuddel. De största fördelarna med 

utrymmet är den utökade arbetsytan samt att kunna lägga undan lösa artiklar och fälla upp bordet. 

 

Som förslag har också en ljus-list presenterats, men utan gehör. Tanken var att den skulle sticka ut 

någon centimeter eller två i ovankant, ovanför paneler och en LED-list skulle belysa panelen och delar 

av arbetsytan (se figur 22). Verktyget som tas fram för att kunna tillverka denna arbetsplats kommer 

med största sannolikhet även användas för nästkommande produkter. Karossan skulle då sannolikt 

tvingas tillverka ytterligare ett verktyg, vilket är en dyr process. Idén läggs åt sidan. 

 

4.3 Beslutsunderlag 

För att stödja beslutet av ett koncept för vidareutveckling presenteras i detta avsnitt ett 

beslutsunderlag. Det infattar en Pugh-matris samt mötesanteckningar från ett möte med Karossan.  

4.3.1 Pughs beslutsmatris 

Pughs beslutsmatris används som hjälp i konceptevalueringsprocessen. Med hjälp av denna kan 

involverade personer ta fram ett objektivt beslutsunderlag att stödja sig på. Således lyfts det mest 

passande konceptförslaget (gentemot de kriterier som satts upp) fram snarare än det koncept som 

designern gillar personligen. 

I detta fall har tolv olika kriterier tagits fram och viktas. Viktningen ges skalan ett till fem; ett för 

mindre viktigt och fem för mycket viktigt. Därefter sattes en referens, i detta fall XXs arbetsplats. 

Arbetsgången var sedan att bedöma om vart och ett av koncepten var bättre (1), sämre (-1) eller lika 

Figur 22; Förslag på Ljuslist ovan panel (er). 
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bra (0) som referensen på det aktuella kriteriet. Därefter multiplicerades viktningen med 1, o eller -1. 

Den viktade poängen summerades och en jämförelse kunde göras mellan de viktade poängsummorna. 

Den fullständiga Pugh-matrisen finns i appendix A6. 

4.3.2 Konceptpresentation 

Samtliga konceptidéer samt en Pugh-matris presenterades för berörda personer på Karossan. Deras 

erfarenhet av ämnet gav en del intressanta synpunkter som beaktades inför framtagandet av CAD-

modellen. 

 Då det yttre befälet arbetar med en låst hand (för exempelvis penna, eller telefon), kan det bli 

svårt att komma åt en radioenhet på paneler. Tips: tänk över vilken skillnad det blir för höger 

och vänsterhänta.  

 För att fästa arbetsplatsen mot bilgolvets skenor kan ett mutterstycke användas. Karossan har 

idag fungerande dito som kan användas även för denna applikation.  

 Karossan har tillgång till användbara svanhalslampor med vitt och rött ljus. 

4.3.3 Beslut 

Det konceptförslag som valdes att gå vidare med, efter att både vägt in Pugh-matrisen och Karossans 

åsikter, var koncept grå. Dess kännetecken är att datorskärmen sitter centrerad framför sittplatsen, 

kantigt utförande samt att den utnyttjar bilens invändiga bredd maximalt för att skapa en lägre 

totalhöjd (och bibehållen panelyta).  

 

4.4 Utveckling av CAD-modell 

Under tiden för framtagandet av CAD-modellen framkom nya synpunkter och idéer på utformningen 

av arbetsplatsen. Modellens första version samt dessa synpunkter och idéer presenteras i detta avsnitt.  

Figur 23; Första versionen av CAD-modellen. 



31 
 

4.4.1 Första versionen av CAD-modellen 

Grunden för den färdiga modell som presenteras i 5.1 lades innan mötet med Rickander. Arbetsplatsen 

i dess första utformning finns att beskåda i figur 23. 

4.4.2 Ny input från Per Rickander 

I avsnitt 2.7.2.1 i detta arbete beskrivs en intervju med Per Rickander. De punkter som direkt påverkar 

arbetsplatsens utformning är: 

 Möjlighet för bredare skärm är ett måste. 

 Sikten framåt bör prioriteras mer. 

 Uttag på höger sida (synliga kortsidan i figur 23) av arbetsplatsen kan vara en bra idé. 

Dessa punkter vägde tungt. Efter diskussion med Karossan påbörjades en förändring av arbetsplatsens 

utformning. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av arbetet i detta projekt. Till att börja med presenteras och 

förklaras den färdiga CAD-modellen. Därefter redovisas de hållfasthetsberäkningar som gjorts med 

hjälp av FEM-analys. Till slut presenteras rekommendationer. 

 

5.1 CAD-modell 

En mycket central del i detta arbete är den CAD-modell som producerats. Här kommer des 

uppbyggnad och konstruktion presenteras. 

5.1.1 CAD-modellens uppbyggnad 

Den färdiga modellen består av olika parter. Dessa är sammansatta i sub-assemblys och en huvud-

assembly. 

En skeleton-part skapades tidigt för att definiera det utrymme som arbetsplatsen bör hålla sig inom. 

Därefter skapades en bottenplatta i sheetmetal. Därefter skapades ramen, med bottenplattans 

geometri som grund (Copy Geometry). Samma arbetsmetodik användes för resten av modellen.  

Fördelen med att arbeta på detta sätt är att vissa förändringar tillåts utan att modellen fallerar. 

Förändring följer med i den kopierade geometrin (Copy Geometry) och alla parter som är berörda av 

den geometrin uppdateras automatiskt. 

Figur 24; Arbetsplatsen, som den skulle kunna se ut med en del monterad utrustning. 
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5.1.2 Arbetsplatsens konstruktion 

Som bas för arbetsplatsen används en aluminiumplåt med bockade kanter. Aluminiumplåten 

möjliggör montering av arbetsplatsen utanför bilen vilket underlättar installation av elektronik och 

övrig utrustning. Således kan hela arbetsplatsen lyftas in i bilen och monteras som ett stycke. På plåten 

svetsas fästen för batterier samt golvdistanser. Se figur 25. 

På aluminiumplåten monteras arbetsplatsens ram. En bockad och svetsad ram som är till för att delge 

arbetsplatsen stabilitet och hållfasthet. Dessutom medges goda monteringsmöjligheter för skärm och 

instrumentpaneler. De vertikala på bitarna ramens övre del är till för att stötta upp monteringen av 

instrumentpanelerna. Ramen är tillverkad av aluminiumprofiler med måtten 20 x 20 mm och 2 mm 

godstjocklek. Se figur 25. 

Över denna ram monteras en plastkåpa. Kåpans funktion är framförallt att dölja utrustning och ge 

arbetsplatsen dess utvändiga form, se figur 26. Kåpans rekommenderade material och 

tillverkningsmetod anges i avsnitt 8.1. 

 

Figur 25; Arbetsplatsens bottenplatta och ram. 
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På kåpan monteras tre instrumentpaneler. De skruvas i kåpan och, i två fall av tre, även i ramen. 

Kundens elektronikval utgör grunden till utformningen av instrumentpanelerna. Se figur 27. I figur 27 

syns även den monteringsplåt som placerats i elektronikutrymmet (under skrivbordet). Karossan 

använder den för montering av elektronik.  

Figur 27; Arbetsplatsens främre plastkåpa. 

Figur 26; Arbetsplatsen i sin helhet. 
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Under skrivbordsnivå finns plats för elektronik, såsom batterier, omformare, elcentral och så vidare. 

För att möjliggöra visuell kontakt med dessa komponenter monteras en plexiglasskiva med sex mm 

tjocklek. Denna skiva kan enkelt demonteras med två vred på var sida. Se figur 27. 

På plastkåpans två horisontella ytor placeras två fack. Dessa är till för övrig utrustning såsom pennor, 

mobiltelefoner och liknande. Dessa är ett tillval som kunden kan välja. Se figur 27. 

Skrivbordet monteras på gångjärn som i sin tur monteras genom plastkåpan och i aluminiumramen. 

Se figur 27. 

Till slut monteras baksidan av arbetsplatsen. Montering sker mot monteringsjärn som skruvas i 

framsidans plastkåpa. Därefter används kardborreband för att hålla baksidan mot dessa 

monteringsjärn. Se figur 28. Den urgröpning som syns på arbetsplatsen högra baksida möjliggör 

montering nära vänstersidan av bilen. B-stolpen går ner till golv där, se figur A2 i appendix A2.

  

För fler renderade bilder av CAD-modellen se appendix A7. 

 Dimensioner 

I detta avsnitt kommer huvudmått som kan ge läsaren en förståelse för storleken av arbetsplatsen att 

redovisas. Alla mått anges i millimeter.  

 Yttermått exklusive skrivbordet (h x b x d): 1122 x 1025 x 504. 

 Totaldjup inklusive horisontellt skrivbord: 912. 

 Skrivbordsytans höjd ovan golv: 718. 

 Skrivbordet (b x d): 993 x 402. 

Figur 28; Arbetsplatsens baksida. 
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 Vänstra panelen (h x b): 375 x 224. 

 Högra panelen (h x b): 144 x 197. 

 Högra sidopanelen (basbredd x toppbredd x höjd): 198 x 111 x 133. 

 

 Montering i bilen 

I bilens golv finns monteringsskenor (se figur A2 i appendix A2) som utnyttjas för montering av 

arbetsplatsen. Mutterstycken placeras i skenorna och används för att skruva fast bottenplattan i golvet. 

Detta tillsammans med två fästskruvar i förarstolsfundamentet utgör installeringen av arbetsplatsen. 

Utmärkta spår och hål för fästelementen finns i figur 29. 

 

 

5.1.3 FEM-analys 

Två FEM-analyser utfördes, båda med ramen som utgångsmodell. Ramen användes eftersom den är 

basen i konstruktionens hållfasthet. Detta är dock en idealisering, vilket påverkar resultatets 

trovärdighet. Resultatet kan ses mer som diskussionsunderlag än absolut fakta.  

 Användningstest 

I detta test analyseras arbetsplatsen under påfrestningar som den utsätts för vid normal användning. 

Dessa påfrestningar sattes till: 

 10 kg last längst ut på skrivbordet i utfällt läge. 

Figur 29; Bottenplattans infästningsmöjligheter. 
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 10 kg last på arbetsplatsens övre högra hörn, som om en person lutade sig mot arbetsplatsen. 

Resultatet visar på singulariteter enligt figur 31, men i övrigt låga materialspänningar. Maximal 

förskjutning (mätt i millimeter) uppkommer enligt figur 32. 

Slutsatsen blir att konstruktionen klarar av denna typ av last. Utöver ramens hållfasthet tillkommer 

dessutom plastkåpornas hållfasthet, som inte skall underskattas. Dessa stadgar upp konstruktionen, 

speciellt då kraft uppkommer från sidan av arbetsplatsen, som i normalfallet.  

 

 

  

Figur 30; Översiktsbild av materialspänningar vid normalanvändning. 

Figur 31; Detaljbild av spänningskoncentration vid normalanvändning. 
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 Krocktest 

I detta test analyseras arbetsplatsen under påfrestningar som den utsätts för vid en frontalkrock eller 

kraftig inbromsning. Krafterna i modellen sattes till 

 100 kg rakt framåt på arean för gångjärnfästena samt den övre tvärbalken (från vänstra 

panelens högra hörna till högra panelens nedre högra hörna) 

Resultatet visar på höga materialspänningar i arbetsplatsens övre del (ovan skrivbordsytan), se figur 

34. Koncentrationerna är höga vilket pekar på brott snarare än plastisk deformation.  

I och med ramens form kan kälverkan ha en effekt vid kantiga hörn och skarvar. Kälverkan förstärker 

spänningskoncentrationerna i modellen jämfört med verkligheten.  

Slutsatsen blir att ramen för sig är känslig för denna typ av belastning. Återigen har plastkåporna en 

stöttande del, dock inte lika avgörande här som vid normal användning. Brott kan förekomma, och är 

troligast vid skarven till den övre delen av arbetsplatsen (ovan skrivbordsytan), se figur 34. 

Detta brott är dock inte enbart av negativ natur. Vid en kraftig krock kan det vara bra att arbetsplatsen 

ger med sig för att minska skaderisken för person. 

Figur 32; Översiktsbild av deformation vid normalanvändning. 
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Figur 31; Översiktsbild av materialspänningar vid krock. 

Figur 34; Detaljbild av spänningskoncentrationer vid krock. 

Figur 35; Översiktsbild av deformation vid krock. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt belyses punkter som kunde ha gjort resultatet i detta projekt till ett ännu mer 

genomarbetat resultat, samt förslag på förändringar som kan göras på arbetsplatsen framöver. 

 

6.1 Processen  

I detta projekt berörs många olika parter. De två punkter som författarna inte kunde styra över, och 

som har påverkat processen negativt i detta projekt, tas upp här.  

6.1.1 Sen information 

Den information vi fick från mötet med Rickander (teknikspecialist på RPS) hade varit önskvärd att få 

i projektets faktainsamlingsfas. Detta för att få överblick över alla aspekter innan konceptgenerering 

och CAD-modelleringen tog vid. På grund av rent praktiska skäl gick det inte att ordna. 

Rickanders kunskap vägde tungt vid utformningen av arbetsplatsen, vilket ledde till flera sena 

förändringar. Dessa förändringar var tidskrävande att genomföra eftersom förbättringarna påverkade 

många delar av arbetsplatsen. På grund av mötets stora betydelse för slutresultatet var det dock 

angeläget att det blev av, om än en månad senare än vad som planerats.  

Tack vare den bufferttid som planerats fanns möjlighet att hantera oförutsedda händelser som ovan 

nämnda. 

6.1.2 Uteblivet studiebesök 

Tidigt i arbetet planerades ett studiebesök samt möte med Rikard Söderlund i Polisens garage in. 

Fokusområdet var tänkt att vara funktionsanalys samt diskussion kring utformningen av 

arbetsplatsen. Dessutom sågs en möjlighet att studera flera olika varianter av arbetsplatsen. Men 

något studiebesök har inte gjorts under detta projekt. Trots flera bokade tider har det alltid kommit 

något emellan.  

 

6.2 Resultat 

Dessa punkter kan ses som en idébank för vidare utveckling av projektets resultat.  

6.2.1 Sänkt maxhöjd 

Utifall att Karossan framöver får indikationer på att Polisen sällan utnyttjar den panelyta som 

arbetsplatsen erbjuder idag, finns flera fördelar med att sänka modellens maxhöjd (den höjd som är 

bakom skärmen).  

Vid en sänkt maxhöjd bör arbetsplatsen kunna göras grundare, samtidigt som förbättrad sikt framåt 

erbjuds. Det man betalar för detta är minskad panelyta. Panelytans minimumyta (den panelyta som 



42 
 

behövs för att installera grundutrustning) är viktigare än sikten och arbetsplatsens djup. Detta är 

anledningen till varför arbetsplatsen är utformad som den är idag. 

6.2.2 Batterikapacitet 

RPS krav på arbetsplatsens strömförsörjning är att 100 Ah skall finnas tillgängligt (se appendix A1 

2.1.12.3). I enlighet med Karossan har arbetsplatsen i detta projekt en batterikapacitet på 240 Ah. 

Detta kan ändras från order till order. 

Det författarna vill lyfta fram här är möjligheten till mer plats i elektronikutrymmet samt en lättare 

arbetsplats om beställaren väljer mindre batterikapacitet. Möjligen kan en mindre batteripark vara 

brukligt i kombination med en lägre maxhöjd (se avsnitt 6.1.1). 

 

6.3 Presentation 

Under projektets presentation för uppdragsgivaren framkom intressanta synpunkter. Dessa redovisas 

nedan.  

6.3.1 Åtkomst till batterier 

Under presentationen framkom det att åtkomsten till batterierna är viktig eftersom dessa på grund av 

misskötsel ofta behöver service eller bytas ut. I dagsläget är batterierna placerade längst in i 

arbetsplatsen och därmed svåra att komma åt. Två olika lösningarna diskuterades. Antingen flytta 

fram batterierna så de står närmast luckan under skrivbordet eller placera batterierna på en släde. 

De senare alternativet förordades av Karossan. Ha kvar batterierna på sin nuvarande plats men 

montera dessa på en släde och skapa ett urtag på högra kortsidan för att dra ut batterierna från 

arbetsplatsen och på så sätt enkelt kunna utföra den service som behövs. 

6.3.2 In och urlyft av komplett arbetsplats 

Ett av målen med projektet var att arbetsplatsen skall monteras ihop utanför bilen med all elektronik 

och utrustning för att underlätta installationen av arbetsplatsen i bilen.  

För att lyfta in arbetsplatsen efterlystes lyftöglor eller liknande anordning för att fästa rep till 

lyftanordning. Eftersom den kompletta arbetsplatsen väger mycket behövs hjälp med lyftet för att 

minska slitaget och skaderisken på montören.  

Ett annat alternativ till lyftöglor och som går bra ihop med ovan nämnda släde för batterierna är att 

utelämna just batterierna vid monteringen utanför bilen och dessa monteras först när arbetsplatsen är 

inlyft i bilen. Batterierna utgör uppskattningsvis ungefär halva arbetsplatsen totalvikt. Utan batterier 

torde det därför gå bra att lyfta in arbetsplatsen i bilen utan hjälp av lyftanordning. 
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6.3.3 Interface vid inkoppling av elektronik 

Vid montering utanför bilen krävs det att gränssnitt, kontakter, finns för att koppla in komponenter 

vars sladdar sträcker sig utanför arbetsplatsens plastkåpor. Varje koppling är en källa till förluster och 

ökad risk för glapp, därför är det önskvärt att ha så få gränssnitt som möjligt. Denna aspekt är viktig 

att tänka på vid framtida produktion. 

6.3.4 Ventilation  

I och med att en del elektronik sitter monterad inuti arbetsplatsen kan temperaturen lokalt komma att 

bli oönskat hög. För att öka luftgenomflödet föreslogs en översyn av möjligheten för ventilation. 

Varm luft stiger. Då det finns elektronik inuti arbetsplatsen som värmer luften, och på så sätt sätter 

den i rörelse, behövs inte en fläkt. Förslagsvis konstrueras arbetsplatsen med flera små hål på dess 

toppyta (den horisontella ytan bakom skärmen). Dessa hål är till för den varma luftens utflöde, 

frånluft. För att tillgodose arbetsplatsen med tilluft behövs således ytterligare hål. Dessa föreslås att 

placeras långt ner i arbetsplatsen två kortsidor. På så sätt blir genomflödet optimalt.  

6.3.5 Ribbor för att staga upp större plast-ytor  

I moderbilen förekommer vibrationer av många olika karaktärer. Dessa härstammar både från interna 

källor (till exempel bilens motor) eller externa källor (vägen). För att inte resonans eller oönskade 

vibrationer som kan skada arbetsplatsen skall uppstå föreslås en förstyvning av de större plastytor som 

inte har någon geometri (som är helt plana).  

Antingen integreras ribbor i kåpornas ursprungsdesign, eller så eftermonteras L-profiler på önskvärda 

platser.  

6.3.6 Höja spark-plåten i framkant på arbetsytan  

För att öka arbetsplatsens användarvänlighet och robusthet föreslås en höjning av de upp-bockade 

kanter av bottenplattan som omgärdar arbetsplatsen, ”sparkplåtar”.  

Den höjning som föreslås är från 50 mm till 100 mm.  

6.3.7 Stadga upp ramen 

För att säkerställa hög kvalité samt att inga oönskade deformationer skall uppstå föreslogs en 

förstärkning av ramen. Ramen i dagens utförande har ingen säkerhetsmarginal, och denna 

förstärkning kommer att syfta till att säkerställa ramens rigiditet i alla lägen. 

Förändringar i ramens material föreslås. Dagens materialval är aluminium men föreslås ändras till 

stål. Detta medför något högre vikt men i gengäld mycket högre hållfasthet. 

Förändringar i ramens ingående materialprofil föreslås. Dagens mått är 20 x 20 mm med 2 mm 

godstjocklek, men föreslås att ändras till 25 x 25 mm med 3 mm godstjocklek. Även detta kommer göra 

ramen något tyngre, men mycket mer rigid. 
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Även ramens konstruktion kan komma att ses över. Ett snedstag i den undre ram-delen (under 

skrivbordshöjd) samt ytterligare förstärkningsstag upp mot översta tvärbalken (den som till exempel 

skärmfästet sitter på) kan komma att läggas till. 
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7 Slutsats 

I detta avsnitt utvärderas projektets resultat. En jämförelse med tidigare uppställda mål samt en 

utvärdering av använda metoder presenteras.  

 

7.1 Målutvärdering 

De mål som sattes upp gentemot Karossan var; genomföra en faktainsamling, utforma en ny 

arbetsplats som kan monteras utanför bilen samt skapa en CAD-modell och ritningar av arbetsplatsen. 

För att utförligare läsa om dessa mål se avsnitt 1.3.  

Faktainsamlingen finns att läsa i denna rapport, kapitel 2. Utformningen av den nya arbetsplatsen och 

CAD-modellen finns att läsa om i kapitel 5. Producerbarheten av CAD-modellen har undersökts hos en 

eventuell leverantör till Karossan. Denna leverantör har godkänt filerna som underlag för produktion. 

De ritningar som producerats kommer enligt överenskommelse endast tillfalla Karossan, varför de inte 

redovisas här. Uppbyggnaden av arbetsplatsen möjliggör montering utanför bilen.  

Tre mål sattes upp gentemot KTH; undersöka det problem som Karossan belyst, producera en 

vetenskaplig rapport samt muntligt presentera resultaten från rapporten. Slutbedömningen av dessa 

mål överlåter författarna till utsedd examinator på KTH. Studenterna vill dock framföra att de är nöjda 

med resultatet. 

 

7.2 Metodutvärdering 

De metoder som bidragit kommer att tas upp i detta avsnitt.  

 Benchmarking upplevdes som en effektiv marknadsundersökningsmetod. 

 SWOT-analys upplevdes som ett trubbigt verktyg för att utvärdera en produkt.  

 Intervjuerna i detta arbete hade stort inflytande på resultatet. Trovärdigheten blir hög när en 

person, inte en Excel-fil, står bakom åsikterna. En begränsning i detta arbete är att relativt få 

intervjuer genomfördes.  

 Kravspecifikationen var värdefull i början av arbetet för att skapa en uppfattning av vad 

arbetsplatsen omfattar.  

 Under konceptgenereringsfasen var mindmapen en hjälpsam metod att använda för att 

strukturera de olika designelementen till koncepten. 

 Pughs beslutsmatris upplevdes som en starkt bidragande metod i utvärderingen av flera olika 

koncept.  
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 CAD-modellering är ett mycket effektivt sätt att skapa en bild av en färdig produkt. Har varit 

oumbärligt i detta projekt.  
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8 Rekommendationer 

Efter att ha presenterat ett fullgjort projekt för berörda personer på AB Karossan Invest, har dessa 

punkter tagits fram som en slutgiltig rekommendation för fortsatt utveckling av arbetsplatsen. 

 

8.1 Materialval och tillverkningsmetod 

Den plast som rekommenderas för användning i arbetsplatsens kåpor är ABS-plast. Denna 

rekommendation grundar sig bland annat i att ABS-plasten är ett vanligt material för plastdetaljer i 

bilinredningen. Detta medger goda möjligheter för att arbetsplatsen skall smälta in med bilens 

interiör. ABS-plasten är även billig i tillverkning och lämpar sig väl för den tillverkningsmetod som 

föreslås. Även Andreas Fälth på Prefence förordar användningen av ABS-plast. För vidare beskrivning 

av ABS-plast se avsnitt 2.5.1.  

Tillverkningsmetoden som rekommenderas är vakuumformning. Denna metod lämpar sig väl för små 

tillverkningsserier som det handlar om för Karossan. Detta tillsammans med låga verktygskostnader 

och att stora detaljer kan tillverkas gör vakuumformning till den självklara tillverkningsmetoden. För 

vidare beskrivning av vakuumformning se avsnitt 2.6.1. Arbetsplatsens framsida är konstruerad med 1 

grads släppvinkel, för att möjliggöra denna tillverkningsmetod. 

Instrumentpanelerna rekommenderas att tillverkas i aluminiumklädd plast (3A Composites, -) som 

Karossan har plockat fram. 

Ramen rekommenderas att tillverkas i stål, med profildimensionen 25 x 25 och 3 mm godstjocklek. 

Bottenplattan rekommenderas att tillverkas i aluminium. 

Skrivbordet rekommenderas att tillverkas i 20 mm tjock laminatskiva.  

 

8.2 Färgval 

I avsnitt 1.3.1 i detta arbete formuleras ett delmål för detta projekt: ”Vidare är syftet att produkten ska 

vara mer integrerad i bilens inredning och dess design.”. För att delvis uppnå detta mål 

rekommenderas färgsättning enligt följande: 

 Framsidan av arbetsplatsen i en mörkgrå färg liknande bilens instrumentbräda. 

 Baksidan av arbetsplatsen i samma färg som framsidan. Detta för att få arbetsplatsen att se ut 

som ett stycke. 

 Skrivbordet i en ljusgrå färg, liknande den i tak och takstolpar, se figur 7. 

 Instrumentpaneler i ”Platinum White” (3A Composites, 2012) 



48 
 

 Fack i blått, ”polisblått” (R=0, G=51, B=204) (Rikspolisstyrelsen, 2007). Färgen återfinns inte 

tidigare i bilens interiör. För att knyta an till polisens grafiska profil även interiört samt för att 

bryta av det annars genomgående gråa färgtemat rekommenderas denna färg på de två facken. 
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Appendix 

A1 Utdrag ur RPS Teknisk kravspecifikation – Fordon för polisverksamhet 

Numrering enligt den ursprungliga kravspecifikationen. 

2.1 Gemensamma krav för tjänstefordon i kategori A, B och T 

Fordonet kommer att användas som arbetsplats vid patrullering och utryckning i operativ tjänst. 

Användningsområdet innebär att fordonen ska erbjuda en god arbetsmiljö, krocksäkerhet och vara 

ergonomiskt utformade för yrkesanvändning med krävande utryckningskörning. 

2.1.12.3 

I minibussar och lastbilar bör ett extra utrustningsbatteri installeras utöver startbatteriet som driver 

all polisiär utrustning och bör överstiga 100 Ah. 

4.1 d) 

Till fordonsmonterad radioutrustning för Rakel används radioutrustning av fabrikat Sepura modell 

SRG med en eller flera manöverkonsoler alternativt med handkonsol typ HBC. 

4.2 d) 

I de fall som fordonet ska utrustas med dubbla radioutrustningar av samma system benämns den ena 

utrustningen ”färdradio” och den andra ”insatsradio”. I de fall den konfigurationen monteras ska 

färdradio jämställas som den prioriterade radioutrustningen avseende montering och placering. 

4.4.1.1 Allmänt 

Leverantören ska i samråd med Rikspolisstyrelsen besluta om inplacering av utrustningen i fordonet. 

Efter att montaget godkänts får ingen förändring ske utan medgivande av Rikspolisstyrelsen. 

Leverantören ska ha kompetens och god vana av liknande installationer av radioutrustning i fordon. 

Alternativt ska ett auktoriserat serviceombud, anvisad av Rikspolisstyrelsen eller huvudleverantören, 

anlitas. 

4.13.1.1 Allmänt 

Om fordon avsedda för speciell polisverksamhet, såsom exempelvis piket, områdesvis yttre befäl, 

trafikövervakning, mobil arbetsplats etc. ingår i leverantörens sortiment gäller krav i denna punkt. 

4.13.1.2 Installation och placering av radioutrustning 

Inplacering av radioutrustning i fordonet ska ske i samråd med Rikspolisstyrelsen. 
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Radioutrustning ska monteras i delat utförande. 

Leverantören ska offerera montage av radioutrustning med dubbla manöverplatser, dvs. där två 

manöverenheter och mikrofoner kopplas till samma radiostation. 

Alla manöverenheter bör i möjligaste mån placeras i fordonets mittkonsol. 

Mikrofoner placeras i samråd med Rikspolisstyrelsen. I mån av platsbrist kan mikrofon för insatsradio 

placeras på annan plats än på fordonets mittkonsol, exempelvis i handskfack. 

Leverantören ska kunna erbjuda installation av främmande radioutrustning tillhandahållen av 

beställaren enligt särskild upprättad specifikation för varje fordonsbeställning. 

4.13.2 Krav rörande installation av Sepura SRG insatsradio 

4.13.2.1 Allmänt 

a) Som tillval i fordon för befälsfordon samt i fordon med kontors- arbetsplatser ska installation av 

dubbla två manöverenheter till radiostationen offereras. 

4.13.2.2 Installationskrav 

Installation ska ske i enligt underleverantörs anvisningar. 

16 Ledningsfordon 

16.1 Allmänt 

i) Extra utrustningsbatterier ska monteras, batterierna ska sammanlagt ha sådan kapacitet att den 

polisiära utrustningen kan drivas i minst 45 minuter med motorn och larmanordningen avstängd. 

k) Som tillval ska en 12/230 Volt omformare offereras. Förutom uttag avsedd för utrustning ska minst 

2 st. 230 V dubbeluttag monteras i kontorsutrymme och minst 1 st. 230 V dubbeluttag i lastutrymme 

för anslutning av valfri utrustning. 

16.4.1 Inredningsalternativ 

a) Minst fyra alternativa kontorsinredningsalternativ ska offereras: 

1) Två passagerarstolar med en datorarbetsplats  

c) I datorarbetsplatsen enligt ovan ska ingå datorskärm, tangentbord, datormus samt en 

dockningsstation för bärbar dator enligt krav i kapitel 16.7.1. 

16.4.2 Krav på utrustning i fordonets kontorsutrymme 
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b) Ett skrivbord bakom förarstolen ska monteras. Bordet bör ha en fällbar eller avrundad del vid 

passagerarstolen för att underlätta in- och ursteg ur fordonet. 

g) Det ska finnas minst två extra 12 V DC uttag installerade i passagerarutrymmet. Uttagen ska vardera 

avsäkras med 15 A säkring. 

h) I passagerarutrymmet ska en digital klocka installeras. 

16.7.1 Fast datorinstallation enligt inredningsalternativ 1 och 2 

a) En dockningsstation för dator ska monteras på en utdragbar släde i anslutning till hurtsen i 

lastutrymmet. 

b) En 19” skärm i kontorsutrymmet ska monteras. 

c) Som tillval ska ett fäste för en ”surfplatta” (RAM-fäste) vid främre passagerarplatsen/förarplatsen 

offereras. 

e) Som tillval ska en dockningsstation för dator monteras på skrivbordet. 

16.7.3 WLAN-router 

c) En WLAN-router enligt krav i kapitel 2.1.11.3 ska installeras. 

16.7.7 Radioinstallation 

16.7.7.1 Installationskrav 

a) Radiostationerna ska ha en extra manöverkonsol installerade vid skrivbordet, antingen på vägg (vid 

inredningsalternativ 3 och 4) eller i en bordsmonterad konsol (vid inredningsalternativ 1 och 2), i 

passagerarutrymmet. 

b) Tre batteriladdare för laddning av batterier till bärbara radiostationer ska installeras i enlighet med 

krav i kapitel 4.10. Laddarna bör placeras i hurtsen i passagerarutrymmet. 

e) Samtliga radioutrustningar ska installeras i enlighet med krav i bilaga 4. 
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A2 - Invändiga mått 

  

Figur A1; Schematisk måttskiss samt bild på inredningen av en VW 
Multivan. 
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Figur A2; Schematisk måttskiss samt bild av inredningen i en VW Multivan. 
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A=18° 

a=910 mm 

b=250 mm 

c=270 mm 

d=60 mm 

e=420 mm 

f=40 mm 

g= 700 mm 

h=990 mm 

i=341 mm 

j=200 mm 

k=57 mm 

l=270 mm 

m=380 mm 

n=285 mm 

o=47 mm 
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A3 - Komponentlista 

 Bildskärm 

AFOLUX AFL-19M. 

 

 http://www.ipo-sa.com/wp-content/uploads/2012/05/AFL-MONITOR-SERIES6.pdf (Hämtad 2014-

03-31)  

 Tangentbord 

Logitech Illuminated Keyboard K740 

 

http://www.logitech.com/sv-se/product/illuminated-keyboard-k740?crid=26 (Hämtad 2014-02-03) 

 Mus 

Logitech Mouse M100 

 

http://www.logitech.com/sv-se/product/mouse-m100?crid=7 (Hämtad 2014-02-03) 

http://www.ipo-sa.com/wp-content/uploads/2012/05/AFL-MONITOR-SERIES6.pdf
http://www.logitech.com/sv-se/product/illuminated-keyboard-k740?crid=26
http://www.logitech.com/sv-se/product/mouse-m100?crid=7
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 Kortläsare 

Gemalto IDBridge CT40 

 

http://www.gemalto.com/products/pc_link_readers/#PC_USB-SL (Hämtad 2014-02-03) 

 12V DC-uttag  

Pro Car Apparatuttag för motorfordon 16 A Metallkåpa med snäpplock, 53114320 

 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-012-08&toc=20238 (Hämtad 2014-02-05) 

 USB-anslutning 

Harting, 09 45 452 1923. 

 

http://www.gemalto.com/products/pc_link_readers/#PC_USB-SL
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-012-08&toc=20238
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https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/(xcm=r3_trex_prd&cpgsize=5&layout=7.0-

12_131_124_139_129_1&uiarea=1&zShowProducts=1&carea=0000395001&cpgnum=1)/.do?rf=y 

(Hämtad 2014-02-05) 

 Manöversystem 

Sepura SRG3900. 

 

http://www.sepura.com/media/51281/014336a2_sep_srg_datasheet_2013_lr_v6.pdf (Hämtad 2014-

02-05) 

 230V Uttag 

Schneider Electric Vägguttag 1x 2P+E, 239616000. 

 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-736-13&toc=20115 (Hämtad 2014-02-05) 

 Digital klocka 

Karossan har leverantör. 

 Omvandlare 

MultiPlus Compact 12/1600/70.  

https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/(xcm=r3_trex_prd&cpgsize=5&layout=7.0-12_131_124_139_129_1&uiarea=1&zShowProducts=1&carea=0000395001&cpgnum=1)/.do?rf=y
https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/(xcm=r3_trex_prd&cpgsize=5&layout=7.0-12_131_124_139_129_1&uiarea=1&zShowProducts=1&carea=0000395001&cpgnum=1)/.do?rf=y
http://www.sepura.com/media/51281/014336a2_sep_srg_datasheet_2013_lr_v6.pdf
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-736-13&toc=20115
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http://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger--800VA-–-

5kVA-EN.pdf (Hämtad 2014-02-05) 

 Batteri 

Lithium-järnfosfat, LFP-BMS 12,8/90. 

 

Lithium-järnfosfat, LFP-BMS 12,8/60. 

 

http://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8-Volt-lithium-iron-phosphate-

batteries-EN.pdf (Hämtad 2014-02-05) 

http://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger--800VA-–-5kVA-EN.pdf
http://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger--800VA-–-5kVA-EN.pdf
http://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-EN.pdf
http://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-EN.pdf
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 Gångjärn 

Martela Hinge Table 

http://martela.com/auditorium-furniture/auditorium-tables/hinge-table (hämtad 2014-03-20) 

 Surfplattefäste 

Karossan har leverantör. 

 WLAN-router 

Net1 R-90  

 

http://www.net1.se/privat/internet/wifirouter/ (Hämtad 2014-02-05) 

Har uttag för extern antenn, vilket medger undangömd placering. 

  

http://martela.com/auditorium-furniture/auditorium-tables/hinge-table
http://www.net1.se/privat/internet/wifirouter/
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A4 – Intervjuer och möten 

Polisen – Fordonssamordnare - Rikard Söderlund – 7 februari  

Söderlund blev förvånad över Karossans något bakvända syn på ordergången. Vanligtvis beställer 

Polisen ett antal bilar i ett visst utförande. Därefter tar påbyggaren (Karossan i detta fall) på sig att 

utforma efter just de specifika önskemålen som har lagts fram för just det fordonet.  

Att intervjua ett antal yttre befäl för att få in uppgifter om hur arbetsplatsen används, tyckte Söderlund 

att studenterna skulle avvakta med. Att en eller ett mindre antal yttre befäl skulle påverka något som 

sedan skulle komma att bli standard verkade också bakvänt tyckte Söderlund. Kalle Torlén lovade att 

vi skulle ta lätt på åsikterna från intervjuer och att det mest handlade om generella frågeställningar.  

Söderlund visste heller inte att modulen primärt inte kommer att användas för att säljas till Polisen, 

utan tillverkas mest för att användas på mässor och liknande. Söderlund var mycket hjälpsam och 

lovade att ordna fram tre bilar i olika utförande som vi kan titta på under nästa vecka (vecka 7).  

 

Prefence – Plats- och Marknadschef - Andreas Fälth – 10 februari  

Vilken typ av plast? Prefence jobbar mest med ABS-plast och Fälth föreslog detta även för denna 

produkt.  

Behöver man konstruktions-stöd, såsom stålkonstruktion inuti? Tvärslåar? Konstruktionsstöd är bra 

för att kunna tillverka resten av modulen i en tunnare plast. Något slags stål eller trä fackverk vore bra. 

Hur hög hållfasthet får produkten? Svårt att säga, men med stöd av en stål- eller träkonstruktion inuti 

blir det fullgott för uppgiften.  

Materialtjocklek? Prefence jobbar normalt med 2-5 mm godstjocklek, beroende på vad produkten ska 

användas till. Fälth föreslår 2-3 mm godstjocklek för arbetsplatsen i polisbilen.  

Kan man i designen tillåta vinklar och vrår? Nej, tillverkningsmetoden tillåter inte några gömda 

luckor, då fastnar verktyget.  

Kan det vara intressant med en tvådelad modell? Ja kanske. Beroende på hur modulen utformas kan 

en tvådelad modell vara nödvändigt och fördelaktigt.  

Vilken tillverkningsmetod använder ni er av? Vakuumformningsmetoden.  

 Fälth vill gärna att studenterna bollar med honom under arbetets gång, så att det inte blir strul 

när det väl kommer till produktion.  

 Han har varit hos Karossan för att prata om eventuell produktion av denna produkt. Dock 

kände Fälth och hans kollegor att uppdragsbeskrivningen skulle behöva förtydligas och 

struktureras.  

 Fälth påpekar också att det är viktigt att inte konstruera en allt för djup modell. Risken med en 

för djup modell är att plasten dras ut mycket och blir tunn över vissa partier. 
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Polisen – Yttre Befäl – 13 februari  

 Är det viktigt att se framåt vid arbetsplatsen? Nej. 

 Jobbar man vid arbetsplatsen när bilen rullar? Både och, men oftast då bilen står stilla. 

 Vilka typer av arbete förekommer vid arbetsplatsen? 

o Datorarbete  

o Pappersarbete 

o Kommunicera i radio eller telefon  

o Whiteboard 

 Vilka funktioner används oftast? Dator, papper och kommunikation ungefär lika mycket över 

tid. Whiteboard lite mindre. Beror mycket på vilken typ av uppdrag. Letar man efter en 

försvunnen person handlar det mer om dator- och pappersarbete. Samordnar man en insats 

vid en demonstration är det istället fokus på kommunikation via radio och telefon (headset 

finns för båda). 

 Är det viktigare med skrivbordsutrymme eller tillgänglighet av instrumentpanelernas 

funktioner? Radion bör sitta lättillgängligt. Annars är det viktigt med skribordsutrymme. 

 Behövs röda lampor (för mörkersynen)? Nej, inte vid arbete i bak i bilen. 

 Bärbart datorfäste vid arbetsplatsen? Vilken typ av dator? Datorer i bakluckan. Om datorer 

strular vore det bra att kunna komma åt dessa för snabb omstart. Oftast bärbar dator. Kanske 

att en utformning med datorn vid datorskärmen skulle kunna ge fördelar. 

 Behövs fäste för surfplatta? All teknik som underlättar. Få använder dock surfplattor. Finns 

ingen standard-surfplatta som Polisen använder sig av. Lokala variationer förekommer. 

 

Rikspolisstyrelsen – Teknikspecialist - Per Rickander – 7 mars 

Rickander har tillsammans med en kollega arbetat fram den omfattande kravspecifikationen avseende 

Polisens arbetsfordon. Rickander hade många bra synpunkter kring saker att tänka på vid 

arbetsplatsens utformning. 

Här följer mötesanteckningar med Rickanders synpunkter. 

 Krocksäkerhet, föremål inom islagszonen måste ha avrundade kanter. 

 Kapitel ett och två i kravspecifikationen gäller samtliga bilar. 

 Vissa poliser använder enbart bärbar dator. 

 Yttre befäl använder sig av dator, kartor, radiokommunikation, papper och så vidare under 

arbete. 

 Viktigt med en stor tydlig klocka som går rätt. Skall finnas i arbetsutrymme men kommer inte 

sitta på själva arbetsplatsen som utvecklas i detta projekt. 
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 Sikt framåt för att undvika illamående vid färd samt för att ha god översikt över platsen som 

befälet står vid. 

 Datorskärmen som specificeras i Kravspecifikationen, AFOLUX AFL-19M. Modellen kommer 

troligtvis bytas ut inom en snar framtid till en skärm i 16:9-format. Arbetsplatsen bör vara 

förberedd för detta. 

 RAKEL-enheterna monteras på panelerna och bygger utåt. 

 Arbete under färd förekommer sällan. 

 Förvaringsutrymme för pärmar saknas. 

 Utrustning skall drivas på 12 V i största möjliga mån. 

 Surfplattor används ibland i verksamheten, fäste för dessa bör finnas eller offereras. 

 Önskvärt med en skrivare som kommunicerar över WiFi. 

 Utrustning placeras ut på arbetsplatsen på ett logiskt sätt. 

 Använda magneter för fästa till exempel tangentbord är en bra tanke. 

 Mycket belysning i arbetsutrymmet, både vita och röda (för mörkerseende) lampor. 

 Inget skrammel, allt skall sitta fast. Detta för en bra arbetsmiljö. 

 12 V-uttag i mängder bör finnas, även 230 V-uttag. 
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A5 – SWOT-analyser 

 

SWOT-analys av XXs arbetsplats. 

 

  

          

  Styrkor   Svagheter   

          

   Design i stil med moderbilens inredning.    Svårt att städa bakom datorskärmen.   

  

 Lätt att ta bort instrumentpaneler, -> 

underlättar installation och underhåll.   

 Ergonomi för layouten på sidopanelerna. 

  

  

 Kompakt i hopfällt läge. 

  

 Utrustning kan glida av bordet vid 

högfartskörning.   

   Robust – ser ut som en enhet.    Svajigt bord vid utfällt läge.   

  

 Rundade hörn – minskad olycksrisk. 

 Marknadsledande utförande.   

 Värmeutveckling i elektronikskåp. 

  

        

          

  Möjligheter   Hot   

          

  

 

  

 Beroende på bilmarknaden i stort finns risk 

att Polisen väljer att byta bil-leverantör.   

  

 Under överskådlig framtid kommer Polisen 

att behöva denna typ av utrustning.   

 Konkurrenter kommer snart med nya 

modeller.   

  

 Förutsättningar för mobilitet behövs mer 

och mer i dagens samhälle. 

  

 Tveksamt om modellen är tillräckligt 

flexibel om Polisen behöver byta 

utrustning.   

  

 Mercedes och VW är stabila bilföretag – 

förväntas finnas länge på marknaden. 

(Arbetsplatsen är utformad för Mercedes 

Vito och VW Multivan).   

 

  

          

Figur A3; SWOT-analys av XXs arbetsplats. 
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SWOT-analys av Karossans arbetsplats. 

          

  Styrkor   Svagheter   

          

  

 Sikt framåt. 

 Utrustning vinklad mot användaren.   

 Passar inte in med interiören. 

  

   Enkel att kundanpassa.    Tar mycket plats i uppfällt läge.   

   Gedigen konstruktion.    Många synliga sladdar.   

  
 

  
 Vassa kanter. 

  

        

         

          

  Möjligheter   Hot   

          

  

 Möjligt att modifiera befintliga 

arbetsplatser.   

 Risk att Polisen byter bil-leverantör. 

  

  

 Under överskådlig framtid kommer 

Polisen att behöva denna typ av 

utrustning.   

 Konkurrenters produkter ser ut att i 

större utsträckning tillhöra bilens 

interiör.   

  

 Förutsättningar för mobilitet behövs 

mer och mer i dagens samhälle. 
  

 Stora förändringar i framtiden av 

Polisens utrustning. 
  

  

 Volkswagen är ett stabilt bilföretag – 

förväntas finnas länge på marknaden. 

(Arbetsplatsen är utformad för 

Volkswagen Multivan). 
  

  

  

          

  
Figur A4; SWOT-analys av Karossans arbetsplats. 
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A6 – Pughs-analysverktyg 
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A7 – Ytterligare bilder av CAD-modellen 

  

Figur A5; Arbetsplatsen i sin helhet. 

Figur A6; Arbetsplatsens främre kåpa. 
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Figur A7; Arbetsplatsens bottenplatta och ram. 

Figur A8; Arbetsplatsens bakre kåpa. 
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Figur A9; Arbetsplatsens innandöme 

Figur A10; Arbetsplatsens bottenplatta och ram. 
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