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Sammanfattning 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. Efter lansering av den nya lastbilsserien under 2004 som 
utnämndes till ”Truck of the year 2005” så tittar hyttutvecklingsgruppen framåt på nya 
projekt. Ett område inom hyttinredning som man vill fördjupa sig i är dörrpanelen. Med 
dörrpanel menas den del av inredningen som sitter på dörrens insida och normalt sett 
innehåller öppnings- och stängningshandtag, fönstervevar/elhissar, förvaringsfack etc. 
Projektet/examensarbetet har gått ut på att undersöka allmänna förutsättningar samt att 
utforma en ny dörrpanel. 

Huvudsaklig arbetsmetod har varit systematisk problembehandling, som är en naturlig metod 
vid produktutveckling.  

Användarintervjuer och studier av diverse fordonspublikationer utgjorde större delen av den 
informationsinsamling som låg till grund för identifieringen av problemet. Ett omfattande 
idéarbete samt en systematisk idébedömning följdes utav vidareutvecklig av valt koncept. 
Den valda idén bearbetades med hjälp av handritningar, CAD- och visualiseringsprogram. 
Slutligen hade en tilltalande design kombinerats med en funktionell och användarvänlig 
lösning på problemet.  

Resultatet är en dörrpanel som innehåller nödvändiga funktioner och en del nya smarta 
lösningar, som ska väcka tankar och inspirera till Scanias framtida dörrpaneler. Resultatet har 
visats med hjälp av en modell monterad på befintlig dörr. 
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Abstract 
Scania is one of the worlds leading manufacturer of trucks and busses for heavy transportation 
along with industrial- and marine-motors. After a introduction of the new truck range in 2004 
that was appointed as “Truck of the Year 2005”, the Cab Development Cab Trim group is 
looking forward for new projects. One part within cab interior that they want to enter deeply 
into is the door panel. With Door Panel means that part of the interior that is mounted on the 
inside of the door and normally include opening- and closing-handle, window control, door 
bins etc.  
   
The objective of this project/Master’s thesis was to look into general prerequisite and  
designing a new door panel.  
 
Systematic problem solving has been the main method used in the project, since it is a good 
help in product development.  
 
Interviews with users and studies of various vehicle publications constituted the main part of 
the information collection that was the foundation in identifying the problem. An extensive 
idea-phase together with a systematic idea appraisal was followed by further development of 
the chosen concept. This idea was worked on by means of hand-drawing, CAD- and 
visualization programs. Finally an appealing design was combined with a functional and user-
friendly solution of the problem.  
 
The result is a door panel that consist of necessary functions and some new smart solutions 
that shall arouse thoughts and inspire to Scania`s future door panels. The result has been 
shown with a modell mounted on a current door. 
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1. Bakgrund 
Efter lansering av den nya lastbilsserien under 2004 som utnämndes till ”Truck of the year 
2005” så tittar hyttutvecklingsgruppen framåt på nya projekt. Ett område inom hyttinredning 
som man tror kunna utveckla till det bättre och som man vill fördjupa sig i är dörrpanelen. 
Med dörrpanel menas den del av inredningen som sitter på dörrens insida och normalt sett 
innehåller öppnings- och stängningshandtag, fönstervevar /elhissar, förvaringsfack etc. 

1.1 Syfte 
Undersöka allmänna förutsättningar för dörrpanel samt att utforma ett förslag på en ny. 

1.2 Målformulering 
Målet med detta examensarbete var att i samarbete med Scania Cab Development, RCCT ta 
fram ett förslag på en ny dörrpanel med avseende på följande aspekter; 

- Design vilket inkluderar färg och material. 
- Konstruktion av panelen. 
- Förslag på funktioner som ska finnas i dörren. 
- Positionering av strömbrytare. 
- Belysning i panelen. 
- Förvaring. 
- Modularisering så att den går att använda på flera dörrtyper. 
- Vikt och kostnad. 

 
Underlaget bör bestå av: 

- Konceptskisser och förslag på principiell uppbyggnad. 
- Fullskalemodell 
- Rapport, med sammanfattning på engelska. 

1.3 Avgränsningar 
Vid utformandet av ingående delar togs hänsyn till att underlätta tillverkning, men ingen 
utformning av verktyg eller verktygsbanor togs fram. Förslag till tillverkningsmetoder ges 
dock. Till varje lastbil hör ett par paneler, detta gör seriestorleken så stor, att det inte finns 
några egentliga begränsningar vad gäller tillverkningsmetod. En modell byggdes. Dock är inte 
denna tillverkad på samma sätt och med exakt samma material som den slutgiltiga produkten.  
Då resultatet skall fungera som inspiration till en eventuell framtida dörr som inte finns idag, 
anpassades detta förslag till att passa en aktuell dörr, som då gav de yttre måtten.  

1.4 Problemformulering 
Hur skall en dörrpanel vara utformad för att optimera funktionalitet, användarvänlighet och 
estetik samt visa samhörighet med Scania? 
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2. Företagsbakgrund 
Scania grundades 1891. Sedan dess har företaget tillverkat och levererat drygt en miljon 
lastbilar och bussar. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för 
tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 000 anställda – samt ytterligare 
cirka 12 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och serviceorganisationer, med 
verksamhet i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien, är Scania en av branschens 
mest lönsamma tillverkare. Försäljningen sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent 
av Scanias fordon säljs utanför Sverige. 
 
Scanias forskning och utveckling bedrivs vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje. Där 
arbetar cirka 1500 forskare och tekniker. Förra året (2004) avsatte Scania SEK 2,2 miljarder 
till forskning och utveckling. Scania satsar på ett förebyggande miljöarbete för att vara bättre 
än omvärlden kräver. Scanias affärsidé är att erbjuda sina kunder tunga fordon och tjänster av 
hög kvalitet för kvalificerade varu- och persontransporter på väg. År 2004 lanserade Scania 
ett nytt lastbilsprogram, R-serien, som de närmaste åren kommer att följas av fler modeller   
(Scania, 2005). 

3. Metod 
Metoden som användes i arbetet är systematisk problembehandling, som i stora drag går ut på 
att, ett: bestämma problemet, två: undersöka problemet och tre: lösa problemet. 

3.1 Informationssökning 

3.1.1 Databassökning och publikationer 
Databassökningar genomfördes i fordonsindustrins artikelsamlingar, främst hos Society of 
Automotive Engineering (SAE). Hos Library and Information Services vid Scania i Södertälje 
hämtades allehanda fackpress såsom lastbilstidningar och andra fordonspublikationer. Viss 
litteratur och information fanns också att tillgå genom RCCT´s samlingar och övriga 
kontaktpersoner. Även Internet, biblioteket i Luleå och egen kurslitteratur användes.  

3.1.2 Praktiska studier 
De praktiska metoderna som användes för informationsinsamling var studiebesök vid Scanias 
museum och hos några åkeriföretag. Vidare har Scanias befintliga lastbilsmodeller provkörts 
och demonterats på Scanias hyttlabb. På vanligaste konkurrentfabrikaten har även iakttagelser 
och enklare tester genomförts. Ett flertal arrangerade diskussionsmöten anordnades, där ett 
antal huvudfrågor hade förberetts. Se bilaga 3. 

3.1.3 Inspiration 
Åtskilliga design- och motormagasin studerades, dels i rent inspirationssyfte och dels för att 
se trender, nyheter och framtida behov. Så kallad ”benchmarking”, det vill säga: Att utforska 
andras lösningar, vem är bäst, vem sätter standarden, och vad är nivån? Om man inte vet 
standarden, kan man inte jämföra sig mot den. Framförallt undersöktes personbilar som ligger 
steget före, angående material, design och komfort. Detta skedde i samband med besök hos 
återförsäljare men även så fort tillfälle gavs i vardagen. En viktig aspekt är andra lastbilar, de 
vanligaste konkurrenterna finns tillgängliga vid Scanias test- och utvecklingsverksamhet. Se 
bilaga 6 för ett axplock med dörrsidor från olika lastbilar. Även andra 
produkter/produktområden benchmarkades. Alla studier dokumenterades med anteckningar, 
skisser och fotografier. Självklart ändvändes även Internet i jakt på inspiration. Exempelvis 
sidan cardesignnews.com (www, elektronisk källa). 
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3.1.4 Frågeformulär 
Frågeformuläret, se bilaga 2, riktade sig till lastbilschaufförer. De tillfrågade chaufförerna var 
dels Scanias egna långtidsprovningschaufförer 1 men även vanliga chaufförer som 
kontaktades via bekanta och distributionscentraler. Testet utvecklades på basis av att täcka in 
arbetets frågeställningar på ett kortfattat och enkelt sätt. Det delades in i nio delar. Den första 
till och med den åttonde delen bestod av frågor av mer svarskaraktär medan den nionde och 
sista berörde skattning av påståenden med hjälp av en femgradig skala. Svaren från 
frågeformuläret sammanställdes och hänsyn till uppkomna synpunkter noterades för den 
fortsatta utvecklingsprocessen, se 6.2.  

3.1.5 Intervjuer 
Användarintervjuer utfördes med lastbilschaufförer, produktutvecklare och montörer. Inför en 
intervju hade ett antal huvudfrågor förberetts som med hjälp av de tillfrågades erfarenheter 
skulle besvaras. Intervjuerna utfördes på ett informellt sätt i en samtalsliknande form. Även 
studiekamrater tillfrågades om vad de hade för tankar rörande en dörrpanel, även fast de i 
egentlig mening inte är några användare av dagens lastbilar. För som Matti Kaulio, lektor på 
institutionen för industriell ekonomi och organisation på KTH har sagt; ”Dagens kunder kan 
inte förutse morgondagens produkter” (Olkiewicz E., 2005). 

3.2 Brainstorming 
Brainstorming nyttjades för att få fram idéer. Det är en allmän metod för att kreativt och 
effektivt åstadkomma många idéer. Metoden bygger på att uppmuntra till öppet tänkande och 
tillåter var och en att bygga vidare på andras kreativitet. Metoden används med fördel i en 
grupp på 5-15 personer med en ledare. Gruppen skall försöka producera så många idéer som 
möjligt. (Hamrin Å. & Nyberg M., 1993) 
 
Lämpliga hjälpmedel är exempelvis; papper, pennor, målarfärger, lera, whiteboardtavla, 
kartong, pinnar med mera. Allt för att den enskilde medlemmen på ett enkelt sätt skall kunna 
presentera sina idéer för de andra. Idékvantitet är alltså viktigare än idékvalitet, detta för att 
man vill sporra deltagarna till fler idéer genom vidare associationer till varandras förslag.  
 
Grundregler för brainstorming: 
 • Ingen bedömande kritik är tillåten. Ett positivt klimat ska eftersträvas så att alla idéer läggs 
fram, tänkbara som otänkbara. Den kritiska granskningen av idéer kommer i ett senare skede. 
• Kvantitet eftersträvas. Ett stort antal idéer ökar chanserna till att få fram något verkligt bra.  
• Gå utanför det vanliga. Okonventionella idéer är för processen mycket positiva då de via 
modifikationer och associationer kan leda vidare till bra lösningar. 
• Kombinera idéer. Kombinationer av idéer kan tillsammans resultera i vidare lösningar och 
förslag. Som det framgår av reglerna, sker på detta stadium ingen form av bedömning av 
idéerna. Även de mest osannolika konstruktionsförslag får komma fram. Allt för att 
uppmuntra till nytänkande, som i sin tur kan leda till bra lösningar 

3.3 Skiss / Visualisering 
För att snabbt och enkelt visualisera uppkomna idéer användes papper och penna, förmågan 
att kunna komplettera ord och text med snabba bilder är oerhört värdefull Allmänt vedertaget 
är; ”En bild säger mer än tusen ord”. För noggrannare presentationsskisser och CAD-underlag 
nyttjades så kallade markers. Markers är en typ av tuschpenna som finns i en mängd olika 
färgskalor och tack vare sina fina egenskaper lämpar de sig utmärkt för visualisering av 
                                                           
1 Scania har egna testchaufförer anställda som ständigt provkör och utvärderar deras fordon. 
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designförslag. Vidare kan fina övergångar, även om det oftast inte är nödvändigt göras med 
torrpastell utblandat med talkpuder. Slutligen ”rensar” man upp skissen och lägger till små 
detaljer med relativt feta färgade träpennor och en kurvaturmall. För att underlätta följande 
datorarbete skannades utvalda vybilder in för att användas som så kallade imageplanes i 
datorprogrammet Studio Tools  från Alias-Wavefront©. Programmet nyttjades för att rita upp 
en datamodell som dels användes för att få fram virtuella bilder och dels för att exportera 
information till en 3D-fräs. Fräsen utnyttjades för att få fram grunden till ett modellbygge. 
Mer om modeller i kapitel 3.11.   

3.4 Funktionsuppdelning  
Den aktivitet en produkt utför eller deltar i kallas funktion. Funktionerna delades upp i 
huvudfunktion och stödfunktioner. Till dessa finns även delfunktioner. Anledningen till denna 
uppdelning var att få en bättre bild av problemet. Funktionerna benämns med ett verb, ett 
substantiv och om nödvändigt ett gränsvärde. Denna benämning ger en lösningsneutral 
beskrivning och uppdelning av problemet. Produktfunktionerna sammanställs i en 
funktionslista. Exempel på funktionsbenämningar kan vara: ”Medge enhandsarbete” (Hamrin 
Å., Nyberg M., 1993). 

3.5 Kriterieviktning  
Detta moment utfördes i syfte att få fram vilken inbördes ordning de uppsatta kriterierna har. 
Genom att jämföra kriterierna parvis erhölls till sist en viktfaktor för varje kriterium. 
Nedanstående ordning och tabelluppställning användes, se figur 1. (Hamrin Å., Nyberg M., 
1993). 

•  Varje kriterium tilldelas en bokstavsbeteckning  
•  Kriterierna jämförs parvis enligt uppställning, se figur 5. Om A är viktigare än B sätts 

2 poäng i rutan A-B, om de är lika viktiga sätts 1 poäng och om B är viktigast sätts 0 
poäng. Detta upprepas tills alla kriterier har viktats mot varandra.  

• Addera lodrätt och sätt minustecken framför alla summor. 
• Addera vågrätt med hänsyn till tecken samt korrektionsfaktorn. Korrektionsfaktorn 

består av en följd av de ojämna talen, d.v.s. 1, 3, 5, 7, 9 o s v. 
• Kontrollera att summa poäng, ∑pi = n*2, där n = antalet kriterier.  
• Beräkna respektive viktfaktor, ki = pi / ∑ pi och kontrollera att ∑ki = 1,00.  
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Figur 1. Kriterieviktningstabell (Hamrin Å., Nyberg M., 1993)  

3.6 Konceptviktning 
För att undersöka vilket koncept som bäst uppfyllde funktionskraven viktades koncepten mot 
varandra. Hänsyn togs till funktionernas inbördes betydelse genom användning av 
viktfaktorerna från kriterieviktningen. Figur 2 visar den tabell som används vid 
konceptviktning. Ett urval av funktioner värderas, en och en, mot koncepten enligt följande 
poängsystem: 0 = Lösningen uppfyller inte funktionen 1 = Lösningen uppfyller funktionen 
dåligt 2 = Lösningen uppfyller nästan funktionen 3 = Lösningen uppfyller funktionen väl. Den 
erhållna poängen multipliceras sedan med funktionens viktkoefficient. Konceptets poänger 
adderas i kolumnen ”total”. Det koncept som fått högst poäng, är det koncept som bäst 
uppfyller kriterierna (Hamrin Å., Nyberg M., 1993). 
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Figur 2. Tabell för konceptviktning (Hamrin Å., Nyberg M., 1993) 

3.7 Modellbyggnad 
Olika typer av modeller byggdes och de olika modellerna fyller olika syften, vilket förklaras 
nedan: 

• Mockups: En enklare form av modell som främst har till syfte att visa proportioner och 
storlek. Kan även vara en enklare modell av en mekanism eller liknande som skall 
testas. Mockups byggs ofta i kartong, industrilera eller andra lämpliga material. 

• Påsiktsmodell: En modell som främst visar utseende och design snarare än funktion. 
Modellen kan bestå av alla möjliga material och en ansenlig tid läggs ofta ner för att få 
den så lik den tänkta produkten som möjligt.  

•  Prototyp: Fungerar och ser ut som den slutliga produkten. Är tillverkad i samma 
material, men inte nödvändigtvis med samma tillverkningsmetoder. 

  
En Mockup/funktionsmodell byggdes med enklast tänkbara utrustning så som bågfil, 
borrmaskin och tejp. Modellen användes för att prova en fullt fungerande handtagslösning. 
En påsiktsmodell med viss visning av funktionsprinciper tillverkades med hjälp av dels ”rapid 
prototyping” så som 3D-fräs och 3D-printer men även en hel del handarbete i form av 
detaljarbete, lack och så vidare. Mer om modellbyggande i kapitel 6.7 och 6.9.  
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4. Teori 
I detta avsnitt presenteras kortfattat relevant fakta som berör projektet. 

4.1 Material/Tillverkning  
Trenden mot allt mer ombonade och lyxigare interiörer för fordon har länge varit ett faktum. 
Då man vill erbjuda kunden ett antal val angående uppsyn och funktion, är en flexibel 
anpassningsbar plattform att föredra. Om man tittar på personbilssidan som får anses vara 
förebilden beträffande interiördesign finns det en uppsjö av material. Allt från diverse 
termoplaster till träbaserade produkter. Exempelvis; Polyurethane Low Density Reinforced 
Reaction Injection Molding (PU LD-RRIM), Cellulosa träfiber fylld eller termoplastversioner 
så som mineral-, natur fiber- eller ofylld Polypropylene (PP), Glass Mat Reinforced 
Thermoplastic Polypropylene (GMT-PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) eller high 
heat ABS, ABS/ Polycarbonate (PC) eller PC/ABS blandningar och så vidare, samt 
materialkombinationer däremellan. Detta leder följaktligen till rad olika tillverkningsmetoder, 
så som injection-, injection compression- eller extrution compression molding, sheet molding 
compounds (SMC) Reaction Injection Molding (RIM) med mera. Det har visat sig att för 
storseriebilar är det injection molding, det vill säga formsprutning, som är den mest lönsamma 
metoden för framställning av dörrpaneler Dock spelar en mängd faktorer in, som komplexitet, 
volym med mera (Weaver L., 1992; Peters G., 1988; Reunis A., et al. 1999; Jost K., 1994). 
 
När man konstruerar en dörrpanel får man med tanke på materialval kombinera pris, 
egenskaper, och utseende till en lämplig nivå. Några parametrar som man bör ha i åtanke är: 
 

1. Förmågan att formas i enkla eller komplicerade former och konturer. 
2. Förmågan att sammanfoga eventuellt ingående delar. 
3. Strukturell styvhet och medgörlighet inom ett stort temperaturintervall. 
4. Förmågan att draperas med textil eller andra ytskikt. 
5. Goda ljuddämpande egenskaper och låg vikt. 
6. Snäva toleranser för montering och snäva radiekonturer. 
7. God kemikaliebeständighet. 
8. Lätt tillverkning och låga kostnader. 

 
Nedan följer egenskaper, för- och nackdelar med vanligt förkommande dörrpanelsmaterial. 
Termoplaster – ABS och PP är de mest använda termoplasterna då de erbjuder en bra balans 
mellan kostnad och egenskaper. Formsprutade termoplaster har en fin yta vilket är ett 
designkrav, dessutom kan snäva toleranser uppnås och efterbearbetning är oftast ej 
nödvändig. Detaljen gjuts vanligtvis i önskad färg, men kan även lackas. Vid behov limmas 
stoppning och textil. Termoplaster kan även strängsprutas och värmeformas. 
ABS – Har bra mekaniska egenskaper samt möjlighet till komplex form. Vanligtvis är den 
formsprutad vilket borgar för bra finish, vilket i sin tur innebär att man kan ha den som den är, 
exempelvis på basversionen och sedan erbjuda en klädd version som tillval. ABS lämpar sig 
väl för ultraljudssvetsning, så sammanfogning av andra delar, så som defrosterkanaler, är 
genomförbart. Verktygskostnader  för formsprutning är hög men kräver å andra sidan 
minimalt med efterbearbetning.  
Polypropen – Har liknande men något sämre egenskaper än ABS, vilket oftast får 
kompenseras med en tjockare panel, som på så sätt äter upp en del av vinstbesparingen som 
ges av att det är något billigare. Den är även känsligare för repor än ABS och har dessutom en 
glansigare yta i negativ mening. 
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Träbaserade produkter – Ett flertal olika material med träfibrer förekommer i dörrpaneler. De 
delas upp i trä-fibrer/-mjöl och plast-/och icke-plast-bindemedel. Fiber-mat, Fiber-slurry och 
Wood-flour-composite är några benämningar. Träbaserade varianter formpressas och får 
sedan kanterna efterbearbetade. Kräver beklädnad och är fuktabsorberande, dessutom är 
möjligheten med djupa dragningar och snäva radier begränsad. Billiga material och 
verktygskostnader. Fiber-board – Liknade egenskaper som övriga träprodukter men består av 
färdiga släta skivor som kapas till (Misra S.C. & Palasek R.A.1988). 

4.2 Dörrpanel 
Teorin angående dörrsidor inriktas på att beskriva dagens dörrpanel, se figur 3, Mycket är 
”carry-over”2 från tidigare P- och 4-serien, men vissa konstruktioner fick lösas utifrån den nya 
designen. 
  

 
Figur 3. Dagens dörrpanel, här i R och P utförande, till vänster respektive till höger. 
 
Man önskade till exempel ett öppningshandtag mer likt dem på personbilar och övergick då 
till en vajerlösning som är betydligt mindre toleranskänsligt än den tidigare länkbaserade 
öppningsmekanismen. Det nya öppningshandtaget, se figur 4, är tillverkat i pressgjuten 
aluminium och ska enligt uppgift (Edgren B., 2005) klara 75000 cykler. Handtaget är idag 
pulverlackat på ett sätt som tyvärr ger ett väldigt plastigt intryck, vilket Scania även har fått 
kritik för, både internt och externt. En annan aspekt på öppningshandtaget som fått hård kritik 
är själva handhavandet, funktionen är inte uppenbart logisk och att sticka in ett par fingrar kan 
vara trångt, samtidigt som själva öppningsrörelsen kan uppfattas något bakvänd. Se bilaga 4 
för ett recensionsutdrag ur pressen. För att låsa dörren från insidan trycks handtaget inåt, detta 
                                                           
2 Med ”carry over” menas artiklar som är gemensamma med äldre modeller.  
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kan ske av misstag om förarens knä stöter till. För att hålla emot dörren från att slå upp häftigt 
vid exempelvis hård vind eller lutning krävs en till hand på stängningshandtaget. 
 

 
Figur 4. Öppningshandtag. 
 
Stängningshandtaget samt infästningshuset för öppningshandtag är tillverkade i Polyamid 
(PA) som håller en hög kvalitet. Handtaget är tillverkat med en metod som kallas gas-
injection moulding, det blir då ihåligt och man spar vikt. Ytan är belagd med så kallad ”soft-
touch” material som heter Santoprene 195-85PA, för att ge ett bra grepp och behaglig känsla. 
 
Själva huvudpanelen består av formsprutad PP som är billigt men kanske inte helt optimalt, då 
den är tämligen mjuk, sladdrig och lättrepad. Just repor uppkommer efter en tids användning 
gärna kring förvaringsfacket som dessutom är precis i ögonhöjd när man kliver in i lastbilen, 
vilket ger ett tråkigt intryck. Dörrpanelen har samma ytstruktur som instrumentbrädan i stort, 
insidan av förvaringsfacket och där släppvinklarna är sämre är strukturen dock något finare.  
Dörrar finns med el-manövrerade samt med manuella speglar och fönsterhissar, 
trappstegsbelysning eller ej, stort, litet förvaringsfack eller inget alls, samt med och utan 
textilklädd centrumpanel. Då textilcentrumpanel är monterad ingår även ett litet matchande 
armstöd. Dörrar som levereras med elspeglar och elhissar (tillval) har själva 
manöverknapparna så långt fram att justering av speglar ofta ej går att utföra i tillbakalutad 
körposition. Detaljer så som knappsatser överensstämmer med knappar på instrumentbrädan. 
Då knappar inte finns täcks motsvarande plats av ett täcklock med samma struktur och färg 
som omgivande panel, detsamma gäller instegsbelysning som sitter i främre nedre hörnet.  
De olika förvaringsfacksmodulerna är skruvade från baksidan, någon speciell anpassning till 
vad som eventuellt förvaras i facket har inte gjorts. Högtalarpositionen är i bakkant av 
dörrpanelen vilket leder till att ljudet träffar föraren rakt i sidan. Högtalargallret är integrerat i 



- DÖRRPANELSKONCEPT – RICKARD MAGNUSSON 2005 - 
 

 
12 

panelen genom att dess monteringstorn smälts och på så vis svetsas fast, det vill säga icke 
demonterbart. I övre framkant återfinns inloppshålet för defrosterluften till sidorutan, därifrån 
den leds via en kanal som mynnar ut i ett antal utblås utmed rutans nedre kant.  
Allra längst fram finns ett urtag för frigång mot det främre in- och urstegshandtag.  

4.3 Montering 
Vid ett studiebesök på Scaniafabriken i Oskarshamn studerades hela 
hyttmonteringsprocessen, framförallt dörrhopsättningslinjen som är en sidolinje till det 
löpande bandet. Se figur 5. De nakna dörrarna hänger med hyttstommen genom lackeringen 
och hängs sedan av för vidare assemblering. Dörrlinjen består av ett tiotal stationer där varje 
dörrpar befinner sig i cirka fyra minuter per anhalt. I stort sker momenten förutom en rad små 
komponenter enligt följande; yttre handtag, lås, elnät, ruta, backspegel, innerplåt med 
hissanordning, högtalare, dörrpanel, stängningshandtag, strömställarpanel och slutligen en 
kontroll. Dörrpanelens påhängning i sig gick väldigt smidigt, ett visst missnöje med 
anslutningen av vajern till öppningshandtaget upplevdes dock. Personalen tvingades sträcka 
sig över panelen och på baksidan installera vajeränden till handtaget, dessutom var ofta 
toleranserna bristfälliga och det kärvade. Vidare låstes panel på plats av stängningshandtagets 
två skruvar. Slutligen applicerades eventuell knappsats och instegsbelysning, alternativt 
täcklock. En annan missbelåtenhet var de många olika dörrpanelsvarianterna som var oerhört 
utrymmeskrävande, totalt tio stycken om man inkluderatr höger och vänster variant. 
 

 
Figur 5. Fotografier från dörrlinjen i Oskarshamn. 

4.4 Ergonomi 

4.4.1 Handtag 
Syftet med ett handtag är att överföra kraft från användaren till objektet, i det här fallet från 
chauffören till dörren vid till exempel stängning av dörren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- DÖRRPANELSKONCEPT – RICKARD MAGNUSSON 2005 - 
 

 
13 

Alla skarpa kanter och ytor som orsakar punktbelastningar vid gripning bör elimineras, så 
som: 
 

• ”Finger former” (Om de inte har utformats med antropometriska3 grunder.) 
• Kanter till försänkta eller upphöjda ytor avsedda för applicering av etiketter eller 

logotyper etc.  
• ”Nyppunkter” mellan rörliga delar (Pheasant S., 1996). 

 
Handtag med cirkulärt tvärsnitt (och ungefärlig diameter på 30-50 mm) är de mest 
komfortabla att gripa tag om, då de inte orsakar några punktbelastningar – men de erbjuder i 
vissa fall inte tillräckligt med grepp. Rektangulära eller fasetterade sektioner ger ett bättre 
grepp men är inte lika bekväma. Generellt där två ytor möts bör kanten vara avrundad 
(Pheasant S., 1996).  
 
Ytans kvalité skall inte vara så slät att den upplevs hal och inte heller så grov att den känns 
sträv. Friktionsförhållande mellan hand och handtag är komplicerat då huden är både visko-
elastisk och smörjande. Ett slitet trähandtag har bättre grepp än ett metall eller plast med 
liknande släthet, samma sak gäller med gummi (Pheasant S., 1996).  
 
Om delar av handen skall föras in genom en öppning måste tillräcklig frigång ges. Följande 
mått rekommenderas; 

• För handen, till roten av tummen (som handtaget på en resväska) tillåt en rektangel på 
115 mm x 50 mm (Pheasant S., 1996). 

 
På figur 6 nedan går lämpliga mått att utläsa (Diffrient, N. et al. 1990).   
 

   
Figur 6, Rekommenderade handtags mått. Röda siffror i centimeter. Från vänster; 
minimum, optimalt och maximum (Diffrient, N. et al. 1990).   
 
Moment som kräver greppning höljt av sammanpressning mellan fingrar och handflatan har 
visat sig ha ett optimalt avstånd på mellan 45-55 mm för både män och kvinnor (Pheasant S., 
1996). 
 
Greppstyrkan är som störst med handleden i neutral position och den avtar drastiskt när 
handleden vrids i någon riktning, Därför bör handtag utformas så att de används med 

                                                           
3 Antropometri är läran om kroppens måttförhållanden. 
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handleden så nära neutralt utgångsläge som möjligt. Handleden är avslappnad när ett avlångt 
handtag som hålls i med handen är i 100-110° vinkel med underarmen (Pheasant S., 1996). 

4.4.2 Förvaringsfack 
Förvaringsfack i dörren tar tillvara på en annars outnyttjad plats och medger förvaring av 
tillhörigheter som man lätt vill komma åt sittandes i lastbilen. I arbetsmiljöverkets föreskrift 
om Motorredskap och traktorer, under avsnittet förar- och manöverplats står följande;  
12 § Vid förarplatsen eller på annan lätt åtkomlig plats skall om det behövs finnas utrymme 
för förvaring av sådan utrustning som normalt behöver medföras i fordonet. Med utrymme 
avses lämplig plats för fack, lådor eller liknande för verktyg, skötselanvisningar, 
skyddsföreskrifter, journaler, brandsläckare och förbandslåda. Verksamhetens art och 
maskinernas användningsområde är avgörande för i vilken omfattning utrustning behöver 
medföras på fordonet (Arbetsmiljöverket, www). 

4.4.3 Strömställarpanel 
Knappsatser för justering av fönsterhissar och backspeglar bör inte helt oväntat vara placerade 
inom bekvämt räckhåll och knappupplägget skall helst vara så att högra sidan av knappsatsen 
symboliserar högra sidan av fordonet och så vidare. 
(Kweon O. et al. 1992)  

4.5 Strängpressning 
Det finns ett antal olika parametrar som avgör hur enkel en profil är att strängpressa och 
därmed avgör kostnaden. De parametrar som berördes i detta projekt var främst följande:  

• En profil med jämnt gods är mer lättpressad, än en profil med ojämn godstjocklek. 
Stora godsskillnader kyls ojämnt efter pressning och kan orsaka strukturskillnader som 
framförallt syns efter anodisering.  

• Profilen bör ej ha knivskarpa hörn. En radie på 0,5-1mm är ofta tillräckligt.  
• Profilens tvärsnitt bör vara öppet. Det vill säga stängda hålrum som försvårar 

pressningen bör begränsas.  
• Profilen bör, om möjligt, vara symmetrisk.  
• Profilen bör ha en liten omskriven cirkel. 
• Profilen bör vara utformad så att den saknar djupa spår och fickor. Förhållandet 

mellan bredd och höjd bör vara 1:3, för att inte äventyra verktygets hållfasthet. Med 
fullradie i botten och större radier i öppningen kan detta förhållande vara 1:4.  

4.6 Anodisering  
Anodisering är en ytbehandling av aluminiumprodukter. Processen består vanligen av fyra 
steg: förbehandling, anodisering, infärgning om så önskas samt eftertätning. Själva 
anodiseringen går till så att likström ansluts till produkten som då blir anod, en elektrolytisk 
cell bildas. Elektrolyten består oftast av utspädd svavelsyra. Detta gör att ytmetallen 
omvandlas till oxid, vars skikttjocklek beror av hur länge processen får fortgå. Efter 
anodiseringen är materialets porer öppna och eftertätningen syftar till att sluta porerna. Med 
hjälp av ca 95gradigt avjoniserat vatten sluts porerna. Anodiseringen har många fördelar. Rent 
estetiskt ger det stor valmöjlighet att ge profilen önskad färg och önskat uttryck. Även ur 
andra synpunkter ger anodiseringen en rad önskade egenskaper: 
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• Profilen bibehåller i större utsträckning sitt nya utseende.  
• Korrosionsbeständigheten ökar i de flesta miljöer.  
• Anodisering ger en smutsavvisande yta som motsvarar höga krav på hygien. Ytan 

rengörs med vatten och neutralt tvättmedel men tål även lacknafta. Lösningsmedel 
orsakar ingen skada på ytan men starka alkalier bör undvikas.  

• Så gott som underhållsfri yta om den rengörs.  
• Ytan blir dekorativ och färgen och glansen blir beständig.  
• Ytan blir mer berörningsvänlig.  
 

Det går bra att klippa och borra i anodiserade profiler men skärytorna kommer inte att vara 
oxiderade. Uppgifter om konstruktion av aluminiumprofiler, strängpressning och anodisering 
har hämtats från SAPA:s handbok för konstruktörer (SAPA, 2003). 

4.7 Formspråk 
Några av Scanias grundpelare vad beträffar formspråk åskådliggörs på figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7, Formspråk. Fotografi av väggtavla på stylingavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- DÖRRPANELSKONCEPT – RICKARD MAGNUSSON 2005 - 
 

 
16 

Några ledord som ska hållas i åtanke vid produktutveckling på Scania kan ses i tabellen på 
figur 8 nedan. 
 

 
Figur 8. Scanias produktidentitet. Guide ord. (Scania, 2000) 

5. Problembestämning  

5.1 Problemformulering 
Hur skall en dörrpanel vara utformad för att optimera funktionalitet, användarvänlighet och 
estetik samt visa samhörighet med Scania?  

5.2 Nivåbestämning 
Eftersom problemet till stor del handlade om design, var det ett divergent problem som inte 
hade en enda lösning. Problemet med de många inverkande faktorerna gjorde att det måste 
delas upp i mindre delar. 

5.3 Problemuppdelning 
Som tidigare nämnts var problemet av så kallad högkomplex natur, vilket innebar att det 
bestod av en mängd delproblem som måste lösas var för sig för att sedan sammanföras till en 
komplett lösning. 
Detta är de sju delproblem som identifierades: 

1. Design- Hur skall produkten utformas för att tala Scanias formspråk samt vara diskret 
men ändå tilltalande?  

2. Dörrfäste - hur ska produkten monteras? 
3. Öppningshandtag - Hur skall det utformas och placeras för att vara logiskt och väl 

fungerande? 
4. Stängningshandtag - Hur skall det utformas och placeras? 
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5. Förvaring av prylar - Hur skall förvaringsfacken utformas för att uttrycka funktion 
och medge enkel användning?   

6. Ergonomi - Hur skall produkten anpassas till användarnas fysiska förutsättningar?  
7. Material / produktion - Vilken produktionsteknik och vilket material är bäst ur 

ekonomisk synpunkt? 

5.4 Avgränsning 
Projektet var ett 20 poängs examensarbete, vilket innebar 20 veckors arbete. Detta medförde 
att vissa begränsningar av arbetet var nödvändiga. Då det rör sig om koncept är dess tankar 
och lösningar applicerbara på vilken framtida panel som helst men produkten avsågs att i 
första hand anpassas för dagen dörrspegel. 
 I och med detta anpassades produkten till Scanias sortiment för att inte bryta av för mycket 
mot övriga produkter. En fysisk modell av framtaget koncept byggdes. Någon grundlig 
produktionsberedning gjordes inte, utan ett förslag till lämpliga produktionsmetoder 
presenterades. Hänsyn till produktion togs dock vid utformning av de olika ingående delarna. 
Marknadsundersökning angående efterfrågan av denna typ av produkt utfördes ej, då 
riktlinjerna från uppdragsgivaren var tillräckligt tydliga vid projektstart. 

5.5 Krav 
Panelen skall vara: 

• Tilltalande och funktionell 
• Inhysa strömbrytare, öppnings- stängningshandtag, förvaringsmöjligheter, belysningar 

etc. 
• Medge modularisering 
• Lätt och kostnadseffektiv 

6. Problemlösning 

6.1 Precisering av problemet  
Produktens funktioner delades upp i huvudfunktion, stödfunktioner och delfunktioner. 
Huvudfunktionen är den funktion som produkten är avsedd att fylla. Stödfunktionerna är 
sådant som inte innefattas av huvudfunktionen men som ökar produktens användarvärde. 
Delfunktionerna är en ytterligare uppdelning av huvud- och stödfunktioner. Till dessa olika 
funktioner sattes en eller flera gränser för vad som innefattas, exempelvis vilka saker som 
avses i delfunktionen ”erbjuda förvaring”, se tabell 1. 
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Funktion     Funktionsgränser  
Huvudfunktion  
Täcka dörrens insida   På Scanialastbil 
Stödfunktioner  
Medge förvaring   Av relevant utrustning 
Möjliggöra öppning av dörr 
Underlätta stängning av dörr 
Uttrycka Scanias formspråk 
Minimera monteringsmoment  Enkel konstruktion 
Uttrycka samhörighet med övrigt sortiment 
Främja arbetsmiljön   För chaufförer och montörer 
 
Delfunktioner  
Uttrycka funktion 
Medge enhandsarbete   Förhindra dörren från att blåsa upp 
Förhindra oavsiktligt öppnande av dörr 
Tåla väta    Vid rengöring och nederbörd 
Tåla temperatur   Från arktisk kyla till tropisk hetta 
Uttrycka säkerhet 
Maximera åtkomst 
Tabell 1. Funktionsuppdelning. 

6.2 Yrkessynpunkter 
Från intervjuer och frågeformulär hämtades värdefulla synpunkter från professionellt 
yrkesfolk. Frågeformuläret gav väldigt entydiga svar där till exempel brister med dagens 
dörrpanel uppenbarades, så som för långt avstånd till knappsatsen. Vidare önskades lämpliga 
fack för kartor, dricka, handskar och småsaker. Vid intervjuerna, främst med konstruktörer 
framkom nyttiga och användbara tankar som hade lett till nuvarande panel. 

6.3 Brainstorming 
Då examensarbetet genomfördes ensamt pågick brainstormingliknade tankesätt kontinuerligt. 
På så sätt framkom ett antal grundidéer. För att få ytterligare idéer, från icke insatta, bjöds 
utomstående in till ytterligare brainstorming. Detta skedde bland annat på distans då ett stort 
antal bekanta, främst designstuderande fick se ett foto av en aktuell dörrpanel från Scanias 
senaste modell, se figur 9.  
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Figur 9. Dagens dörrpanel. R-serien. 
 
De tillfrågade ombads reflektera över och redovisa sina första tankar om vad de skulle vilja 
ändra på, finesser de skulle vilja integrera, vad är fult, vad är fint och så vidare. Alla inkomna 
tankar sammanställdes i ett dokument som kan ses i bilaga 1.  
Dessutom anordnades en mer organiserad brainstormingsammankomst där diverse 
Scaniaanställd personal medverkade, främst designers och ergonomer. I figur 10 visas en bild 
från mötet. 
 

 
Figur 10. Brainstorming pågår. 
 
Kategorierna som behandlades var; Belysning, handtag, förvaring och övrigt. Gruppen 
engagerades i drygt 60 minuter. Till att börja med fick deltagarna kännedom om 
problematiken, då alla var väl insatta i lastbilsvärlden samt att några till och med varit med att 
ta fram dagens dörrpanel behövdes ingen närmare aktuell information. En kategori i taget 
hanterades, varje deltagare fick först under några minuter själv fritt associera fram lösningar 
utifrån detta. Varje avdelning avslutades med en öppen gemensam genomgång där alla fick 
chansen att bygga på och spinna vidare på de andras idéer. Efteråt fanns ett material på cirka 
30 sidor. Dessa lösningar förfinades med ytterligare skisser och diskussioner kring bland 
annat användning och tillverkning. Sammanfattningsvis erhölls olika varianter enligt figur 11 
nedan: Handtag, fack, belysning och tillbehör: 
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Bild 11. Idékomponenter.   

6.4 Koncept 
Med uppkomna aspekter och tankar i bakhuvudet gjordes många enkla packningsförslag där 
olika lösningar och idéer sammanfogades till realistiska förslag, se figur 12, ett litet urval med 
exempel. 
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Figur 12. Packningsskisser.  
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Dessa vidareutvecklades till skissförslag. Beskrivna skillnader utgår utifrån dagens dörrpanel. 
1: 

 
Figur 13, skiss 1 

• Neddraget stoppat armstöd som skyddar armen från rutans kalldrag. 
• Bakåtflyttad belyst knappsats, vinklad upp mot föraren. 
• Öppningshandtag från personbilsvärlden, diskret upplyst. 
• Täckt litet fack för småsaker så som nycklar, pennor och småpengar. 
• Framflyttad högtalare för bättre ljudbild. 
• Förvaringsfack upplyft, dels för bättre åtkomlighet och dels för att slippa 

modularisering. 
• Hård överkant, anpassad att rymma stor ”PET-flaska”, nedre del av elastiskt nät. 
• Instegsbelysning i undre framkant. 

 
2: 

 
Figur 14, skiss 2 

• Neddraget stoppat armstöd som skyddar armen från rutans kalldrag. 
• Täckt litet fack för småsaker så som nycklar, pennor och småpengar i armstödet. 
• Bakåtflyttad belyst knappsats, vinklad upp mot föraren. 
• Framflyttad högtalare för bättre ljudbild. 
• Tvådelat förvaringsfack, anpassat för att undvika modularisering, grundare del för små 

saker och djup del för exempelvis dryckesflaskor, försedd med nät att öka sikten. 
• Flippbart fack speciellt anpassat för papper. 
• Öppningshandtaget nås med en klämning från stängningshandtaget, förhindrar att 

dörren oavsiktlig blåser upp när man byter grepp exempelvis. 
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• Integrerat fäste för varningstriangel, lättåtkomlig utifrån och fungerar som reflex bakåt 
vid öppen dörr. 

• Instegsbelysning i nedre framkant.    
 
3: 

 
Figur 15, skiss 3 

• Bakåtflyttad belyst knappsats. 
• Stoppat armstöd som aven fungerar som lock över litet prylfack. 
• Rejält öppningsreglage i form av en spak, något framåtlutad i neutral position, 

indikerar att den ska föras bakåt, då spänns vajern. Förs spaken framåt slakar vajern 
och dörren blir låst. Knutpunkten med stängningshandtaget lämpar sig väl för 
emblemplacering.  

• Dörrspegel i karosskulör vilket skapar enhetlighet. 
• Elastiskt nätficka som håller saker på plats. 
• Instegsbelysning i nedre framkant. 
• Positionslampa i bakkant. 
• ”Mood light” för dörrspegeln som lyser upp och skapar trevlig stämning. 

 
4: 

 
Figur 16, skiss 4 

• Neddraget stoppat armstöd som skyddar armen från rutans kalldrag. 
• Bakåtflyttad belyst knappsats, vinklad upp mot föraren. 
• Öppningshandtag i direkt närhet med stängningsgreppet, diskret upplyst. 
• Detalj i karosskulör. 
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• Upplyft förvaringsfack, för bättre åtkomst samt att modularisering undviks. 
• Avsedd plats för första förband, varningstriangel och ficklampa. Lätt åtkomligt 

stående på marken.  
• Instegsbelysning i nedre framkant. 

 
5: 

 
Figur 17, skiss 5  

• Neddraget stoppat armstöd som skyddar armen från rutans kalldrag. 
• Bakåtflyttad belyst knappsats, vinklad upp mot föraren. 
• Varningstriangelmodul. 
• Första förband. 
• Panel bakom handtag lackad i karosskulör. 
• Stängningshandtag försett med ett pumphandtag för dörröppning. 
• Flippbara fack i två storlekar, se figur 18 

 
Figur 18, detaljskiss av öppnings- och facklösning på förslag 5  
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6.5 Kriterieviktning 
De kriterier som viktades var följande: 

• Medge enhandsarbete 
• Erbjuda armstöd 
• Medge billig produktion 
• Uttrycka Scanias formspråk 
• Medge flexibel förvaring 
• Minimera monteringsmoment  
• Medge flexibilitet  
• Säkerhet 
• Maximera åtkomst 

 
I tabell 2 visas kriterievikter 

 
Tabell 2. Kriterievikter  

6.6 Konceptviktning 
Med hjälp av de erhållna vikttalen från kriterieviktningen viktades de fem koncepten mot 
varandra. Resultatet åskådliggörs i tabell 3.  
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Tabell 3 konceptviktning. 
 
Som det går att utläsa av konceptviktningen fick koncepten ganska jämna merittal. Det 
betyder alltså att det i detta läge var svårt att dra några specifika slutsatser.  
 
Ett möte tillkallades med personal på RCCT. Målet med mötet var att avgränsa det fortsatta 
arbetet samt få hjälp med att avgöra vilka delar av koncepten som skulle arbetas vidare med. 
Förklaringar till diverse lösningar gavs muntligen. Nu kunde berörda på Scania plocka 
detaljer de gillade från olika skisser så att dessa kunde sammanföras till ett samlat koncept för 
fortsatt arbete.  
 
Då samtliga skisser visats upp startade en diskussion om vilka alternativ som ansågs 
lämpligast. Gruppen enades ganska tidigt i överläggningen att det vore spännande att prova 
något nytt, öppningsanordningen från koncept fem, inspirerad från ett pumphagelgevär ansågs 
spännande. Vidare var ett modulanpassat förvaringssystem önskvärt med bland annat flipfack 
anpassat för papper, ett mindre fack för småsaker bedömdes också lämpligt. Ett bra armstöd 
och en knappsats vinklad mot föraren var andra positiva aspekter. 
Förslaget på att integrera en varningstriangel bedömdes roligt, men eftersom det inte tillhör 
standardutrustningen kändes det mindre prioriterat. Idén med triangel kvarhölls på skisstadiet 
åtminstone. Någon form av röd reflex/belysning bakåt ansågs vettigt i alla fall. Även Första- 
Hjälpen-kit ställer till en del problem då det är ganska utrymmeskrävande och skall vara 
lättåtkomligt inifrån hytten. Eventuellt skulle en modul på platsen för dokumentfack vara en 
möjlighet.   
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6.7 Funktionsmodell 
Då öppningsanordningen var något helt nytt önskade man från Scanias sida prova funktionen i 
verkligheten. En enkel funktionsmodell bestående av ett aluminiumrör och en passande 
utanpåliggande hylsa riggades upp på en avklädd lastbilsdörr, Se figur 19, Befintlig 
öppningsvajer anslöts till hylsan som då sträcktes när hylsan fördes framåt och dörren 
öppnades. För enkelhetens skull drogs vajern i detta tidiga skede på utsidan, då det inte krävde 
några större modifikationer. Eftersom ordinarie öppningshandtag har en viss hävarmseffekt 
och låset var anpassat för det, upplevdes nu öppningen aningen hård. Låset i dörren var 
hopnitat så någon större modifikation på det kunde inte göras, ett hål i returfjärdens stödvägg 
minskade dock dess kompression tillräckligt för att modellen skulle fungera tillfredställande. 
För att även låsfunktionen skulle fungera låstes vajerhöljet mot dörren med hjälp av en 
slangklämma, dörren låses alltså när hylsan förs bakåt ett knäpp. Låset är konstruerat så att det 
inte fjädrar tillbaka i låst läge, detta möjliggör att en röd markering kan finnas under hylsan, 
som då framträder och symboliserar låst läge.  
 

 
Figur 19. Funktionsmodell, pumpöppning. 
 
Lösningen kändes väldigt lyckad och realiserbar, tillfrågade testpersoner tyckte det kändes 
rejält, naturligt, lagom macho och Scanialikt. För att förhindra oavsiktligt öppnande bör 
hylsan förses med någon form av lämplig spärr. Likaledes vid krockar kan en spärr vara 
nödvändig, eftersom tyngdaccelerationen skulle kunna påverka hylsan framåt. Stora personer 
tyckte handtaget satt på lagom höjd på modellen, nivån fungerade också för kortare 
människor även om det för dem hade fungerat att ha det något lägre. Hylsans placering i 
längdled upplevdes lagom då till och med förhållandevis kortväxta individer kunde hålla i 
dörren utan att byta grepp ut till första stoppläget.   
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6.8 Vidareutveckling  
När det stod klart att handtagsprincipen fungerade var det dags att ta fram en mer riktig 
utformning och få det att samverka med resten av en tänkt dörrpanel, med avseende på design, 
förvaringsfack, knappsats och armstöd som en fungerande helhet. Förslag se figur 20. 
 

 
Figur 20. Dörrpanelsskiss 
  
Handtaget 
Handtaget består av ett rejält längsgående rör, stängningshandtaget är som sagt även försett 
med en rörlig hylsa som fungerar som öppningshandtag och manövrerar låsmekanismen. 
Röret består förslagsvis av anodiserad strängsprutad aluminium som efterbearbetas med 
nödvändiga urtag. Den inre strukturen har inte bara en stärkande effekt utan är främst tänkt att 
styra och möjliggöra den mekaniska funktionen. Ett första utkast på en möjlig utformning se 
nedan, figur 21. Strängsprutning är en relativt enkel och billig tillverkningsmetod, fast 
eftersom inre hålrum i en profil krånglar till verktyget betydligt skulle en lös insats i det stora 
urtaget kunna vara ett alternativ, åtminstone reducera antalet hålrum för att få en mer 
pressvänlig profil och ett stabilare verktyg. Se figur 22. Anodisering ger en beröringsvänlig 
yta som behåller nyutseendet och är nötningsbeständigt.  
 
Manövreringshylsan bör vara i greppvänlig svart plast och ha några greppvänliga ”rillor”, som 
associeras till kvalitativa verktyg och därmed symbolisera att det är där man tar tag och gör 
någonting, som då i detta fall är att öppna dörren. Monteringsmässigt trycks 
öppningshandtaget på uppifrån som en klämma runt röret. För att handtaget skall ha distinkta 
lägen skall det vara utrustat med integrerade stopp och styrklackar. För att dörren inte skall 
öppnas oavsiktligt måste någon form av spärrfunktion finnas. På figur 21 fungerar det så att 
när handen placeras i öppningsposition och griper tag friges de fjäderbelastade spärrarna, som 
annars automatiskt appliceras i dess neutralläge. Om den relativt mjuka plasten förses med ett 
par frigörande spår i kombination med en utbuktande form inkorporeras automatiskt 
spärrknappar. Till handtaget måste också en länk till dörrlåset anslutas, enligt förslag ett 
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speciellt bockat stag. Detta träs in genom röret och når fram till det stora urtaget där det är 
bockat 90 grader. Här passar det in i manövreringshylsan som i sin bakre styrklack har ett 
trattformat hål som styr alltsammans på plats. När dörren är låst skall ett rött fält framträda 
under hylsan, på så sätt kan man rent visuellt avgöra om dörren är låst eller inte. Kan vara 
lämpligt om chauffören har gått till sängs och i efterhand funderar om han eller hon kom ihåg 
att låsa. För att dölja rörets monteringsskruvar som likt dagens lösning låser hela dörrpanelen 
på plats finns ett par speciellt anpassade slutpluggar. 
 

   
Figur 21. Ett första utkast på handtagets uppbyggnad.  

 
Figur 22. Förenklad profil 
 
Förvaringsfack 
Förvaringsmöjligheter finns på flera ställen. Ett litet förvaringsutrymme för exempelvis 
pennor, snusdosa och mynt, finns lätt åtkomligt under handtaget. Facket består lämpligen av 
en separat komponent som placeras i ett urtag i panelen. Ett stängbart fack speciellt för papper 
och dylikt är placerat mitt på dörrsidan, på sidan om högtalarenheten. Anordningen är ledat 
infäst i nederkant och flippas mot stolen när tillträde till det annars dolda innehållet önskas. 
Denna modul kan man tänkas ersätta med en fast panel alternativt utrymme för manuell 
fönstervev. Ett fast traditionellt förvaringsfack återfinns i nedre framkant, dess storlek är 
tillräcklig för exempelvis handskar och dryckesflaskor, någon anpassning för R- eller P-hytt 
behövs därmed ej. 
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Knappsats 
Knappsatsen ryms på den vinklade ytan innanför handtaget. En sådan placering innebär att 
den sitter inom bekvämt räckhåll, samt skyddat för oavsiktligt åtkomst.  
 
Armstöd 
Armstödets naturliga position befinner sig som vanligt i övre bakkant, dock en aning 
nerdraget för att armen inte skall ligga i vägen för defrostermunstycket och vila mot den oftast 
kalla rutan   
 
Helheten 
Som synes på figur 20 domineras dörrpanelen av den nya handtagslösningen som ger ett 
robust och funktionellt intryck. Vidare finns ett Scanialikt visirformat fält som innehåller 
dokumentförvaring och högtalare, linjerna övergår i ett hakparti i form av det traditionella 
förvaringsfacket. Beträffande färgval skall det överensstämma med resterande interiör med 
detaljer i samma svarta färg som brukligt. 
 
Designmässig Feedback 
Håkan Kåreby på Scanias stylingavdelning som bland annat varit med och tagit fram dagens 
dörrpanel rådfrågades angående den rent designmässiga utformningen. Idéer som saknades 
från tidigare koncepten och synpunkter från Håkan var följande: 

• Varningstriangel/reflex bakåt vid öppen dörr (men reflexen bör lysa i dörren) 
• Nät i dörrfickan (men inte elastiskt) för en ljusare, mer översiktlig förvaring 
• Möjlighet att få in karossfärgen 
• Förvaring under armstödet 
• Ett annat tvärsnitt på röret som öppningsmekanismen glider på 
• En förfinad behandling av ventilationsutblåsen 
• Bra att den inte har en Scania logga (bör inte överexponeras) 
• Möjlighet att sätta en stor flaska i dörrfacket (som VW, Audi, Toyota m.fl.) 
• Jag gillar att formspråket liknar dagens men jag tror att du kan driva det lite längre. 
• Ägna knappsatsen mer tid för att göra den mer semiotisk (Semiotik är vetenskapen om 

betydelserna, teckenlära.) och robust 
• Maximera armstödets längd 
• Kanske kan knappsatsen flyttas för att hanteringen av knapparna ska bli mer 

”ergonomisk” men lite mindre synlig 
• Prova att göra dörrfacket mer integrerat 
• Kan du erbjuda möjlighet att variera någon del, trä, aluminium, kolfiber och så vidare 

så är det bra 
• Se till att rita på dörren också med stol, hyttsida och instrumentpanel på plats så att 

linjer i dörren spelar med linjespel i resten av hytten 
• …men, som sagt, jag gillar den och visualiseringen är tydlig och bra.  
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Vidareutveckling 
Med hänsyn till kommentarerna ovan gjordes nya skisser. De slutgiltiga handskisserna ses i 
figur 23 och 24 nedan. 
 

 
Figur 23. Dörrsida. 
 
Nedan följer lite kommentarer  och tankar om på konceptet: 
 

• Nätliknande parti på stora förvaringsfacket, ger en luftigare förvaring och en form. 
Skulle eventuellt kunna vara solitt där, eller en till längsgående ”balk” för att påminna 
om grillen. Se figur 24 med nät och figur 25 för en solid variant. 

• Genom slopning av olika varianter för P- och R-bil får man inte bara färre artiklar utan 
också på R ett snyggt, redan idag befintligt färgfält med karossfärg. Vidare skulle 
kanske högtalargallret kunna vara lackat om så önskas. 

• Utnyttjande av ”tomrummet” under armstödet för förvaring. Armstödet i sig fungerar 
som lock. 

• Handtagets cirkulära tvärsnitt är enkelt, flexibelt och risken med obekväma så kallade 
”hot spots” elimineras (Utifall en viss hand inte skulle passa annat eventuellt tvärsnitt).  

• Stora facket är dimensionerat för att rymma normal PET-flaska. 
• Knappsatsen sitter inom bekvämt räckhåll, lite dold av handtaget och därmed även 

skyddad av det. 
• Armstödet borde kunna göras något längre, möjlighet till ett flexibelt grepp finns ändå. 
• Möjlig plats för varningstriangel, under stora förvaringsfacket, se figur 24. 

Varningstriangel är dock inte standardutrustning nu, men kul detalj på ett koncept, 
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dessutom säkerhetsmässiga fördelar då den lyser upp bakifrån. När alla mått senare 
var på plats visade det sig att någon varningstriangel av standardstorlek inte rymdes.  

• Då detta skall vara ett inspirerande koncept för eventuellt kommande inredningar är 
det svårt att anpassa den för mycket till dagens instrumentpanel, som dessutom inte är 
likadant utformad på bägge sidor. Fast dörr- och instrumentpanel passar ihop rent 
formmässigt, även med Scanias formspråk i stort. Dokumentfacket och högtalarens 
visirform liknas med det inpressade fältet på lastbilens sida och förvaringsfacket bildar 
en överhängande hakform som återfinns på karossen snett ovanför hjulet. 

• Belysningsmässigt bör dokumentfacket ha en lampa som tänds när det öppnas samt att 
instegsbelysning skall vara kvar. Kanske borde en röd lampa finnas längst ut för att 
komplettera den eventuella varningstriangeln. Dessutom bör nog symbolerna på 
knappsatsen vara upplysta.  

• Urtaget i framkant för instegshandtaget samt hålet för defrosterluft är direkt hämtade 
från dagens dörrpanel. Rutans defroster utblås har däremot modifierats, gentemot 
dagens panel som har några begränsade grupper av lufthål, har detta koncept en helt 
längsgående list med jämt utspridda små hål längs hela sidorutan. 

 

 
Figur 24. Dörrpanel med nätfack. 
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Figur 25. Dörrsida med alternativt solitt fack 
 
För att tillgodose önskan till möjlig modularisering kan tänkas varianter såsom; täckt eller nät 
försett stort förvaringsfack, jämför figur 24 och 25 samt vid extrema förvaringsbehov ett 
fullångt fack i nederkant. Vid manuell fönsterhiss används ytan för dokumentfacket som plats 
för veven. På så sätt skapas ett mervärde, dokumentfacket, om man väljer elektriska 
fönsterhissar, vilket är att föredra ur Scanias synvinkel.   
 
När resultatet kändes bra rådfrågades åter berörd Scaniapersonal för att få klartecken att jobba 
vidare. När beslutet att gå vidare var fattat, påbörjades arbetet med att ta fram en 3D-CAD 
modell. Här användes datorprogrammet Studio Tools från Alias-Wavefront©, se figur 26. Då 
dörrpanelen i detta skede skulle anpassas för att passa befintlig dörr, importerades en sådan 
CAD-modell. På så sätt blev proportioner och yttermått automatiskt korrekta. För att 
underlätta modelleringsarbetet användes inskannade specifika handritade vyskisser som 
bakgrund. 
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Figur 26. Screenshot från Alias©. 

6.9 Modell 
Eftersom de flesta av de ingående delarna krävde kostsam verktygstillverkning, fick modellen 
tas fram på andra sätt. Då det främst rörde sig om en påsiktsmodell som i vissa avseenden 
skulle fungera som en prototyp, gjordes själva panelstommen i massivt uretanskum, För att 
snabbt få fram en korrekt grundform för modellen exporterades den tidigare gjorda 3D-CAD 
modellen till en datastyrd fleraxlig fräs, se figur 27, 28 och 29. För att inte störa den ordinarie 
modelltillverkningen i fräsen förenklades modellen en aning så att det skulle gå snabbt, 
arbetet tog ändå flera dagar. Fasaden som utgör fronten på stora facket placerade vid platsen 
för dokumentfacket och högtalargallret, på så sätt inkluderades den i samma fräsning. Då ytan 
som fräsen lämnar efter sig kräver efterbearbetning för hand valdes det allra hårdaste 
materialet bort. Handarbete gäller även för skapandet av detaljer som är för små för själva 
fräsen.  
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Figur 27. Grovfräsning pågår. 
 

 
Figur 28. Finfräsning pågår. 
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Figur 29. Färdigfräst. Nu återstår en hel del handarbete.  
 
Eftersom handtaget är konceptets stora nyhet valdes att tillverka det med naturtrogen känsla 
och rörliga delar. Ett aluminiumrör (40mm) utgör basen för lösningen, se figur 30. 
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Figur30. Arbete pågår. 
 
Vidare användes en hel del ”verkliga” artiklar för att öka realismen på modellen, så som 
högtalargaller, instegsbelysning, knappsats och så vidare. Till förvaringsfackets nät användes 
sträckmetall av aluminium, knappsatsen är en modifierad Scania, högtalargallret är av samma 
typ som återfinns på dagens panel och armstödet kläddes i lämplig textil. 
Öppningshandtaget/hylsan tillverkades med hjälp av en SLA-maskin. Maskinen kräver ”täta” 
modeller och hylsan ritades först upp i Alias. Därefter exporterades höljet till CATIA och sen 
vidare till programvaran för SLA-maskinen, som kan liknas med en 3D-Printer. Resultatet 
kan ses på figur 31 och är i ett tåligt och nylonliknade material.  
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Figur 31. Öppningshylsan utskriven. 
 
Trots att dörrpanelmodellen främst skall tjänstgöra som en påsiktsmodell gjordes ett försök att 
få en verklighetstrogen mekanismkänsla inbyggd i handtaget, dock ej fungerande som på 
funktionsmodellen. Handtagsröret försågs med ett urfräst spår och hylsan med styrklackar, se 
figur 32. hylsan fjäderbelastades även i längdled samt ett låst läge för ”dörr låst”. För att öka 
sinnesintrycket och återskapa ljudet som i verkligheten uppstår när en dörr öppnas, försågs 
modellen med en inbyggd knapp inuti röret, som när främre styrklacken stöter emot avger ett 
klickljud.  
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Figur 32. Mekanism för realistisk känsla. 
 
Samtliga delar gjordes demonterbara i största möjliga mån, även hela panelen skruvades upp 
på en riktig dörr, monterad i ett stativ. För en realistiskt känsla gavs hela modellen en 
strukturerad yta som påminner om alla andra plastdetaljer i en hytt, detta gjordes med hjälp av 
en långhårig färgroller i samband med lackering.  
 

7. Resultat  

7.2 Dörrpanel 
I problembehandlingen identifierades sju delproblem. Här nedan presenteras lösningen på 
dessa. 

• Design- Hur skall produkten utformas för att tala Scanias formspråk samt vara diskret 
men ändå tilltalande?  

 Formspråket liknar dagens så att hela dörrsidan ska smälta in och reducerat till att 
endast möjliggöra konceptets olika funktioner. Inga onödiga utsmyckningar bara 
för syns skull. Funktion på ett snyggt sätt helt enkelt. Se figur 33. 
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Figur 33. Dörrpanel monterad på dörr. 

 
• Dörrfäste - hur ska produkten monteras? 

 Dagens hakmontake fungerar utmärkt och bör bibehållas, se figur 34. Moment från 
baksidan skall dock icke vara nödvändigt då allt monteras ”utifrån”. 
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Figur 34. Monteringshakar.   
 

• Öppningshandtag - Hur skall det utformas och placeras för att vara logiskt och väl 
fungerande? 

 Öppningshandtaget som bygger på ett helt nytt koncept är placerat så att något 
omtag med handen inte behövs i öppningsrörelsen. Positiv respons angående 
funktionen från tillfrågade tyder på en vettig lösning. Se figur 35. 
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Figur 35. Öppningshandtag. 
 

• Stängningshandtag - Hur skall det utformas och placeras? 
 Konceptets rör erbjuder ett flexibelt grepp och känns rejält. 

• Förvaring av prylar - Hur skall förvaringsfacken utformas för att uttrycka funktion 
och medge enkel användning?   

 Under armstödet finns möjlighet till dold förvaring av småsaker, som annars skulle 
riskera falla ur, se figur 36. Dokumentfacket erbjuder praktisk förvaring av 
dokument av A4-format, genom handurtaget i främre hörnet kan eventuellt 
innehåll skymtas, se figur 37. Det stora fackets nätparti ger luftig, ljus och 
överskådlig förvaring, se figur 38.  
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Figur 36. Förvaring under armstöd. 
 

 
Figur 37. Dokumentförvaringsfack. 



- DÖRRPANELSKONCEPT – RICKARD MAGNUSSON 2005 - 
 

 
44 

 

 
Figur 38. Stora förvaringsfacket med nät. 
 

• Ergonomi - Hur skall produkten anpassas till användarnas fysiska förutsättningar?  
 Det långa handtaget gör att alla oavsett storlek kan hitta ett bra grepp, se figur 39. 

Armstödet som är något nerdraget passar även kortare personer och förhindrar 
direkt kalldrag från rutan vintertid, har även en viss justermån inåt. Uppdelad 
förvaring underlättar vardagen och körsäkerheten. Se övriga bilder. Högtalarens 
placering ger en finare ljudbild, se figur 40. Knappsatsens läge ger bättre 
åtkomlighet samtidigt som den sitter skyddad för oavsiktlig beröring. Se figur 41. 
Instegsbelysningen från dagens dörr har använts, den lyser upp marken vid mörker 
och underlättar insteg, se figur 42. 
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Figur 39. Rejält handtag. 

 

 
Figur 40. Högtalarplacering framför dokumentfacket. 
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Figur 41. Knappsatsen. Fönsterhissar och backspegelinställning, belysta.  
 

 
Figur 42. Instegsbelysning. Samma artikel som används idag. 
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• Material / produktion - Vilken produktionsteknik och vilket material är bäst ur 
ekonomisk synpunkt?  

 Formsprutning kräver en relativt kostsam verktygstillverkning, men medger sedan 
en ekonomisk produktion i stora serier. Vilket Scania har stor erfarenhet av. PP 
som används i dagens dörrpanel fungerar givetvis även nu, en dyrare plast med 
ännu bättre egenskaper skulle dock kunna ge en bättre kvalitetskänsla. Efter samtal 
med Christer Lundemo på Scanias materialavdelning framkom dock att PP var det 
lämpligaste materialet, i alla fall i dagsläget eftersom återvinningsbarhet idag är en 
viktig faktor och det är billigt. En plast som heter PC ASA, som idag används 
bland annat i backspegelhus är ännu bättre i återvinningssynpunkt, då den är en så 
kallad ”jungfruplast” och kan återsmältas hur många gånger som helst utan någon 
försämring. Den har emellertid ett högre pris. Ett intressant alternativ som är på 
frammarsch nu är något som heter TPO-folie. Den är färdigstrukturerad och 
placeras först i formen, en bärare av PP sprutas sedan på bakifrån. Om man 
exempelvis har två olika honverktyg, en mönstrad för basversion i bara PP, och en 
slät för TPO-folie, kan man relativt enkelt få olika prestandasteg till ett lägre pris. 
Folie konceptet som ger en mjukare och lyxigare känsla möjliggör även att 
verktyget inte behöver göras om för att få till ett ”facelift” med ny struktur.  

 
 Till dokumentluckan bör någon form av konstruktionsplast användas, till exempel 

en ABS eller PC variant, detta skulle innebära att man skulle kunna integrera 
någon form av smarta gångleder och snäppen direkt i biten.  

 
 Till handtaget rekommenderas strängsprutad aluminium som är en billig och enkel 

tillverkningsmetod med gott resultat. För att få en rejäl och greppvänlig 
verktygskänsla likt en skruvmejsel bör själva öppningshylsan dubbelsprutas, 
jämför modern tandborste. Gummimodifierad PP lämpar sig här. Den bärande 
delen som snäpper över röret ska vara nötningsbeständig och förslagsvis vara i 
PA6, då en sådan plast är känslig för längdutvidgning bör ett fyllmedel för 
dimensionsstabilitet inkluderas.   

7.2 Måluppfyllelse 
Målet med att ta fram ett förslag på en ny dörrpanel anses vara väl uppfyllt. En helt ny design 
kombinerat med vissa nya funktioner och lösningar visat med hjälp av modell monterad på 
befintlig dörr har genomförts. Förslaget är genomförbart med generella tillverkningsmetoder 
och ska inte innebära några större avsteg från dagens produktion. Nytt handtag, mer anpassad 
förvaring, positionsljus, flyttad strömställare är några av nyheterna. Panelen skulle passa på 
alla dagens Scaniadörrar och möjlighet till några olika varianter är fullt tänkbart. Med 
avseende på vikt och kostnad bör detta förslag inte innebära några större skillnader mot 
dagens.  

7.3 Framtiden. Arbetets begränsningar och vidareutveckling av 
konceptet 
Beslut om eventuellt patent på handtagslösningen är ännu ej taget i skrivande stund, anmälan 
om uppfinning är inlämnad och patentansökan pågår i samarbete med Bjerkéns Patentbyrå 
KB, Gävle. I övrigt är konceptets idéer tänkta att ha i åtanke när det är dags att utveckla och ta 
fram nästa generation dörrpaneler. Arbetet inkluderar icke någon detaljkonstruktion utan 
beskriver endast principer på hur olika saker skall fungera, samt skulle kunna se ut.  
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Om man tittar på framtidsvisioner i övrigt så har trenden varit att lastbilsinteriörer blir allt mer 
lika de i personbilar. Personbilar ligger steget före, angående material, design och komfort, 
och så kommer det nog att förbli på grund av dess stora volymer och snabba 
modelluppgraderingar. Fordonsindustrin strävar ständigt efter lättare och bättre konstruktioner 
och är snabba att snappa upp nya tekniker och material. Se bilaga 5 för ett bildkollage med 
interiörbilder från 2005 års bilmässa i Genève.  
 

8. Diskussion 
Att ha sin arbetsplats ute på det berörda företaget var bra. Det fanns alltid någon som kunde 
svara på frågor och komma med synpunkter när så önskades. Detta resulterade i att den 
slutgiltiga produkten blev mer skräddarsydd efter Scanias önskemål. Arbetet hade kunnat 
bedrivas än mer effektivt om vissa praktiska problem inte hade förekommit. Exempelvis var 
väntetiden lång på fräshjälp, på grund av andra jobb med högre prioritet. Frånvaro av behövda 
programvaror löstes med en privat dator i hemmet där program med lånelicens från skolan 
installerades. Allt skissarbete utfördes även det hemma i lugn och ro, då något sådant lämpligt 
utrymme inte fanns på avdelningen. Arbetet har varit väldigt inspirerande och med en frihet 
som gynnat kreativiteten. Kombinationen av att dels teoretiskt beskriva och tänka ut detaljer 
följt av att bygga modell gav en djupare insikt av vad som fungerade eller ej, skapade bilder 
kan inte helt återge en tänkt form eller funktion utan skall ses som en hjälp på vägen fram till 
en fysisk modell. I formgivning finns det inget rätt eller fel, resultatet av detta arbete är bara 
ett av oändligt många olika sätt att se det. Rapporten torde vara en bra start för Scania när det 
är dags att skapa en ny dörr, även de tidiga koncepten får ses som ett lager av idéer att spinna 
vidare på. Sammanfattningsvis har det varit ett oerhört roligt och givande examensarbete. 

8.1 Slutsats 
Genom att erbjuda ett nytt dörrhandtag, en varierad förvaring, reglagen placerade inom 
bekvämt räckhåll, bibehållen funktion, lite nya finesser inkluderade och med ett formspråk 
som smälter in, kan arbetet ses som en bra sammanfattning på hur en dörrpanel skulle kunna 
se ut.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1.       1(3) 
Samlade reflektioner från studentkompisar, efter att få se ett foto av nuvarande 
R-dörrpanel 
 
Therese Forsberg, Industriell Design, Luleå 
Det första jag kommer att tänka på är bättre fack på dörren - mer anpassade till saker man 
oftast brukar ha där! Sen skadar det ju inte om man kan skippa den där fula hårdplasten att 
ersätta den med ngt annat material?! Varför är det textil på vissa ställen och plast på det 
mesta? Man borde göra nått åt den tråkiga gråa färgen också! 
 
Erik Wallin, Industriell Design, Luleå 
Mitt första intryck var att inredningen såg platt ut till stor del av färg och materialval. Om 
lastbilens färg skulle gå igen i inredningen skulle det bli mer homogent. Räcker med bara en 
liten detalj. Är det ett handtag högst upp? Det skulle vara bra att ha för i och urstigning. 
Dörröppningshandtagets funktion ser jag inte riktigt. Ser ut som man viker det framåt, bakåt 
skulle var enklare tror nog jag. 
 
Carl-Johan Wahlund, Ergonomisk Design & Produktion, Luleå 
Flytta högtalaren till höger för att den ska harmonisera bättre med formen.  
Höj kanten på facket längst ned för att säkra förvarandet av (kart)böcker/papper.  
Gör övergången smidigare mellan facket och väggen. Ser osmidigt och för konstruktivt ut. 
 
Andreas Johansson, Projektingenjör, Karlstad 
Första reflektionen jag fick när jag tittade på bilden är att jag skulle vilja ha högtalaren mer 
mot a-stolpen. Den spelar ju direkt mot sidan av kroppen nu. Sen skulle jag vilja ha lite 
djupare fack för körjournal och andra handlingar som man vill ha nära sig. Handtaget tycker 
jag ser felvänt ut men det kanske är så det ska vara på lastbilar? Fönsterhissarna tycker jag 
sitter på rätt ställe. Armen ligger ju oftast på översidan av dörrpanelen. 
 
Ylva Elzén, Konstfack, Stockholm 
Min spontana idé är att ändra färgen på dörren. Det skulle vara snyggt med ett diskret grafiskt 
mönster. Färgen måste absolut bytas ut. Det ska inte vara någon skrikande färg, men något 
mer tilltalande än grått. 
 
Andreas Lundgren, Ergonomisk Design & Produktion, Luleå 
Befintlig panel ser ju funktionell ut, men några djupare tankar på rätta looken och 
trivsamhetskänslan verkar de inte ha haft. Materialen ser väldigt prispressade ut (vilket de väl 
är). Kolla nya Audi A6an, eller BMW 5-serien och fånga den känslan utan att öka 
kostnaderna så mycket så vinner du. En spontan idé som enkelt skulle få den att se lita bättre 
ut: Om man kan färga den svängda delen på det gråa plastsjoket svart och skapa illusionen att 
det är en separat del, eller helt enkelt göra den till en separat del med avvikande färg så ser det 
mer påkostat och trivsammare ut. Men det är väl en smaksak förmodar jag. 
    
Kristoffer Andersson, Ergonomisk Design & Produktion, Luleå 
Jag ser att det har gjorts några förbättringar sedan förra modellen. På den gamla så satt 
fönsterhissreglaget inte uppe på utan på insidan precis där man har knäet. Det gjorde att 
fönstret ibland hissades ner ofrivilligt. Men det verkar dom ha listat ut själva. Det nya reglaget 
tycker jag däremot ser ut som en hafsig efterkonstruktion. Lite påklistrat liksom. Hade varit  
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      2(3) 
 
bra att integrera den bättre på nåt vis. Även dörröppningshandtaget har de flyttat ned. Det satt 
uppe på innan (strax bakom de nuvarande fönsterhissreglagen). Det tror jag var bättre. Som 
det ser ut nu så måste man ju vrida handflatan inåt och trycka inåt, vilket är mycket jobbigare 
än att bara dra uppåt. Dessutom så ser det inte så tufft ut med plastaluminium. Men det verkar 
ju alla designers tycka nuförtiden. 
 
Matias Pakarinen, Ergonomisk Design & Produktion, Luleå 
1) Ofta är det väldigt högt upp till hytten och ofta ska man bara lägga in solglasögon, plånbok 
eller annat och då vore det bra att ha ett "handskfack" längst ner på dörren. En liten gömma 
helt enkelt!! 
 
2) Ofta ska man ha något papper påskrivet eller att man ska ha sin streckkodsläsare med sig in 
och ut ur hytten.. detta moment kan kräva att endast en hand kan användas till att komma upp 
vilket inte är bra. Man skulle istället kunna ha en tilldelad plats för papper och sådant som 
man alltid måste ha med sig in och ut ur hytten!! 
 
3) Dörrsidan "måste" ju vara det optimala stället för en förstahjälpenlåda.. Dels kan 
chauffören enkelt komma åt det om han ska hjälpa någon annan medtrafikant samt att han 
själv kan nå det om han blir fastsittande. Samt att någon annan enkelt kan hitta det.. 
 
4) En integrerad ficklampa som alltid är "laddad", det skulle kunna vara en riktigt cool detalj 
och det passar ju bra att ha förbandslåda och ficklampa samlat. 
 
5) Plats för special verktyg!! Hytt-tipp-hylsan,  
 
6) ETT RIKTIGT BRA ARMSTÖD som går att justera och fälla IN/UT. Oftast har man bara 
en kall fönsterlist att lägga armen på och det resulterar i en kall och stel arm som inte är rolig. 
 
7) Ett rejält handtag som man kan ta tag i när man kliver upp. Ofta är det ju ett ganska 
galet/vridet moment när man ska upp och man har sällan två bra handtag att hålla i. 
 
Johan Solli, Medieteknik, Norrköping 
Första tanken jag fick är att man kanske vill förbättra sikten, nedanför och kring förarhytten 
men om det bara är insidan på dörren som du har chans att påverka så är det ju svårt att 
förbättra sikten. Det skulle vara en spegel på insidan av dörren, om någon chaufför mot 
förmodan tycker att det är kul att backa med dörren öppen...  
 
Annars vore det kul om man själv kunde klä om dörrpanelen med sitt favorittyg, nåt fulsnyggt 
blommigt, och sen tomtar till jul... :) 
 
Kanske en hållare för papperservetter, för alla som äter och kladdar samtidigt som dom kör? 
 
     
Erika Hedvall, Industriell Design, Luleå 
Jag kan nog inte säga så mycket mer än att den känns väldigt intetsägande och tråkig. Vore 
trevligt med någon överraskande extrafiness, men det är ju jag det... Några detaljer i en annan 
gladare färg och kanske någon skiftning i material?! Saknar någon "tuffare" utstickande form.  
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Bengt Holmqvist, Designlärare, Luleå 
Jag tycker att rent formmässigt är dörrsidan oorganiserad. Den uttrycker estetisk oordning. 
Många former. Många delar, många linjer som far åt olika håll- Försök reducera formspråket 
med bibehållen funktion så tror jag att du får ett bra resultat. 
 
Cecilia Niva, Industriell Design, Luleå 
Jag tycker dörrsidan behöver kännas lite mera macho och materialen skall utstråla mer 
kvallitet och tillförlitlighet.  
 
Arunas P. Oslapas, Professor Industrial Design, Western Washington University, USA 
Door panels serve a lot of purposes: egress and ingress (getting in and out), housing stereo 
speakers, storage for maps, handles, locks, window controls, armrests, holding windows in 
place (framing them), cup holders, side airbags, ashtrays (maybe not so much anymore), etc. 
Look at all these functions and identify problems or needs. Also look for new product 
opportunities (things that are on the dashboard that might be better located on the door panel. 
I think door panel arm rests still need more design and ergonomic work. The passenger side 
and driver side door panels have different requirements so they shouldn't be the same. 
Investigate new materials, lighting, CD storage, and anything else on the dashboard that might 
be better located on the door panel. 
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Bilaga 2. 
 

ENKÄT ANGÅENDE DÖRRPANELER I LASTBIL. TACK PÅ FÖRHAND! 
-Examensarbete av Rickard Magnusson i samarbete med Scania Cab Development, RCCT- 

 
Med dörrpanel menas den del av inredningen som sitter på dörrens insida och normalt 

innehåller öppnings- stängningshandtag, fönstervev / elhissar, förvaringsfack etc. 
 

1. Man   Kvinna  

2. Vilken typ av lastbil/modell kör du?______________________________________ 

3. Är det något du stör dig av på dagens dörrpanel, i så fall vad? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Tar du tag i dörrpanelen när du kliver i och ur?____________________________ 

5. Använder du dörrpanelen som armstöd vid körning?________________________ 

6. Sitter alla funktioner på dörrpanelen inom bekvämt räckhåll?  Ja  Nej  

 Om du svarade nej, vad sitter fel?______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Saknar du några funktioner på dörrpanelen? Ge i så fall exempel på vad. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Vad vill du kunna förvara i dörrpanelen?_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
9. På en skala från ett till fem, hur uppfattar du, (Ringa in) 
Öppningshandtaget: 
Bra 1 2 3 4 5        Dåligt 
 
Stängningshandtaget: 
Bra 1 2 3 4 5        Dåligt  
 
Fönsterhiss reglaget (med avseende på placering): 
Bra  1 2 3 4 5        Dåligt 
 
Spegel reglaget (med avseende på placering): 
Bra  1 2 3 4 5        Dåligt 
 
Förvaringsfacken: 
Bra  1 2 3 4 5        Dåligt 
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Bilaga 3. 
  
Vissa frågeställningar angående dörrpaneler som låg som grund för diskussioner med berörda 
människor. 

1. Tankar bakom dagens, varför, hur? 
2. Kända brister? 
3. Förutsättningar – material, konstruktion? 
4. Krav, lagar, regler? 
5. Hur fungerar det idag, tillverkning, montering, infästningar, underhåll? 
6. Önskemål / drömmar? 
7. Har man haft förbättringsfunderingar redan? 
8. Mått på stomme / Stommar (modularisering)? 
9. Ytstruktur / material på övrig inredning? 
10. Antal delar / kostnad etc.? 
11. Vevar i framtiden, kontra el? 
12. Reglage och belysning idag? 
13. Standard komponenter, knappsatser? 
14. Individuella val som påverkar dörrpanelen, hissar, speglar, ljud? 
15. Standard utrustning? 
16. Neråt vid fotsteg, bara plåt? 
17. Höger / Vänster, bara spegling? 
18. Tillverkare? 
19. Kontaktpersoner, namn, funktion, tele, mail? 
20. Vad ska rymmas bakom, elmotorer, etc.? 
21. Formspråk, några tabun?  
22. Ändringar angående lättviktsdörr? 
23. Önskvärda egenskaper? 
24. Avgränsningar?   
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Bilaga 4. 

 
 
Bilaga 4. Andersson S. (2004) Utdrag ur Trucking Scandinavia, s20-24. Nr 12. 2004 
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Bilaga 5.  

 
Inspiration från personbilar, Källa: CAR DESIGN NEWS (www) 
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Bilaga 6.  
Dörrpaneler från olika lastbilsmodeller/fabrikat. 
 

      
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




