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Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver utvecklingen av en justerbar hållare för Garmins GPS-
navigatorer i Nüviserien. Hållaren är framtagen för att passa Saab 9-3 men varianter som 
passar andra bilare är också beskrivna. Uppdragsgivare är Caran AB i Trollhättan. Under 
våren 2007 gjorde två studenter från Högskolan Väst ett examensarbete på Caran där de 
började utveckla en GPS-hållare, men efter att de hade tagit fram ett allmänt koncept tog 
deras tid slut. Konceptet bygger på en skena som monteras på bilens instrumentpanel. 
Den andra delen löper på skenan och har en kula som passar i Garmins originaladapter. 
Detta examensarbete utgår från deras arbete. 
 
Skillnaderna mellan de hållare som finns på marknaden idag och den som beskrivs i 
rapporten är flera. Garmins originalfäste är baserat på en sugpropp som sätts fast på 
vindrutan, och det är stort och erbjuder inte så många justeringsmöjligheter. Den nya 
hållaren är mindre, monerat på instrumentbrädan och gör det enkelt att justera höjden på 
navigatorn.  
 
Höjdjusteringen är baserad på ett fjäderbelastat tryckstycke som trycker löparen ut från 
skenan varpå en friktionsyta på skenan kommer i kontakt med löparen. När höjden ska 
justeras trycks navigatorn in mot skenan varpå friktionsytan inte längre är i kontakt med 
löparen, navigatorn förs till önskat läge och släpps, varpå fjädern i tryckstycket återigen 
gör att friktionen håller fast navigatorn. 
 
Utformningen testades genom en prototyp tillverkad i en rapid prototyping-maskin och 
en del detaljer ändrades. Den slutgiltiga utformningen fastslogs och material valdes. 
  



Abstract 
This report describes the development of an adjustable mount for Garmin´s GPS 
navigators in the Nüvi series. The mount has been designed for Saab 9-3 but variants for 
other cars are also described. The work has taken place in coopoeration with Caran AB. 
In the spring of 2007 two design engineers from Högskolan Väst started to develop a new 
GPS mount in cooperation with Caran, but they ran out of time when they had come up 
with a basic design concept based on a rail and a part that slides on the rail. The rail is 
supposed to be mounted permanently on the dashboard and the sliding part has a sphere 
with the same diameter as the sphere on the mount from Garmin, which makes it possible 
to use Garmins mount adaptor that is shipped with the navigator. This work is based on 
their project. 
 
The main differnces between the existing mounts and the one developed in this thesis 
work are several. The mount that Garmin includes with every navigator is based on a 
suction cup that is mounted on the windscreen, and it is quite big and is not as adjustable 
as the one describe in this report. The new mount is smaller, mounted on the dashboard 
and offers easy adjustment of the height of the navigator. 
 
The height adjustment is based on a spring plunger that pushes the sliding part away from 
the rail which engages the back side of the slider to engage with the back of the rail, and 
the friction between them holds the sliding part with the navigator in place. When the 
position is to be adjusted, the user push the navigator towards the rail which takes the 
friction away and then it is easy to adjust the height. 
 
The design was tested through a prototype fabricated in a rapid prototyping machine, and 
after an evaluation some changes were made. The final design was decided, and material 
was choosen.  



Förord 
Då detta examensarbete startade var det en ny utmaning där vetskapen om vad projektet 
skulle utvecklas till endast kunde anas. Nu när dessa 20 veckor har gått har projektet nått 
sitt slut. Som i alla projekt har vissa delar varit lite enklare och en del lite svårare. Men 
när man ser tillbaka på dessa 20 veckor som har tillbringats till en början på Carans 
kontor i Trollhättan men sedan på Caran och Semcons sammanslagna kontor kan man se 
en utveckling som är av den positiva naturen. Arbetet med projektet har givit oss många 
nya erfarenheter under tidens gång, som kommer att vara till stor nytta i det framtida 
arbetslivet. 
 
Vi vill dessutom passa på att tacka flera personer som har varit med och givit oss stöd 
och hjälpt oss med sina kunskaper och erfarenheter. Ett stort tack till: 

- Martin Möller, handledare på Caran 
- Roger Jansson på Caran, för hjälp med prototyptillverkning. 
- Anders Heijel, Caran , för hjälp med Unigraphics NX. 
- De konsulter på Caran som har hjälpt till vid brainstorming 
- Stig Karlsson, handledare och examinator  
- Anna Bjöörn och Johanna Jönsson som lade grunden till detta projekt. 
- Jan Andersson Elesa Scandinavia AB, för sponsring 
- Ex-jobbskonferenserna i Göteborg där vi har utbytt erfarenheter och fått hjälp av 

varandra.    
- Till alla som har haft ett finger med för att detta arbete har blivit klart. 
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1 Inledning 
Uppdraget kommer från Caran AB och går ut på att slutföra utvecklingen av en 
universaladapter för navigationsinstrument till personbil. Caran är ett konsultföretag med 
ca 1000 medarbetare verksamma inom produkt- och verksamhetsutveckling. Varumärket 
Caran etablerades på 1980-talet. Deras specialområde är produktutveckling med design, 
funktion och produktivitet som hörnstenar. Caran har under det gångna året slagits 
samman med Semcon AB och IVM Automotive och bildat bolaget Semcon Caran AB. 
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är ett examensarbete som genomfördes av två studenter på 
Högskolan Väst och avslutades i maj 2007. Det projektet startades på grund av behovet 
att integrera mobila navigationssystem i personbilar. I det projektet togs en hållare som 
bygger på en skena fram. Hållaren är anpassad för Saab 9-3 av årsmodell 2006 och 
framåt. I Figur 1 visas det koncept som togs fram i föregående examensarbete. 
 

 
Figur 1, konceptskiss från föregående examensarbete (Universaladapter för 
navigationsinstrument till personbil A.Bjöörn & J.Jönsson). 
 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbetet är att fortsätta utvecklingen av föregående projekt där 
riktlinjer för fortsatt arbete fastslogs. Målet är att ta fram en bra fungerande lösning för en 
hållare som möjliggör enkel justering av navigatorns höjd. Den färdiga lösningen ska 
attrahera kunder och erbjuda användarvänlighet. Produkten ska även vara anpassad för 
serietillverkning. 
 

1.3 Avgränsningar 
Uppdragsgivaren önskade att detta examensarbete skulle bygga på det som arbete Anna 
Bjöörn och Johanna Jönsson utfört i sitt examensarbete på Högskolan Väst. Vidare skulle 
designen ha en tydlig koppling till deras utformningsförslag. Caran ville se så lite åverkan 
på bilen som möjligt vid infästning och anslutning. 
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2 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori som ligger bakom arbetet. 

2.1 Antropometri 
Antropometri är läran om människans kroppsmått, exempelvis mått på kroppsstorlek, 
form, styrka, mobilitet och flexibilitet samt arbetskapacitet.  Människan varierar i storlek, 
proportioner och form, detta medför att dessa variationer måste beaktas vid design av 
produkter där en stor population av människor ska kunna bruka produkten.  Med 
tabelldata kategoriseras olika populationer efter till exempel nationalitet, kön och ålder. 
Med tillämpad antropometri används atnropometrisk data för att utforma produkter och 
miljöer så att de passar användaren. Genom att använda tillämpad antropometri kan man 
höja arbetseffektiviteten, öka säkerheten samt få en bättre arbetsställning. Det finns fyra 
faktorer som är grundläggande vid utformning: räckvidd, muskelstyrka, rörelseutrymme 
och kroppsställning. 
 
Räckvidd innebär att man inom arbetsområdet anpassar avståndet till användaren, ett 
exempel är bilförarens avstånd till reglagen.  
 
Muskelstyrka är den kraft som behövs, exempel kan vara vid användning av reglage eller 
tunga lyft. 
 
Rörelseutrymme medger tillräckligt utrymme på arbetsplatsen, exempel är att reglage ska 
vara dimensionerade för att passa en större population. 
 
Hur kroppsställningen är beror på arbetsplatsens utformning samt kroppsdimensioner. 
Dåliga kroppsställningar är mer komplexa problem exempelvis problem inom räckvidd- 
och utrymmesområdet. För att få en enkel överblick av räckviddzonerna se figur 2. 
Pheasant (1996). 

 
Figur 2, räckviddszoner för böjd och sträckt arm.(Bodyspace – Anthropometry, 
Ergonomics and the design of work third edition, S. Pheasent).  
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2.2 Handgreppsergonomi 
Handverktyg är vanliga bidragande faktorer till belastningsbesvär i händer, handleder, 
armar och skuldror. Handverktyg är inte alltid anpassade till dem som har mindre händer 
och lägre muskelstyrka. Eftersom kvinnor vanligtvis har både mindre händer och lägre 
muskelstyrka än män drabbas de av dubbla nackdelar i det här avseendet. Arbetet med 
handverktyg ställer ofta krav, inte bara kraft utan även på precision. Är precisionskraven 
stora kan det vara svårt att undvika statiskt belastande arbete. I sådana fall är en 
funktionell verktygsutformning liksom goda möjligheter till avlastning och vila särskilt 
angelägna. 
 
Arbete med reglage är framför allt aktuellt i mobila maskiner och fordon av skilda slag, 
men förekommer även vid stationära arbetsplatser. Det är viktigt att reglagen är 
utformade och placerade med hänsyn tagen till användarnas fysiska förutsättningar till 
exempel vad gäller kroppsstorlek och förmåga till kraftutveckling. Detta gäller såväl 
handmanövrerade reglage som pedaler och andra ben- och fotmanövrerade reglage. Vid 
placering bör hänsyn tas till att räckvidden varierar mellan olika individer, desto mer 
armen är utsträckt desto mindre blir styrkan i armen vilket medför att reglagens ”tröghet” 
måste anpassas efter räckvidden. Se figur 3 för en enkel illustration av kraft och 
armböjning. 

 
 
Figur 3, kraft vid böjning av arm (Bodyspace – Anthropometry, Ergonomics and the 
design of work third edition, S. Pheasent). 
 
Gripande och ickegripande är två huvudkategorier vad gäller handgrepp. Gripande grepp 
är när handen har en sluten form, exempel vid bärande av en matvarukasse. Dessa kan 
delas upp i två undergrupper, kraftgrepp och precisionsgrepp. Icke gripande innebär 
exempelvis slag, strykande eller trycka med handen. 
 
Vid kraftgrepp används fingrarna och ibland tummen för att klämma ihop föremål mot 
handflatan. Tummen kan hållas kring fingrarna för att ge extra stabilitet och gripkraft. 
Om behovet av precision ökar flyttas tummen längs verktygets skaft för att ge extra 
kontroll och möjlighet till både kraft- och precisionsgrepp. Precisionsgrerpp är när endast 
fingrarna används, exempelvis när man skriver. Se figur 4 för exempel på de olika 
greppen. 
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Figur 4, handställningar precision, kraft och viloläge (Bodyspace – Anthropometry, 
Ergonomics and the design of work third edition, S. Pheasent). 
 
Då handleden är i sin neutrala position är gripstyrkan störst, men vid ändring av 
positionen från neutralposition avtar gripstyrkan. Vid böjd handled är styrkan som minst, 
det beror på att fingerböjligheten minskar. Därför är det relevant att utforma handverktyg 
där handleden förblir i sitt neutrala läge. Pheasant (1996). 
 

2.3 Uppmärksamhetsfördelning 
Att köra bil är en komplex uppgift som belastar hjärnan på flera sätt. Föraren måste 
interagera med sin egen bil och sköta själva framförandet av den. Han eller hon måste 
också interagera med den övriga trafiken och vara rätt placerad på vägbanan, både i 
längs- och breddled. Föraren måste även planera sin resväg och vara uppmärksam på vart 
han eller hon ska till exempel svänga av vägen. Det senare momentet är inte så 
uppmärksamhetskrävande i trakter som föraren känner till väl, men i en storstad i 
rusningstrafiken kan den uppgiften kräva väldigt mycket av förarens begränsade 
uppmärksamhet.  
 
Människan kan inte vara total uppmärksam på många saker samtidigt, utan måste fördela 
sin uppmärksamhet mellan de olika uppgifterna. Under bilkörning är det bra att förenkla 
uppgifterna, det är därför biltillverkare forskar på olika system som ska hjälpa föraren, till 
exempel avståndshållare, döda vinkelnsensorer och system som reglerar mängden 
information som presenteras för föraren beroende på hur trafiksituationen ser ut. GPS-
navigatorer har också blivit alltmer vanliga under de senaste åren, och de underlätta 
navigationen avsevärt, vilket gör att föraren kan lägga mer koncentration på framförandet 
av bilen och samspelet med övrig trafik. 
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Information kan presenteras i olika så kallade modaliteter, det vill säga att den riktar sig 
mot flera olika sinnen. Det är lättare att uppfatta information i en modalitet som inte 
redan är fylld med information, det är därför som GPS-navigatorer kan presentera sin 
information i både tal och som en bild på skärmen. Synen är redan hårt belastad när man 
kör bil, den ska övervaka både instrumenten i bilen och den omgivande trafiken, så att 
presentera anvisningarna för hörseln är bra, men det är även bra att en kompletterande 
kartbild visas. 
 
En uppgift som att justera navigatorns position får inte kräva för mycket uppmärksamhet, 
den ska kunna justeras utan att föraren ska behöva titta för länge på själva 
justeringsmekanismen. Den måste även kunna justeras med en hand, något som säger sig 
självt med tanke på att det finns en ratt som ska hållas i med minst en hand under hela 
färden. Figur 5 visar olika delar av synfältet som kan användas till olika ändamål och vad 
som är acceptabelt för att placera utrustning. Bohgard (2005). 

 
Figur 5, synfält (Bodyspace – Anthropometry, Ergonomics and the design of work third 
edition, S. Pheasent). 

2.4 Krav på placering av utrustning  
Miljön in en bil är omgärdad av många bestämmelser, där de flesta bottnar i 
säkerhetskrav. Vid den häftiga inbromsning som sker vid en krock kommer föraren och 
passageraren att fortsätta framåt och slå huvudet i rutan eller instrumentpanelen, eller 
eventuell krockkudde. Det finns därför så kallade islagszoner där det finns regler 
angående vad som får och inte får sitta där. Det föregående examensarbetet har utrett vad 
som gäller angående islagszoner och synfältskrav och kommit fram till en lämplig 
placering. Området markeras med grön färg i figur 6. 
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Figur 6, placering av hållare. 

2.5 Material 
Det finns många material som kan vara aktuella i det här examensarbetet, och de kan 
delas in i polymerer och metaller. 

2.5.1 Polymerer 
Polymerer är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor uppbyggda av 
mindre enheter som kallas monomerer. Reaktionen som sker när monomererna blir en 
polymer kallas polymerisation. Polymerer i form av konstruktionsmaterial kallas i dagligt 
tal för plaster. Med plaster menas emellertid konstruktionsmaterial som baseras på 
polymerer, oftast med tillsatser av olika slag för att ge materialet önskade egenskaper. 
Vanliga tillsatser är exempelvis färger eller mjukgörare. Polymera material brukar delas 
in i gummimaterial (termoelaster), härdplaster och termoplaster. Beroende på 
molekylkedjornas utseende och bindningar skiljer man på termoplaster och termoelaster 
respektive härdplaster och gummi. Den sistnämnda kategorin har en förnätad struktur 
som uppkommer vid härdningen eller vulkningen. Det innebär att materialet inte kan 
smältas om vilket man kan göra med termoplaster och termoelaster. Polymerer kan vara 
amorfa eller kristallina beroende på molekylkedjornas uppbyggnad. De amorfa plasterna 
har oftast bättre formstabilitet, krypresistens och mindre temperaturberoende styvhet 
jämfört med de kristallina som istället har bättre utmattningshållfasthet och 
kemikalieresistens. 
 

Termoplaster  
Termoplaster finns i en mängd olika utföranden. De kan användas till enkla 
engångsbestick men även till mera avancerade konstruktionskomponenter så som 
flygplanshuvar. Termoplaster kan smältas eller värmas för att omformas vilket gör att 
dessa plaster lämpar sig väl för flertalet tillverkningstekniker. En annan fördel är att de 
går att få i de flesta färger och en del är dessutom genomskinliga. 
 

Härdplaster  
Härdplaster kan användas inom flera områden. De får oftast sina speciella egenskaper 
genom olika fyllmedel. Vanliga fyllmedel är mineralpulver, bomullsfibrer och glasfibrer. 
Dessa plaster kan ofta användas till komponenter som utsätts för stort slitage då man kan 
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få härdplaster som är mycket nötningsbeständiga.  Till skillnad från termoplaster så kan 
härdplaster inte värmas upp igen för att omformas. Användningsområden är exempelvis 
båtskrov, små hjul och kretskort. 
 

2.5.2 Metaller 
Metall kallas ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper, exempelvis bra 
ledningsförmåga för elektricitet och värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och 
metallglans. Några viktiga och välkända metaller är aluminium, bly, guld, järn, koppar, 
platina, silver, tenn och zink. Klassindelningen av metalliska material följer till stor del 
den som återfinns i SS-EN-standarden. Denna baseras i princip bara på materialets 
kemiska sammansättning. 

 

Stål  
Stål är den största underklassen till metaller och indelas ofta efter legeringsinnehåll. För 
val av material används med fördel en indelning baserad på användningsområdet. Stål 
brukar delas in i fyra huvudgrupper, konstruktionsstål, verktygsstål, 
elektriska/magnetiska och rostfria stål. Berggren (1997), lotsen. 
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2.6 Tillverkning 
Här beskrivs de olika tillverkningsmetoder som kan komma att bli aktuella. 
Formsprutning är den vanligaste metoden, därför har den studerats mer ingående. 

2.6.1 Formsprutning 
Formsprutning är den vanligaste tillverkningsmetoden för produkter av plast. När man 
konstruerar för formsprutning finns det flera fenomen att ta hänsyn till.  
 
När den varma smältan sprutas in i formen och svalnar fås tre skikt med olika orientering. 
Närmast formväggen bildas ett tunt skikt som huvudsakligen är amorft, även om plasten 
är delkristallin. Nästa skikt kallas för skjuvzon, där är materialet stark orienterat. I mitten 
finns kärnan, som har låg orienteringsgrad. Orienteringsgraden påverkas främst av 
insprutningshastigheten och temperaturen på den smälta plasten. Om 
insprutningshastigheten är hög ökar orienteringen, framförallt i skjuvzonen.  
 
Vid formsprutning uppkommer inre spänningar, främst på grund av att plastsmältan 
krymper gradvis under avsvalningen. När den kalla formen fylls med varm smälta börjar 
avkylningen av smältan. Smältan som befinner sig närmast formväggen stelnar först och 
drar då ihop sig. Den stelnade smältan bildar ett skal som omsluter den fortfarande varma 
smältan i mitten av formen. Smältan i mitten motverkar krympningen av skalet genom 
sitt tryck, och det trycket skapar dragspänningar i skalet. När den inre delen sedan stelnar 
drar det ihop sig, men hopdragningen motverkas av det stelnade skalet, som i det här 
skedet utsätts för ganska stora tryckspänningar. I detaljens inre råder relativt små 
tryckspänningar. Orsaken till att spänningarna skiljer sig i storlek är att skalet är väldigt 
tunt i förhållande till kärnan. 
 
Det enda sättet att undvika dessa spänningar är om avkylningen sker oändligt långsamt, 
så att temperaturskillnader i den stelnande smältan undviks. Om det var så skulle 
stelningen ske homogent genom hela detaljen, men det är inte möjligt av praktiska skäl, 
så alla formsprutade produkter innehåller egenspänningar orsakade av 
temperaturskillnader under avsvalningsprocessen.  
 
Det bästa är om avsvalningen sker symmetriskt, det vill säga om temperaturen ändras på 
samma sätt på detaljens ytter- och innersida. Om så är fallet fås en jämn 
spänningsfördelning genom detaljens tvärsnitt. Sker avsvalningen osymmetriskt fås en 
olikformig spänningsfördelning, och det finns risk att detaljen blir skev.  
 
Finns det ett visst resttryck kvar när formverktyget öppnas töjs detaljens ytskikt eftersom 
att det då finns utrymme för en expansion. Då uppkommer nya spänningar, som 
överlagras de spänningar som uppstod under avkylningen. I de fall resultatet blir 
dragspänningar i ytskiktet bildas lätt spänningssprickor, som dock inte brukar vara så 
djupa eftersom utbredningen minskas när sprickorna når djupet där det finns 
tryckspänningar. Becker (2000). 
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2.6.2 Övriga tillverkningsmetoder för polymera material 
Strängsprutning  
Vid strängsprutning pressas uppvärmt plastmaterial genom ett munstycke så att en 
kontinuerlig sträng skapas med ett tvärsnitt som formats av verktyget i munstycket. 
Strängen kyls och kapas till önskade längder. Metoden medger relativt komplexa former, 
med profiler som har ett konstant tvärsnitt.  
 
Rotationsgjutning  
Flytande plast satsas i en kall form. Formen roteras kring två axlar varvid plasten slungas 
mot formväggarna och fördelas jämnt. Plasten svalnar och stelnar varefter den färdiga 
och ihåliga detaljen tas ut ur formen. Ger en slutlig produkt som är ihålig och med relativt 
regelbunden form. Små krav på efterbearbetning fordras. Ingjutning av andra 
komponenter i annat material är möjligt. Toleranserna är oftast dåliga. 
 
Härdplaster  
Form- och sprutpressning Pressmassan i form av pulver, gryn, tabletter eller deg 
placeras eller sprutas in mellan två eller flera formverktyg. De uppvärmda verktygen sluts 
och under tryck formas och härdar produkten i formen. Ger en slutlig produkt som kan ha 
mycket komplex form utan krav på efterbearbetning. Ingjutning av andra komponenter i 
annat material är möjligt. 
 
Profildragning  
Plastimpregnerade armeringsfibrer dras genom ett uppvärmt verktyg. Vid passagen 
pressa massan samman och en profil formas som härdar av verktygsvärmen. Öppen eller 
sluten profil med konstant tvärsnitt som kan ha relativt komplex form. Toleransen beror 
på storleken och produktionstakten. 

2.6.3 Tillverkningsmetoder för metaller 
Sandgjutning  
Vid gjutning i sandform utgår man ifrån en modell av det önskade gjutgodset. En 
gjutform i sand görs med modellen som sedan tas bort för återanvändning och det bildade 
formrummet fylls med smälta. Efter stelnandet erhålls en komponent med samma form 
som modellen. Modellen kan göras i trä, aluminium eller stål beroende på slitage och 
seriestorlek. Det finns stora friheter vid formgivningen. Ingjutningar av detaljer i annat 
material är möjligt. Efter gjutning är produkten nästan färdig den kräver dock måttlig 
efterbearbetning. Alla metaller går att sandgjuta. 
 
Pressgjutning 
Smält metall pressas med hög hastighet in i ett pressgjutverktyg av stål. Metallen stelnar 
varefter verktyget öppnas och gjutgodset stöts ut. Varm- och kallkammarpressgjutning 
förekommer. Smälttemperaturen avgör vilken metod som är lämpligast. 
Varmkammarmaskiner kan ha högre automatiseringsgrad och kortare cykeltid. Det finns 
stora friheter vid formgivningen. Ingjutningar av detaljer i annat material är möjligt. Det 
går bra med metaller som lättmetallegeringar, zink- och kopparlegeringar.  
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Fräsning 
Avverkning av material sker med hjälp av ett roterande skärverktyg samtidigt som 
arbetsstycket eller verktyget utför en manuellt eller numeriskt styrd rätlinjig eller 
roterande matningsrörelse. Man kan skilja på väsentligen två olika användningsområden 
för fräsning. Det ena är för högproduktiv användning i helautomatiserade maskiner där 
flera olika feturer skapas i samma maskin såsom plana ytor, spår, urtag, profiler mm. Det 
andra är skapandet av komplicerade geometriska former i relativt små serier t ex 
formverktyg och prototyper. Alla metaller kan fräsas. 
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2.6.4 Sammanfogande processer  

Fasta förband  
 
Limning  
Plaster tillhör de mest svårlimmade materialen. På grund av att plaster har låg ytspänning 
och limmer består av plast, är det svårt att uppnå tillräckliga skillnader i ytspänning hos 
limmet och plasten. Förutom problemen med vätning, försvåras limningen av att plaster 
vanligtvis är täta och glatta vilket försvårar mekanisk adhesion. För att limning av plast 
skall bli framgångsrik är det därför av stor betydelse att man har kunskap om det 
plastmaterial som skall limmas. Detta för att rätt förbehandlingsmetod och lim ska kunna 
väljas. All limning av plast ska föregås av rengöring. Det är dock mycket viktigt att rätt 
rengöringsmetod väljs. Lösningsmedel kan orsaka spänningssprickbildning eller 
upplösning av plasten. Detta måste också beaktas om limmet i fråga innehåller 
lösningsmedel. Vissa plaster kräver förutom rengöring, ytmodifierande åtgärder för att 
överhuvudtaget vara limbara. 
 
 

Lösbara förband  
Skruv  
Det finns två typer av skruvförband som är tillämpbara. Antingen genom montering av 
gängade metallinsatser i plasten eller genom skruvning direkt i plasten. Enkelt förklarat 
så ska förband som utsätts för stora moment eller vibrationer utgöras av metallförband. 
Montering av metallförband vid tillverkning av plastprodukter kan göras på olika sätt. De 
kan monteras vid formsprutning, formpressning eller genom eftermontering då insatsen 
oftast limmas. Skruvning direkt i plasten bör endast ske vid förband som ska gängas i 
eller ur någon enstaka gång och dessutom har låga påfrestningar på förbandet. 
 
Snäppen  
Snäppförband är ett alternativ till skruvförband då det inte finns några krav på att det ska 
gå att lossa förbandet. Det finns flera olika utformningar på snäppen. De ända kraven som 
ställs på utformningen är tillverkningsbarhet och krav på monteringsrutiner. 
 
 



12 
 

2.6.5 Ytbeläggning, lackering och elektrolytiska metoder 
Vid våtlackering används sprutning, doppning, valsning eller ridålackning. Vid 
utomhusbruk av detaljer gjorda i stål, zink och aluminium, måste en förbehandling göras 
med grundfärg eller kemisk ytomvandling. Vid behandling av stål erfordras att det 
innehåller aktiva rostskyddspigment. Lackering ger ytan ett långvarigt skydd mot slitage 
och korrosion. Det ger även ett estetiskt tilltalande utseende där stora variationer till 
kulör, glans och struktur medges. Det är möjligt att lackera alla metaller, plast, trä, glas 
och keramiska material. 
 
Vid applicering av pulverlack på en yta kan det användas två metoder sprutning och 
virvelsintring. Vid sprutning laddas pulvret med elgenerator eller friktion och för mot ett 
jordat objekt. Pulvret smälter, flyter ut och härdar genom uppvärmning. Vid 
virvelsintring förvärms objektet som sedan sänks ner i en fluidiserad bädd av pulver. 
Pulvret smälter fast och stelnar då objektet svalnar. För utomhusanvändning gäller 
samma villkor som för våtlackering. . Lackeringen ger ytan ett långvarigt skydd mot 
mekanisktslitage och även korrosion. Den ger även ett estetiskt tilltalande utseende där 
stora variationer till kulör, glans och struktur medges. Alla metaller kan pulverlackeras 
men även andra material som trä och plast om de kan göras elektriskt ledande eller få 
lacken att fästa på annat sätt. Materialet måste dessutom tåla den uppvärmning som 
erfordras för lackhärdningen. 
 
Det finns några gemensamma faktorer för de elektrolytiska metoderna. Då detaljerna ska 
ytbehandlas i trumma, krävs att de utformas så att de inte krokar i varandra eller att de är 
för plana så de suger fast vid varandra. Detaljerna får heller inte vara förklena då de slår 
mot varandra. Detaljer som ytbehandlas som hänggods eller sittande i fixturer bör ha 
dräneringshål då det finns risk att rester av badlösningen stannar på/i detaljen. Det bör 
även finnas lämpliga kontaktpunkter för strömanslutning. Detta gör att enklare detaljer är 
att föredra för ett gott resultat.  
 
Hårdförkromning är en metod som baseras på elektrolytisk utfällning av krom från bad 
innehållande kromsyra. Denna ytbehandling ger hårda, blanka skikt med god korrosions- 
och nötningsbeständighet och även låg friktion. För att erhålla ett tillfredställande resultat 
får geometrierna inte vara för komplexa. Ytan kan behöva förbehandlas eftersom 
förkromning har en dålig ytutjämning. Metoden lämpar sig för de flesta metaller samt 
även för olika plaster. 
 
En enklare metod som liknar förkromning är elektrolytisk utfällning av nickel från ett, två 
eller tre bad innehållande nickelsalter med mer eller mindre svaveltillsatser och därefter 
elektrolytisk utfällning av krom från bad innehållande kromsyra. Detta ger en blank, hård 
och reptålig yta som har ett visst korrosionsskydd. Ej för komplexa geometrier. Kan 
tillämpas på de flesta metaller utan förbehandling. Rostfritt stål, aluminium samt vissa 
plaster måste förbehandlas. Lotsen. 
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2.7 Visualisering 
Visualisering går att utföra på flera olika sätt. Det finns möjlighet att använda 
datorredskap som CAD- eller CAID-program eller någon annan programvara. Det går 
även att bygga olika former av modeller. 
 
Alias är ett ytmodelleringsprogram där en enkel modell kan byggas för att kunna skapa en 
känsla för hur produkten kommer att se ut. Däremot så får man inte den definitiva 
uppfattning som erhålls vid en riktig modell. 
 
Unigraphics NX är ett cad-system där absoluta mått med toleranser görs. Det för att ta 
fram ritningar för tillverkning. 
 
Skissmodell, skiss som är tredimensionell och används som ett komplement till 2D-
skisser. Enkelt och snabbt sätt att visualisera olika lösningar vid ett tidigt skede. 
 
Mock-up-modell som visar proportioner och storleksförhållanden. Byggs av enklare 
material. 
 
Funktionsmodell, modell där funktioner kan testas, ett exempel där detta kommer väl till 
pass är där ergonomi är en viktig funktion. Byggs av material som är lättarbetade 
exempelvis lera. 
 
Påsiktsmodell, är en modell som är en kopia av den slutliga produkten med det undantag 
att den inte behöver fungera. Byggs ofta i urethanskum eller trä. 
 
Prototyp, modell som byggs för att testa brister och svagheter. Här avses att testa 
funktion. Materialet är detsamma som i produkten men tillverkningen kan skilja sig från 
hur den kommer att tillverkas vid produktion. 
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3 Metod 
Metoden som har använts kallas systematisk produktutveckling, den beskrivs i detta 
kapitel. 

3.1 Systematisk produktutveckling 
Vid större projekt krävs en strukturerad designprocess. Designprocessen är utformad efter 
systematisk produktutveckling och används på grund av flertalet goda skäl. 
Beslutsprocessen blir från projektets start klarlagd och medför att projektgruppens alla 
deltagare lättare blir insatta i projektet. Genom att en systematiskprocess fungerar som en 
checklista så minskar sannolikheten för att missa viktiga moment under utvecklingen, 
vilket gör att kvalitén på slutprodukten håller en hög nivå. Projektet får genomgående en 
bra dokumentation då designprocessen medger dokumentering under alla faser i 
processen. All dokumentering med analyser och beslut används sedan för vidare arbete 
av produkten och referensunderlag. 
 
 

3.2 Ganttschema 
Ett Ganttschema är ett tidsschema som är grafiskt utformat, som exempelvis används vid 
projektarbete för att understödja planering, koordination och uppföljning. I figur 7 visas 
ett exempel på ett Ganttschema som löper över sju veckor. 
 

 
Figur 7, exempel på ganttschema. 
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3.3 Informationsinsamling 
Informationsinsamling används för att klarlägga kundens behov och detta är en del av 
designprocessen. Det ger en bra grund att stå på inför fortsatt utvecklingsarbete. Vilka 
metoder som används för att få kvalitativ information beror till största hand på produkten 
och projektets natur. Exempel på olika metoder som kan användas är 
enkätundersökningar och intervjuer med både användare och personer som är sakkunniga 
inom vissa områden. 
 

3.4 Konceptgenerering  
Syftet med konceptgenereringsprocessen är att ta fram flera olika sätt att lösa det aktuella 
problemet på. Konceptgenereringen kan delas upp i fem delmoment: 
 
1. Klarläggande av uppgift 
2. Extern sökning 
3. Intern sökning 
4. Systematisk undersökning 
5. Reflektion över resultat och process. 
 
Klarläggande av uppgift 
Att klarlägga uppgiften är en viktig del i problemlösningen, och därför är det av stor vikt 
att den är genomarbetad och korrekt. En kravspecifikation är en bra grund för det 
fortsatta arbetet. Den är en lista på de krav och önskemål som finns på produkten. Kraven 
måste uppfyllas medan önskemålen bör uppfyllas. 
 
Funktionsanalys syftar också till att klargöra uppgiften, men till skillnad från 
kravspecifikationen fokuserar funktionsanalysen på vilka funktioner snarare än 
egenskaper som produkten ska ha. I funktionsanalysen skrivs egenskaperna som ett verb 
framför ett substantiv. Ett exempel: i en funktionsanalys kan det stå ”inneha livslängd” 
medan det i kravspecifikationen kan stå ”hålla för 600 timmars användning”. Varje 
funktion klassas, där 3 är viktigare än 2 som är viktigare än 1. Funktionerna grupperas, så 
att klass 1-funktionerna är undergrupper till klass 2-funktionerna.  
 
Extern sökning 
Under en extern sökning kontrolleras vad som redan finns på marknaden och hur 
konkurrenter har löst problemet, eller liknande problem. Här kan även intervjuer och 
andra undersökningar av vad användarna förväntar sig genomföras. 
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Intern sökning 
I den interna sökningsprocessen tar utvecklingsgruppen fram olika förslag på hur 
uppgiften ska lösas. Det är av stor vikt att ta fram många olika idéer. Det finns flera olika 
metoder att ta till hjälp, till exempel brainstorming  
 
Brainstorming är den mest kända metoden. Den bygger på att en grupp samlas och 
försöker komma på så många idéer som möjligt. Det är lämpligt att en person är ledare 
och skriver ner idéerna som kommer fram. Kritik av andras och egna idéer är förbjudet, 
något som ledaren bör hålla uppsikt på. Ofta kan de mest nyskapande idéerna komma i 
slutet av sessionen, när de mesta uppenbara lösningarna redan är avhandlade.  
 

3.5 Konceptval 
Under de föregående stegen har en mängd koncept på lösningar av uppgiften genererats. 
Att välja vilket av koncepten som ska vidareutvecklas är ett viktigt moment. Det är lätt att 
man tidigt i processen fäster sig vid en lösning, och så att säga låser sig på den. För att 
urvalsprocessen ska bli så rättvisande som möjligt finns det en metodik att följa. Den 
bygger på att de olika funktionerna som produkten ska ha viktas mot varandra, och sedan 
ges de olika koncepten betyg på hur väl de uppfyller de olika funktionerna.  
 
Det första som viktas är de olika funktionerna från funktionsanalysen. Funktioner av 
klass 3 ska uppfyllas fullt ut och tas därför inte med i viktningen. Man börjar med att 
vikta klass 2-funktionerna mot varandra. I figur 8 visas ett exempel på en viktningstabell. 
I exemplet ska tre önskemål, B1, B2 och B3 viktas mot varandra. En funktion kan få 
betyg 0, 1 eller 2. Man börjar med att sätta betyg 1 där funktionen jämförs med sig själv, 
alltså längs diagonalen i tabellen. Sedan börjar man lämpligast med den övre raden, där 
funktionen som raden representerar jämförs med funktionen i respektive kolumn. I 
exemplet anses B1 vara viktigare än B2, därför sätts 2 poäng i den kolumnen. Eftersom 
att B1 alltså är viktigare än B2 sätts betyg 0 i rutan som representerar B2:s rad och B1:s 
kolumn. Viktningen görs på det viset tills tabellen är full, varpå summan för varje rad 
räknas ut. Vikten räknas ut genom att dela varje funktions vikt med det totala antalet rutor 
i tabellen (antal funktioner i kvadrat). 
 
  B1 B2 B3 Summa Vikt
B1 1 2 0 3 3/9
B2 0 1 1 2 2/9
B3 2 1 1 4 4/9

Figur 8, funktionsviktning. 
 
När klass 2-funktionerna är viktade är det dags att vikta klass 1-funktionerna, och det 
görs inom respektive grupp, och varje grupp ligger som nämnts tidigare under en klass 2-
funktion. 
 
När klass 1-funktionerna har viktats kan man göra ett önskemålsträd, se figur 9. I 
önskemålsträdet åskådliggörs strukturen hos funktionerna, och deras totalvikt skrivs ut. 
Totalvikten räknas ut genom att multiplicera betyget som önskemålet fåt i sin grupp, till 
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exempel 2/9 för Ö1, med viktningen behovet i nivå 2 har fått, alltså 3/9 i exemplet. 
Totalvikten för Ö1 blir följaktligen 3/9 x 2/9 = 6/81.  
 
 

 
 
Figur 9, önskemålsträd 
 
I nästa steg jämförs de olika koncepten med varandra. För varje koncept betygssätts hur 
väl det uppfyller varje funktion i önskemålsträdet. Skalan är 0-10, där ett är att den inte 
uppfylls och 10 är att den uppfylls på bästa tänkbara sätt. Betyget multipliceras med 
vikten, och produkten kallas för merittal. Merittalen för alla önskemål summeras, och 
konceptet får en merittalssumma. 
 
Koncepten med lägst merittalssumma kan sorteras bort direkt. Om ett koncept får 
avsevärt högre betyg än de andra blir det ett ganska lätt beslut, men ofta slutar flera 
koncept på ungefär samma poäng.  
 
Svagpunktsanalys är en metod som kan användas när det är jämnt mellan två koncept. 
Syftet är att undersöka om något av koncepten har någon särskilt svag sida, något de kan 
ha trots en hög merittalssumma. Metoden bygger på att man konstruerar ett diagram för 
att få en visuell överblick över hur väl koncepten uppfyller de olika önskemålen. Vänster 
sida av den lodräta axeln representerar ett koncept och höger ett annat. De liggande 
staplarnas längd visar vilket betyg konceptet har på respektive önskemål. Deras höjd 
visar hur stor vikt det aktuella önskemålet har. I det aktuella exemplet, se figur 10, kan 
man se att koncepten är ganska jämna, förutom när det gäller uppfyllandet av önskemål 2. 
Koncept 1 uppfyller önskemålet avsevärt bättre än koncept 2. Önskemål två är ganska 
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viktigt, vilket direkt kan utläsas genom att betrakta stapelns höjd. I det här fallet är det 
alltså lämpligt att välja koncept 1. 
 
 

 
Figur 10, svagpunktsanalysdiagram 
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3.6 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen upprättas för att fastslå de krav som produkten måste uppfylla. 
Kravspecifikationen baseras på lagstadgade krav, kundkrav och konsumentkrav. Dessa 
krav måste uppfyllas. Det finns även önskemål på produkten, dessa är inga krav utan en 
hjälp för att ta fram en produkt som tillgodoser allt från tillverkare till konsumenter. 
 

3.7 Produktspecifikation 
Produktspecifikationen beskriver produkten och hur den ska utformas i detalj. 
Specifikationen växer fram under utvecklingsprocessen av en produkt och är en förfinad 
version av kravspecifikationen. Denna specifikation innehåller allt från vilket material 
produktens komponenter ska innehålla till vilka tillverkningsmetoder. 
 

3.8 Konceptutveckling  
Då konceptvalet är gjort så ska konceptet vidareutvecklas. Hur utvecklingen av konceptet 
fortsätter beror på hur konceptet ser ut och vilken typ av produkt det rör sig om. Här 
bestäms dimensioner på detaljerna, deras funktion bestäms i detalj och om möjlighet 
finns testas funktionen genom modeller. Om konceptet inte visar sig uppfylla alla 
önskemål kan det konstrueras om eller så kan man gå tillbaka till konceptvalsprocessen. 
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3.9 Prototyptillverkning 
Ett användbart sätt att utvärdera det valda konceptet är att tillverka en modell eller 
prototyp. Det finns flera olika sätt att göra det på, beroende på produktens utseende och 
vilka egenskaper som är önskvärda. Modeller efterhärmar produktens utseende medan 
prototyper även kan utföra den färdiga produktens funktioner. En vanlig metod för att 
tillverka prototyper är så kallad rapid prototyping. Rapid prototyping är ett samlingsnamn 
för metoder som snabbt kan tillverka prototyper i små serier. Den metod som används av 
Caran i Göteborg är Selective Laser Sintering, SLS. 
 
Utgångspunkten när en SLS-modell ska tillverkas är en solidmodell av den önskade 
produkten. Solidmodellen delas sedan upp i tunna skivor samtidigt som den konverteras 
till det filformat som den aktuella maskinen kan läsa. Uppdelning av modellen i skivor 
görs för att anpassa den till själva SLS-processen, som utgår från att en vals lägger ut ett 
tunt lager pulver på maskinens byggyta. Varje lager pulver är lika tjockt som en skiva av 
modellen. När pulverlagret är utlagt värmer en laserstråle upp en yta som motsvarar den 
understa skivan av modellen varpå pulvret smälter ihop där, och en solid skiva har 
bildats. Sedan läggs ytterligare ett pulverlager ovanpå det föregående, och lasern smälter 
materialet som motsvarar den aktuella nivån på modellen, varpå pulvret bildar en ny solid 
skiva, som smälts ihop med den undre skivan. Nu har maskinen tillverkat en prototyp 
som är två skikttjocklekar tjock, och det är bara att fortsätta att lägga på nya lager tills 
prototypen är klar. 
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4 Genomförande 
Här beskrivs hur arbetet med att ta fram en GPS-hållare genomfördes. 

4.1 Planering 
Många av de begränsningar som fanns då projektet startades kom från det föregående 
projektet. Så en stor del innan planeringen och tidsdisponering var klar bestod av att läsa 
den gamla rapporten för att se vad som kunde användas för att gå vidare med projektet. 
 
Ett Ganttschema upprättades för att få en bild av hur mycket tid som fanns att disponera 
till varje moment under produktutvecklingen. För gantt-schemat se Bilaga I. 
 

4.2 Nulägesanalys 
I dagsläget är eftermonterade GPS-system ganska enkelspåriga med en sugpropp som 
oftast fästs på rutan men kan även fästas på någon annan plan yta. Det följer ofta med en 
liten platta som fästs med dubbelhäftande tejp för det ändamålet. En stor nackdel med att 
fästa GPS-navigatorn på rutan är att det blir en lång sträcka för att nå fram, vilket gör att 
den blir svåråtkomlig. En annan nackdel är att i takt med att gps användandet ökar så 
ökar även stölderna. En sak som gör att det ofta blir inbrott i bilar är att det blir ett märke 
på rutan efter sugproppen som drar till sig uppmärksamhet. 
 
Garmin är den största aktören vad gäller försäljning av GPS-navigatorer i Sverige för 
tillfället. Från början så såldes de lite dyrare modellerna i större utsträckning än de 
billigare. Då efterfrågan har ökat och priset sjunkit sen introduktion till allmänheten så 
har de billigare navigatorerna kommit ikapp gällande försäljning. 
 

4.3 Informationsinsamling 
För information om GPS-navigatorer och fordonsindustrin har olika kontakter tagits. 
Kontakt och samtal med personer som är involverade inom fordonsindustrin har givit 
mycket värdefull information och kunskap. Även kontakt med bilförsäljare och 
elektronikförsäljare har givit en större kunskap om både GPS-navigatorer och 
personbilar. 
 
Information om tillverkningstekniker och olika material så har internet, litteratur och 
personer verksamma inom tillverkningsindustrin för både plast och metall varit till stor 
hjälp. 
 
Den föregående rapporten har också bidragit med värdefull information till projektet. 
 

4.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys av vad som krävs, behövs eller önskas upprättades (se bilaga II). Här 
fås en överblick av vad som kan vara viktigt att ta hänsyn till vid vidare arbete.  
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Huvudfunktionen är att hålla en GPS-navigator i en bil. Hållaren måste också vara 
inställbar i höjdled av navigatorns position (Medge inställbarhet), vara hållbar och inte 
slitas för mycket (inneha livslängd). Den ska också vara säker och uppfylla gällande 
lagkrav (medge säkerhet). För att kunna hitta köpare bör hållaren vara attraktiv och 
tilltala målgruppen (äga attraktivitet). En viktig faktor när det gäller att hålla nere 
kostnaderna är att försöka utforma hållaren för att underlätta en enkel tillverkning (medge 
tillverkning).  
 
Funktionen medge inställbarhet är uppdelad i fem underfunktioner. Justering av 
navigatorns position ska vara enkel och intuitiv. Det ger ett bra intryck av hållaren och 
den upplevs lättare som en bra produkt om en presumtiv köpare provar den i en butik. 
Tanken är att föraren ska justera navigatorn när bilen står still, men om han eller hon trots 
det vill justera den under färd är det viktigt att det är enkelt att göra det. På så vis kan 
föraren hålla mer uppmärksamhet på trafiken, samtidigt som risken att bli stressad av en 
krånglig justeringsmekanism minskar. Kort och gott, justeringen ska vara 
självförklarande.  Eftersom att det finns en risk för att förare kommer att justera 
navigatorns position under färd bör hållaren medge enhandsjustering.  
 
För att hållaren ska ge en känsla av god kvalité är det viktigt att den inte känns ranglig 
eller glappar när föraren justerar in höjden på navigatorn eller när navigatorn används. 
Dagens navigatorer har i regel en tryckkänslig skärm, så ett glapp i hållaren avslöjas lätt 
när föraren trycker på navigatorn. Hållaren ska alltså äga stabilitet.  
 
Det ska vara enkelt att montera hållaren. Det finns två olika operationer som kräver 
montering. Dels när navigatorn monteras på löparens kula, dels när löparen monteras på 
skenan. Dessa funktioner kallas Medge enkel montering navigator och Medge enkel 
montering skena. 
 
Hållaren ska som nämnts i det första stycket äga attraktivitet, och den funktionen har fyra 
underfunktioner.  Hållaren bör passa formspråket i bilen (Saab 9-3 2006-) och gärna även 
Garmins formspråk för att skapa en bra helhet när den är monterad i bilen. Den bör även 
uttrycka kvalité, både i känsla när den används och i yta och material.  
 
Saab är ett företag som vill framstå som innovativt och högteknologiskt, och man har 
varit först med många nya lösningar i bilvärlden, till exempel det breda användandet av 
turboladdade motorer. Därför bör hållaren gärna ge en känsla av avancerad teknik, utan 
att vara krånglig. Denna funktion kallas i tabellerna för Vara high-tech.  
 
GPS-navigatorer är stöldbegärliga, och det har skett en del stölder ur parkerade bilar där 
ägarna har förvarat navigatorn i bilens handsfack. En av anledningarna tros vara att de 
hållare som används idag ofta är stora och klumpiga och sitter fast med en stor sugpropp i 
vindrutan. Det är på så vis lätt att se att det borde finnas en GPS-navigator i bilen, och 
tjuven chansar och bryter sig in och ser efter i handskfacket. Även om hållaren monteras 
bort från vindrutan lämnar sugproppen ofta ett runt avtryck på rutan. För att inte dra så 
mycket uppmärksamhet är den positivt om hållaren är liten och diskret när den inte 
används. Den sista undergruppen till äga attraktivitet är således undvika tjuvar. 
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För att hålla nere priset på den färdiga produkten bör hållaren anpassas till tillverkning. 
Medge tillverkning har tre underfunktioner, medge kostnadseffektiv tillverkning, medge 
serietillverkning och använda standarddelar. 
 

4.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen upprättades med hjälp av samtal och diskussioner med personer som 
har olika bakgrund och inom olika yrkesgrupper samt våra egna erfarenheter och 
kunskaper. Kravspecifikationen är indelad i följande fem undergrupper: användbarhet, 
säkerhet, design, tillverkning och material. Hela kravspecifikationen finns i bilaga II 
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4.6 Konceptgenerering  
Efter att kravspecifikationen var fastställd så började idéer med olika koncept att växa 
fram. När ett antal skisser och idéer var framtagna så används en grupp från Caran med 
personer inom olika arbetsområden till en brainstorming. Resultatet av den 
brianstormingen var en utveckling av de idéer som redan fanns samt förslag på andra 
lösningar för att nå samma resultat. Detta var mycket givande eftersom att alla hade olika 
synsätt och lösningar på problemet. Efter ett tags skissande och bollande med idéer så 
fanns det runt 20 olika förslag för att lösa problemet. En del var genomförbara andra 
mindre lämpade för produktion. Flera spännande men annorlunda lösningar valdes bort 
direkt eftersom att Caran inte ville att vi skulle gå för långt från den ursprungliga 
utformningen av skenan och löparen. På grund av att det fanns så många alternativ så 
gjordes en grovsållning för att ta ut de som hade störst potential. För bilder och 
förklaringar på bortsållade koncept se bilaga IV. Efter grovsållningen fanns det sju 
koncept som granskades närmre. 
 
Gemensamt för koncept 1 till 4 är att de ingår en fjäder som grundidé men att funktionen 
för de olika koncepten varierar. Koncept 6 och 7 har friktion som gemensamnämnare 
men i olika utformningar. 
 
 
Koncept 1, en fjäderbelastad kula som verkar som låsande och frigörande mekanism. Se 
figur 11 för schematisk bild av konceptet.   

 
Figur11, koncept 1 fjäderlåsning med kula. 
 
Koncept 2, fjäderbelastat hjul som fungerar som låsande och frigörande mekanism. Se 
figur 12 för schematisk bild av konceptet.   

 
Figur 12, koncept 2 fjäderlåsning med hjul 
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Koncept 3, en fjäderbelastad platta som fungerar som koncept 1 och 2 förutom att den 
inte har en rullande funktion. Se figur 13 för schematisk bild av konceptet. 

 
Figur 13, koncept 3 fjäderlåsning med platta 
 
Koncept 4, har liknade princip som föregående koncept men har dock en lite annorlunda 
funktion. Se figur 14 för schematisk bild av konceptet. 

 
Figur 14, koncept 4 fjäderlåsning med bladfjäder 
 
Koncept 5, en spak låser fast löparen genom att utöva tryck och friktion för låsning och 
frigörning. Se figur 15 för schematisk bild av konceptet.  

 
Figur 15, koncept 5 spaklåsning 
 
Koncept 6, löparen låses med hjälp av fasta positioner bestående av hack samt friktion. 
Se figur 16 för schematisk bild av konceptet. 
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Figur 16, koncept 6 friktion med hack 
 
Koncept 7, fri positionering av löparen med hjälp av vågor som utgör friktion. Se figur 17 
för schematisk bild av konceptet. 

 
Figur 17, koncept 7 friktionslåsning med vågor 

4.7 Konceptval 
Då koncept skulle väljas upprättades ett önskemålsträd där önskemål delades upp i olika 
grupper med funktionsanalysen som grund (se bilaga VIII). Önskemålen viktades mot 
varandra (se bilaga V) och sedan kunde koncepten jämföras. 
 
Det koncept som valdes efter jämförelsen var koncept 1 ”fjäderlåsning med kula”. 
Orsaken var att det bedömdes vara bäst för tillverkning och en smart lösning. Flera av 
koncepten hade nästan lika hög poäng efter viktningen, och koncept 1 valdes på grund av 
att det bedömdes som en smart och enkel lösning med få delar, där den enda delen som 
inte behövde tillverkas fanns att köpa som standarddel. 

4.8 Konceptutveckling 
Då det slutgiltiga konceptet var valt gjordes små finjusteringar på de olika ingående 
komponenterna. Modellen började även förberedas för att framställas med rapid 
prototyping för att få en funktionsmodell så det finns möjlighet att testa funktionerna 
ordentligt. Det valda konceptet, koncept 1, använder ett så kallat fjäderbelastat 
tryckstycke. Det består av en cylinder i vilken det finns en fjäder och en kula, se figur 18. 
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Figur 18, genomskärning av fjäderbelastat tryckstycke (http://www.wiberger.se). 
 
Det finns flera återförsäljare av fjädrande tryckstycken, men alla verkar komma från 
samma tillverkare. Det finns flera varianter, huset kan vara i antingen delrin eller rostfritt 
stål precis som kulan. De storlekar som är aktuella för den här tillämpningen är 6 eller 8 
millimeters ytterdiameter på huset. Efter tester på prototypen verkar det som att varianten 
med 8 millimeters diameter fungerar lite bättre än den mindre, troligen beroende på större 
fjäderkraft. 

4.9 Prototyptillverkning 
Prototyper tillverkades i en SLS-maskin på Carans verkstad i Göteborg. Två varianter 
gjordes av både skenan och löparen. Löpare för både 6 och 8 millimeters tryckstycke togs 
också fram för att kunna göra tester. Figurerna 19, 20 och 21 visar löpare och skena i 
olika sammansättningar. 

   
 
 

4.10 Studiebesök 
Ett studiebesök på Elmia subcontractor gjordes. Det är en mässa för underleverantörer av 
olika produkter. Mässan var mycket nyttig då det fanns mycket att se av tekniska 

Figur 19, löpare och  
skena ihop 

Figur 20, löpare och skena Figur 21, löpare med 
tryckstycke 

http://www.wiberger.se
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lösningar samt komponenter som kan användas till diverse applikationer. Även 
intressanta tillvekningstekniker som kan anses relevanta för projektet uppmärksammades. 

4.11 Tillverkning 
Efter en närmare undersökning av olika tillverkningsmetoders lämplighet valdes 
formsprutning.   

4.12 Visualisering 
CAD-programmet Unigraphics NX3 har använts för att ta fram en solidmodell av skena 
och hållare. Den modellen har sedan importerats till Alias för visualisering och den har 
använts vid tillverkning av prototyper. I NX har alla detaljerade mått och ritningar gjorts. 
Alias har använts för att visa att det i princip bara är fantasin som sätter gränsen för färg 
och mönster. Se bilaga VII för olika färgförslag. Det finns vissa begränsningar vid 
tillverkning men i stort sätt är det ganska fritt. Den utskrivna modellen har använts både 
som prototyp och påsiktsmodell. 
 

4.13 Måttsättning och toleranser 
När formen på skenan och löparen var bestämd sattes mått och toleranser, se ritning i 
bilaga IX. En av de viktigaste toleranserna är den mellan skenan och löparen i sidled, 
löparen måste löpa lätt på skenan samtidigt som för stort glapp kan ge en känsla av låg 
kvalitet på den färdiga produkten. På prototypen var det totala glappet i sidled 0,4 mm, 
och det upplevdes som för stort, och dessutom är det då möjligt att skjuta på löparen åt fel 
håll på skenan, något som kan skada både löpare och skena. I den slutgiltiga ritningen 
sätts glappet till 0,1 – 0,2 mm.  
 
Radier spelar en viktig roll när det gäller att öka hållfastheten på plastkonstruktioner, 
vilket beskrivits i kapitel 2.7.1. Toleranserna sattes så att det alltid finns ett visst glapp 
mellan skena och löpare, något som är nödvändigt för att det ska gå lätt att flytta 
navigatorn i höjdled. För att öka hållfastheten i den färdiga konstruktionen lades radier på 
alla invändiga hörn och de flesta utvändiga. 
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5 Resultat 
Arbetet med examensarbetet har resulterat i en GPS-hållare som kan ses i en Saab 9-3 i 
figur 22. 
 

 
Figur 22, GPS-hållaren i Saab 9-3. 

5.1 Funktion  
Fjädern trycker kulan utåt ur cylindern, ungefär halva kulan kan komma ut innan det tar 
stopp. I det valda konceptet trycks löparen uppåt från skenan av kulan som trycks mot 
skenan av fjädern. När löparen trycks upp från skenan kommer löparens undre del i 
kontakt med skenans baksida, och friktionen däremellan håller upp navigatorn, se figur 
23. Baksidan av skenan kommer att ha någon form av friktionsökande yta. När 
navigatorns höjd ska justeras trycks den in mot skenan varpå friktionen mellan löparens 
och skenans baksida minskar och navigatorn kan förflyttas längs med skenan. Se figur 
24. 
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5.2 Utformning för tillverkning 
Den ursprungliga skenan (se figur 25) är en variant av den skena som har tagits fram i det 
examensarbete som föregår det här. Den största skillnaden är att höjden på ”midjan” i den 
här varianten är utökad till fem millimeter för att löparen ska kunna tryckas ned och 
flyttas utan att ta i den undre delen av skenan. 
    
Löparen ska tryckas ut från skenan med hjälp av ett fjädrande tryckstycke, där en 
fjäderbelastad kula står för kontakten mellan tryckstycke och skena. Efter en lång tids 
användning är det möjligt att det börjar synas slitmärken efter kulan i skenan. Sådana 
märken skulle ge ett tråkigt intryck av dålig kvalité. Ett sätt att förhindra det är att redan 
från början göra ett tunt spår på skenans översida där kulan kommer att ligga emot. 
Kulans radie är 3,25 mm (om ett tryckstycke med 8 mm diameter används, 2,5 om 
tryckstyckets diameter är 6 mm), spåret bör ha samma radie och vara några tiondels 
millimeter djupt, se figur 25. En sådan lösning har en tillverkningsteknisk nackdel. För att 
kunna ta ur den färdiga produkten ur formen krävs två delningsplan, se figur 26. 

Figur 23, löparen sitter fast Figur 24, löparen går att flytta 
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Den undre delen av profilen (nedanför ”midjan”) fyller egentligen inte någon funktion, så 
den kan helt sonika tas bort. Efter lite justering av måtten fås en skenprofil som kan 
beskådas i figur 27. Formen för den här profilen behöver bara ett delningsplan, se figur 
28, vilket gör tillverkningen enklare och billigare. Ytterligare en fördel är att den nya 
profilens delningsplan gör det enkelt att modifiera formen om en tunn gummifilm ska 
läggas in för att öka friktionen, se figur 29. 
 

     
 
 
 
En detalj som ska formsprutas bör ha jämn och tunn godstjocklek, den bör helst hållas 
under 2-3 mm. Skenan i figur 27 har stor godstjocklek i mitten, och det kan skapa 
problem under tillverkningen, till exempel insjunkningar Ett sätt att komma tillrätta med 
det är att göra om profilen så att den ser ut som i figur 30. Den nya profilen gör att risken 

Figur 26, delningsplan för den 
ursprungliga skenan 

Figur 25, skenans ursprungliga 
profil med spår för kulan 

Figur 27, skenans nya profil Figur 28, delningsplan för den 
nya skenan 
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för insjunkningar minskar avsevärt. En nackdel kan vara att det blir svårare att fästa 
skenan på instrumentpanelen, om den ska limmas fast blir fästytan för limmet mindre 
 

          
 
 
 
 
Löparens utseende och geometri bibehålls, med vissa justeringar av mått. Den största 
modifieringen av löparen är att den får ett hål där det fjädrande tryckstycket ska 
monteras, se figur 31. Tryckstycket limmas fast i löparen. Hålet innebär att 
godstjockleken i löparen blir jämnare, vilket innebär att det blir enklare att lyckas med 
tillverkningen, eftersom att det smälta materialet stelnar jämnare. Av det skälet förlängs 
hålet en bit upp i kulan, och en radie läggs på dess övre kant, se figur 31.  
Fjädertryckstycket med 8 millimeters ytterdiameter används, den lämpligaste varianten är 
den med hus och kula i plast. Det blir lättare att limma ihop den med löparen, och kula 
sliter mindre på skenan än en kula i rostfritt. Berggren (1997), Becker (2000) 
 

 
Figur 31, löparen i genomskärning 
 

5.3 Fastsättning i bil 
Fastsättningen i bilen sker enklast med lim eller dubbelhäftande tejp. Det skulle nog även 
gå att bygga en lösning med armar som fäster i ventilationsgallret eller någon annan del 

Figur 29, möjlighet att lägga in 
gummiremsor för ökad friktion. 
 

Figur 30, Ny profil med jämn 
godstjocklek
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av instrumentpanelen, men då försvinner mycket av smidigheten hos hållaren. Den skulle 
ge ett klumpigt intryck. Limfogen bör hålla för ganska stora krafter, den utsätts för en del 
om föraren tar av navigatorn från kula när löparen sitter på skenan. I händelse av en 
krock utsätts den också för stora krafter. För att kunna räkna ut styrkan på en limfog 
behövs limmets styrka och fogens area. Styrkan fås från limtillverkaren och arean räknas 
ut med hjälp av måtten i figur 32. 
 

 
Figur 32, skenans kontaktyta mot instrumentbrädan 
 
Om den föreslagna varianten på skena med två kontaktytor används blir kontaktarean 
enligt formel 1 318 mm2. Varianten med hel baksida har en fästarea på enligt formel 2. 
 
 116 113 107 104 318   Formel 1 
 

116 104 760   Formel 2 
 
 
Ett lim som verkar lämpligt för att limma fast skenan på instrumentpanelen är Loctite 
416, ett cyanakrylatlim som fäster mycket snabbt och ger en stark limfog. Med skenan i 
formel 1 får limningen en teoretisk styrka på minst 2000 N, vilket borde räcka väl för att 
hålla fast skenan. 
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Figur 33, maximal vinkling av navigatorn 
 
För att kunna justera navigatorn till en lämplig position måste den kunna roteras runt 
kulan utan att ta emot instrumentpanelen. I figur 33 visas hur det ser ut när navigatorn är 
maximalt vriden in mot panelen. Den maximala vinkeln räknas ut enligt formel 3 och är 
som synes 35°. 
 

tan
22
21 

 
71,3° 

 

cos
18,5 18,5

√62 21
 

 
73,5° 

 
180° 71,3° 73,5° 35,2°   Formel 3 

 

5.4 Material 
En GPS-hållare utsätts för en hel del solljus, speciellt om den sitter i en cabriolet, så 
materialet den är gjord av måste tåla UV-ljus utan att bli sprött. Det här diskvalificerar 
många vanliga plaster. Materialet ska även ha bra mekaniska egenskaper, speciellt mot 
nötning då kulan utövar slitage på skenan varje gång löparen förs upp eller ner. Efter en 
undersökning av många material framstår Akrylnitrilstyrenakrylelastometerplast, ASA, 
som ett lämpligt material. ASA har ungefär samma egenskaper som ABS, men bättre 
utomhusegenskaper och färgstabilitet. ABS blir sprött av solljus, varför ASA är ett bättre 
val. 
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5.5 Bilder på skenan och löparen 
Bilderna nedan illustrerar olika typer av färger och mönster som hållaren exempelvis 
skulle kunna inneha, se figurer 34, 35, 36 och 37. För flera exempel se bilaga VII. 
 

                               
 
 

                              
 
 

Figur 34, ljusgrå hållare Figur 35, röd skena med grå 
löpare 

Figur 36, grå hållare lite 
mönstrad 

Figur 37, hållare med trä 
utseende 
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5.5 Anpassning till fler bilmodeller 
Hållaren som beskrivs i den här rapporten är optimerad för Saab 9-3, men det är lätt att 
anpassa grunden till andra bilmodeller. För bilar som inte har tillräckligt stora plana ytor 
på instrumentpanelen kan skenan se ut som i figur 38. Radien på böjen anpassas efter den 
aktuella bilens instrumentpanel, ofta finns det en lämplig yta som passar som fästyta för 
en GPS-hållare i närheten av ventilationsgallren i mitten av bilen. För bilar med plana 
ytor passar en skena liknande den i figur 39. För båda dessa varianter behöver löparen 
anpassas, men lösningen med ett fjäderbelastat tryckstycke går att använda. 
 
 
 

                                 
 
Figur 38,böjd skena       Figur 39 , rak skena 
 

6 Diskussion 
Lösningen som har utvecklats uppfyller de önskemål som fanns när projektet startade. 
Den är enkel, lättillverkad, lätt att justera och lätt att förstå sig på. Det fjäderbelastade 
tryckstycket är en billig standarddel som är lätt att få tag på. De hållare som finns på 
marknaden är större och mer komplicerade och ofta monterade på vindrutan. Skenan drar 
inte åt sig lika mycket uppmärksamhet som en hållare som sitter i rutan, vilket borde 
minska risken för inbrott av tjuvar som är ute efter att stjäla en kvarlämnad navigator ur 
handskfacket. 
 
Fastsättningen av hållaren i bilen har vållat en del bekymmer, men den valda lösningen 
där skenan limmas fast har fördelar som uppväger nackdelarna. En lösning med skruvar i 
instrumentbrädan skulle göra medföra ett mycket större ingrepp i bilen, och skulle 
troligen minska attraktiviteten hos hållaren kraftigt. En limfog kan om rätt lim används 
lösas upp utan att lämna allvarliga spår i bilen. Flera fasthållningslösningar som bygger 
på armar som greppar i till exempel ventilationsgaller är möjliga, men deras nackdelar är 
att de blir klumpiga, måste passas in och monteras. 
 
Det här examensarbetet är som tidigare nämnts en fortsättning på ett tidigare, och det är 
uppdragsgivarens önskemål att det ska vara tydligt att det här är en utveckling av det som 
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har tagits fram i det tidigare arbetet. Detta har inneburit begräsningar som har stått i 
vägen för kreativiteten, men det kan samtidigt vara en bra erfarenhet inför framtiden.  
 
Möjligheterna att enkelt anpassa hållaren till andra bilmodeller genom att ändra skenans 
och löparens geometri men bibehålla funktionen är en fördel. Den möjligheten gör att 
examensarbetet har större chans att leda till en produkt som kan komma att finnas på 
marknaden i framtiden. 
 
 



38 
 

Referenser 
 
Becker, J., Berggren, K., Nilsson, L-Å. & Strömvall, H-E. (2000) Formsprutningsteknik. 
Göteborg: YFIND. 
 
Berggren, K., Jansson, J-F., Nilsson, L-Å. & Strömvall, H-E. (1997) Konstruera i plast. 
Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur 
 
Bjöörn, A. & Jönsson, J. (2007). Universaladapter för navigationsinstrument till 
personbil. Trollhättan: Högskolan Väst. Examensarbete 2007:DE02 
 
Bohgard,M. (2005) Arbete-människa-teknik.:Prevent  
 
Haslegrave, Christine M. & Pheasant, Stephen. (2005)  Bodyspace Anthropometry, 
Ergonomics and the Design of work third edition. London: Taylor & Francis Ltd  
 
Kursmaterial från kursen Designmetodik vid Luleå tekniska universitet.  
 
Hemsidor (2007-10-17) 
http://lotsen.ivf.se/ 
http://www.av.se/dokument/afs/afs1998_01.pdf 
http://www.garmin.se 
http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/index.shtml 
http://www.wiberger.se 
 
Bildkällor 
Figur 1 Universaladapter för navigationsinstrument till personbil 
Figur 2-6: Bodyspace 
Figur 18: http://www.wiberger.se 
Övriga: författarna 

http://lotsen.ivf.se
http://www.av.se/dokument/afs/afs1998_01.pdf
http://www.garmin.se
http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/index.shtml
http://www.wiberger.se
http://www.wiberger.se


 
 

Bilaga I Ganttschema 

 



 
 

Bilaga II Funktionsanalys 
 
 
Funktion Klass Anmärkning 
Hålla navigator 3 Huvudfunktion 
Medge inställbarhet 2 Höjdjustering 
Vara självförklarande 1  
Äga stabilitet 1 Inte flexa, sitta stadigt 
Medge enkel montering 1 Av navigator i hållare 
Medge enkel montering 1 Av hållare på skena 
Vara greppvänliga 1 Reglage för höjdjustering 
Medge enhandsjustering 1  
Inneha livslängd 2 Hög kvalitet 
Vara slitstark 1 Tåla högfrekvent 

användning 
Undvika döljande av 
funktioner 

3 Gäller för hållare utan 
monterad GPS 

Uppfylla säkerhetskrav 3 Sitta kvar vid krock 
Medge säkerhet 2 Utöver lagkrav 
Medge fri sikt 1 Navigatorn ska aldrig 

skymma sikten 
Äga attraktivitet 2 Design 
Passa formspråk 1 Hos Saab och Garmin 
Uttrycka kvalitet 1  
Vara hightech 1 Typ Saabs mugghållare 
Undvika 
tjuvuppmärksamhet  

1 Inte dra åt sig 
uppmärksamhet om att det 
finns en navigator i bilen 

Medge tillverkning 2  
Medge kostnadseffektiv 
tillverkning 

1  

Medge serietillverkning 1  
Använda standarddelar 1  
 
  



 
 

Bilaga III Kravspecifikation 
 
Krav/ 
Önskemål Egenskap 

 Användbarhet 
Ö Lätt att montera navigatorn i hållaren 
Ö Greppvänliga reglage 
Ö Självförklarande funktion 
K Tillförlitlig funktion 
K Möjligt att justera höjden med en hand 
K Får inte dölja någon annan funktion 
K Navigatorns antenn ska vara placerad så att den kan ta emot signaler 
  
 Säkerhet 
K Hållaren ska sitta kvar vid krock 
K Navigatorn ska kunna positioneras så att sikten genom vindrutan inte 

skyms 
Ö Navigatorn ska aldrig skymma sikten genom vindrutan 
Ö Navigatorn ska sitta på ett sådant sätt att den minimerar tiden föraren måste 

ta ögonen från vägen 
K Infästningens placering ska uppfylla gällande lagar 
K Hållaren ska inte ha vassa hörn eller kanter 
  
 Design 
K Utformningen av hållaren ska attrahera målgruppen 
Ö Utformningen av hållaren ska passa Saabs och Garmins formspråk 
Ö Hållaren ska vara nätt och inte dra åt sig uppmärksamhet från tjuvar som 

letar efter bilar med GPS i handskfacket 
Ö Hög teknisk nivå, exempel Saabs mugghållare 
  
 Tillverkning 
K Hållaren ska vara billig att tillverka 
K Möjligt att tillverka stora serier 
Ö Standarddelar ska användas där så är möjligt 
  
 Material 
K Beständigt mot UV-ljus 
K Slitstarkt  
Ö Materialet i reglagen ska vara en dålig värmeledare 
Ö Materialet i hela hållaren ska vara en dålig värmeledare 
K Materialet ska uppfylla hållfasthetskraven 
  
  
 



 
 

Bilaga IV  Konceptskisser (1 av 4)

 

 

 

 



 
 

Bilaga IV Konceptskisser (sida 2 av 4)
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Bilaga V Viktningstabeller (sida 1 av 2) 

 
  



 
 

Bilaga V Viktningstabeller (sida 2 av 2)  
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