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Framtagning av en mobilhållare för bilar 

Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet har varit att utveckla och utforma en mobilhållare för 
bilar. En mobilhållare kan ha många funktioner, och med dagens lag om att 
kommunikationsutrustning inte får störa vid framförande av fordon får den en extra viktig 
roll. Hållaren har utvecklats för att möjliggöra enkel användning genom en kombination av 
flera användarvänliga funktioner. Några exempel på funktioner är enkel montering och 
demontering av mobiltelefon, automatisk sammankoppling med bil samt trådlös laddning. 

Genom en strukturerad produktutvecklingsprocess, där beprövade metoder har använts för 
att identifiera krav, generera koncept och välja koncept, har ett antal koncept skapats som 
slutligen sållats ut till en slutlig vinnare. Exempel på använda metoder och verktyg är 
intervjuer och House of Quality för kravidentifiering, TRIZ Effects Database och Merlin 
för konceptgenerering samt Concept screening och Concept scoring för konceptval. Det 
valda konceptet har därefter genomgått nödvändigt konstruktionsarbete för att skapa 
CAD-modeller, utföra FE-analyser samt 3D-printa en prototyp. 

Det slutliga konceptet uppfyller kravet om enkel användning genom bland annat enkel en-
hands montering och demontering av mobiltelefon. Lösningen fungerar även med en stor 
variation av mobiltelefoner utan behov av att göra inställningar. Konceptet är utformat och 
förberett för att i framtida arbete integrera olika trådlösa tekniker såsom NFC och Qi-
laddning. Vidare arbete krävs bland annat gällande konstruktionens hållfasthet, materialval 
och uppfyllande av lagkrav. 
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 ii 

Development of a mobile phone holder  
for cars 

Summary 

The objective of this thesis has been to develop and design a mobile phone holder for cars. 
A mobile phone holder can fulfil many purposes, and with the legislation today stating that 
communication equipment should not interfere when driving a vehicle, this type of product 
becomes extra important. The holder has been developed to enable simple use through a 
combination of user friendly functions. A few examples of functions are; easy mounting 
and demounting of mobile phone, automatic connection to car and wireless charging. 

Through a structured product development process, where tested methods have been used 
to identify requirements, generate concepts and choosing concept, an amount of concepts 
have been created and finally narrowed down to one final winner. Examples of methods 
and tools that has been used is interviews and House of Quality for identifying 
requirements, TRIZ Effects Database and Merlin for generating concepts and finally 
Concept screening and Concept scoring for the selection. The chosen concept has 
thereafter gone through necessary construction work for creating CAD-models, 
performing FE-analysis and 3D-printing a prototype. 

The final concept meets the requirement of easy use through simple one-hand mounting 
and demounting of mobile phone.  The solution also works with a wide variety of mobile 
phones without the need to make adjustments. The concept is designed and prepared for 
integrating techniques such as NFC and Qi-charging in future work. More work needs to 
be done regarding the constructions strength, choice of material and fulfilling of laws 
before proceeding any further. 
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1 Inledning 
Med anledning av nya lagkrav gällande användning av mobiltelefoner under 
framförande av fordon, blir en bra mobiltelefonhållare en viktig produkt för 
konsumenten. Behovet för en bra mobilhållare i kombination med nya tekniska 
möjligheter är därmed ett viktigt motiv till konceptframtagningen i det här 
examensarbetet. 

Idén med en mobilhållare är att den ska vara enkel att använda som avläggningsplats, 
samtidigt som den bör underlätta användning av telefonens funktioner under körning. 
I samband med att nya tekniker har införts i bilar och telefoner, har det skapats 
möjligheter att utveckla nya typer av mobilhållare. Det finns dock redan många 
varianter av mobilhållare på marknaden idag [1], men de är ofta modellanpassade eller 
svåra att använda. Projektet utförs därmed för att utveckla koncept på en ny 
mobilhållare, som på ett bra sätt kombinerar enkelhet med funktionalitet. 

Projektet har utförts i nära samarbete med företaget LeanNova Engineering AB i 
Trollhättan.  LeanNova Engineering AB är ett konsultföretag inom fordonsbranschen 
som grundades 2012 i Trollhättan. Företaget startades av före detta Saab anställda 
tillsammans med Fourtiertransform AB och Innovatum AB. Sedan starten har 
företaget expanderat kraftigt och har idag kontor i Sverige, Storbritannien och Kina. 
LeanNova har i dagsläget över 200 anställda med en genomsnittlig 
arbetslivserfarenhet på 15 år. I februari 2015 blev LeanNova uppköpta och är idag en 
del av teknikkonsultföretaget ÅF. 

LeanNova har spetskompetens inom utveckling och integration av system samt 
attribut för kompletta fordon, detta inkluderar tillverkningsteknik och 
affärsförbättring. De är därför en intressant partner för utveckling och 
konceptframtagning för ett fordonstillbehör såsom en mobiltelefonhållare. 

1.1 Bakgrund 

Mobiltelefoner har idag många användningsområden och ett av dessa är i bilen. 
Användningen omfattar allt från vanliga samtal till navigationsfunktioner. Tidigare har 
användning av mobil under framförande av motorfordon varit oreglerad, men under 
2013 ändrades Trafikförordningen (1998:1276), då paragraf 10e i kapitel 4 lades till. 
Paragrafen lyder; ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt 
aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning 
endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning 
(2013:779)”[2][3]. Den nya lagen innebär därmed att användning av mobil inte får 
påverka körningen. 

För att reducera mobilanvändningens påverkan på körningen kan handsfreeutrustning 
användas [4]. Ett exempel på handsfree är när mobilen kopplas ihop med bilen så 
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samtal, SMS och e-mail besvaras och styrs med hjälp av bilen. Det förekommer även 
att media styrs och spelas upp via bilen.  

En teknik som kan användas för att åstadkomma en trådlös sammankoppling är 
Bluetooth. Men att sammankoppla mobil och bil via Bluetooth är ofta en 
flerstegsprocess. För att underlätta sammankopplingen kan Near Field 
Communication, ofta förkortat NFC, användas för att initiera anslutningen [5]. Med 
trådlös sammankoppling kan även sladdfri laddning av mobilens batteri vara ett 
alternativ. För att åstadkomma trådlös laddning används vanligen induktionsladdning, 
även känt som Qi-laddning [6].  

För att kunna använda nämnda tekniker är det lämpligt att ha en dedikerad plats för 
den mobila enheten då NFC och Qi-laddning endast fungerar på korta avstånd, 4 
respektive 4,5 cm [5][6]. Den dedikerade ytan kan då fungera som en mobilhållare, 
som samtidigt kan göra skärmen tillgänglig för exempelvis navigationshjälp. 

1.2 Problembeskrivning 

Ett vanligt förekommande problem med dagens bilar är att det ofta inte finns någon 
yta eller hållare utformad för att mobilen ska ligga still eller vara synlig. Att använda 
mobilhållare i form av tillbehör är ett alternativ för att lösa problemet. Men många 
mobilhållare är dock modellspecifika och de hållare som går att använda med olika 
modeller av mobiltelefoner har i många fall en onödigt komplicerad montering av 
telefonen. Ett annat problem är sammankoppling av mobiltelefon och bil då detta 
sker i flera steg. Slutligen undersöks även om det går att ladda mobilens batteri på ett 
smidigt sätt. 

1.3 Målsättning med projektet 

Syftet med detta projekt är att designa och konstruera koncept för en ny mobilhållare, 
där det i framtida arbete ska kunna implementeras tekniker som NFC och Qi-
laddning. Hållaren ska kunna användas med en stor variation av mobiler, men på ett 
effektivt sätt ändå hålla enheten på plats samtidigt som skärmen är tillgänglig och den 
är enkel att sätta dit och plocka upp. Hållaren ska utformas som ett tillbehör, där 
monteringen är anpassad för flera bilmodeller. 

Målet är att presentera ett koncept som klarar grundläggande krav från användare och 
lagar. Konceptet presenteras med hjälp av skisser, 3D-modeller (CAD), en 3D-printad 
prototyp samt beskrivande text. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avser endast att leverera koncept på den fysiska konstruktionen och 
designen för en mobilhållare. Hållaren konstrueras endast för att passa toppmodeller 
som är nyare än två år från märkena Apple, Sony, Samsung, HTC, LG, Motorola och 
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Huawei. Monteringen anpassas för två bilmodeller, Range Rover MK4 och BMW X5. 
Dessa bilar rekommenderades av LeanNova eftersom de fanns tillgängliga på 
företaget för observationer och mätningar. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
Arbetet följer en generell produktutvecklingsprocess där metoderna har valts ut och 
anpassats för att uppnå syftet med projektet [7].  

I första avsnittet presenteras produktutvecklingsprocessen i sin helhet. I de 
efterföljande avsnitten beskrivs använda metoder mer ingående.  

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Under en produktutvecklingsprocess utförs en sekvens av aktiviteter i syfte att 
uppfinna, utforma och kommersialisera en produkt. Vilka aktiviteter som används i 
processen varierar stort mellan olika projekt. Det vanligaste är att många av 
aktiviteterna är teoretiska och organiserande, snarare än fysiska. Enligt Ulrich & 
Eppinger innehåller den generella produktvecklingsprocessen sex faser [7]. De sex 
faserna är planering, konceptutveckling, systemkonstruktion, detaljkonstruktion, 
testning och justering samt produktionsförberedelser. Faserna är illustrerade i Figur 1. 

 
Figur 1. De sex produktutvecklingsstegen. 
 
Processen kan ses som ett informationsbehandlande system som startar med indata 
om projektets mål, tillgångar, möjligheter och begränsningar. Genom processens 
aktiviteter används informationen till att sammanställa krav och målspecifikationer, 
generera koncept, välja koncept, utföra system- och detaljkonstruktion samt testning 
och justering. När nödvändig information har blivit skapad och kommunicerad till 
produktion och försäljning är processen slut.  

Genom att systematiskt följa en väldefinierad process förenklas koordinationen, 
resursutnyttjandet förbättras och kvalitén på resultatet höjs [8]. Om metoderna 
används korrekt skapas omfattande dokumentation, vilket möjliggör analyser och 
förbättringar av processen till framtida projekt [7]. 

Det här projektet har utförts fram till val av koncept. För att illustrera konceptet har 
enklare konstruktionsarbete utförts. De aktiviteter som har utförts presenteras och 
beskrivs närmare i avsnitten nedan. 

2.2 Identifiering av kundkrav 

Genom att identifiera, förstå och dokumentera de behov och krav som finns på 
produkten, skapas den bas av information som behövs för att utforma 
kravspecifikationen. Kravspecifikationen representerar förväntningarna på produkten 
och avgör vad den ska göra samt vilka krav den bör nå upp till. Kravspecifikationen 
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används som ett hjälpmedel vid konceptval samt vid fastställande av 
produktspecifikationer [7]. 

För att uppnå en korrekt identifiering av kundbehov föreslår Ulrich & Eppinger sex 
mål att eftersträva [7]. Målen är: 

• Säkerställ att produkten baseras på kundbehov. 

• Identifiera dolda samt uttalade behov. 

• Motivera val av produktspecifikationer med hjälp av fakta. 

• Dokumentera vilka metoder som använts samt tillhörande resultat. 

• Säkerställ att inga kritiska kundbehov är förbisedda eller glömda. 

• Bygg upp en gemensam förståelse för kundbehov inom projektgruppen. 

För att möjliggöra en korrekt identifiering av vilka behov och krav som ställs på en 
telefonhållare finns det många metoder att använda sig utav. Några av dessa är 
intervjuer, fokusgrupper samt observationer när existerande produkter används [7].  

I detta arbete har intervjuer använts för att samla kundbehov, tekniska krav samt 
lagkrav. Observationer och enklare studier har utförts på de krav som finns kopplat 
till bil- och telefonspecifikationer. En litteraturstudie har gjorts i syfte att identifiera 
gällande lagkrav. Metoderna beskrivs närmare i avsnitten nedan.  

2.2.1 Intervju 

Genom intervjuer med anställda på LeanNova har kundbehov från tidigare 
undersökningar och erfarenheter samlats in. Målet med intervjuerna var att få ut 
information gällande både uttalade samt latenta kundbehov för användning av 
telefonhållare, bilar samt telefoner.  

Tekniska krav för bilar samt vägledning gällande lagkrav har även inhämtats från 
anställda på LeanNova.  

2.2.2 Observationer 

Genom att undersöka de valda bilarna, Range Rover MK4 och BMW X5, har tekniska 
krav för dessa identifierats. Vilka ytor och områden i interiören som inte bör täckas 
samt vart potentiella monteringspunkter finns har bland annat undersökts. 

2.2.3 Studie gällande tekniska krav för smartphones 

En enklare undersökning gjordes på de smartphones som är angivna i kapitel 1.3. 
Information om dimensioner, geometrier och vikt samlades in.  

2.2.4 Litteraturstudie gällande lagar 

För att identifiera lagar och krav gällande telefonhållare till bilar har Europeiska samt 
Amerikanska förordningar relaterade till krocktester studerats. För ytterligare krav har 
EU-direktiv om produktsäkerhet studerats.  
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2.3 Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment, även förkortat QFD, är en metod som syftar till att 
tolka och översätta kundbehov till produkt- och processpecifikationer, på varje nivå 
genom hela produktutvecklingsprocessen. Metoden kan enligt Bergman & Klefsjö 
delas in i fyra olika faser; produktplanering, produktdesign, processdesign och 
produktionsdesign [8]. 

I produktplaneringsfasen används vanligen verktyget ”House of Quality” [8]. 
Verktyget är en variant av matrisdiagram där kundkrav, som viktats mindre viktig (1) 
till mycket viktig (5), sätts i relation till lämpliga specifikationer och egenskaper. 
Relationen mellan kundkrav och specifikationer kan sättas till stark (9), medel (3) eller 
svag (1). Resultatet av relationsmatrisen, viktningen för varje produktspecifikation, är 
summan utav relationstalet multiplicerat med den relativa viktningen för varje 
kundkrav. Resultatet redovisas vanligen under relationsmatrisen. Ofta anges även en 
förbättringsriktning för varje specifikation där ”minimera”, ”maximera” eller ”träffa 
målvärdet” kan användas för att ange önskvärd riktning för specifikationerna. ”Taket” 
på huset är en matris där korrelationen mellan de olika produktspecifikationerna 
markeras. Korrelationen kan anges till starkt positiv, positiv, negativ samt starkt 
negativ. Ett exempel på positiv korrelation är om en specifikation förbättras och det 
leder till att en annan specifikation påverkas positivt och därmed förbättras. 

På sidan av huset görs vanligtvis en konkurrensanalys där konkurrerande produkter 
listas, en referens väljs ut (som sätts till medianen på bedömningsskala) och deras 
förmåga att uppfylla kraven bedöms (t.ex. dåligt (1) till bra (5)) jämfört med 
referensen. Om projektet gäller vidareutveckling av en befintlig produkt kan även 
denna bedömas och jämföras och den används då oftast som referens. I Figur 2 
illustreras hur en House of Quality kan vara uppbyggd. 
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Figur 2. House of Quality. 
 
I de följande tre faserna används resultatet från dess föregående fas bland annat för 
att bestämma kritiska detaljspecifikationer, kritiska tillverkningsoperationer respektive 
produktionskrav. De fyra faserna och tillhörande matriser illustreras i Figur 3. I detta 
arbete har endast första steget i QFD utförts och därmed har enbart House of Quality 
använts.  

 
Figur 3. QFDs fyra faser. 
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2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenerering utförs för att finna lösningar på de problem som identifierats. Hur 
konceptgenereringsfasen planeras samt vilka metoder som används skiljer sig mellan 
olika projekt.  

Faktorer som påverkar upplägget kan vara projektets varaktighet, antalet deltagare 
samt deltagarnas kreativa nivå [9]. Men oavsett metoder och upplägg är det enligt 
Ulrich & Eppinger viktigt med ett strukturerat tillvägagångssätt [7], för att på ett 
effektivt sätt kunna genomsöka lösningsrymden. Genom att generera en stor mängd 
koncept, minimeras risken att goda lösningar blir glömda, vilket i sin tur minskar 
risken för kostsamma problem senare i processen.  

En bra start på konceptgenereringen är att tydligt definiera problemet och sedan bryta 
ner det funktionellt [7]. Att dela upp problemet kan förenkla konceptgenereringen, 
genom att möjligheten till att ta fram mindre dellösningar skapas. Men framförallt kan 
de inledande insatserna fokuseras på de problem som är mest kritiska. Senare kan 
dellösningarna kombineras till ett flertal fullständiga koncept.  

Det finns enligt Sheu och Lee tre vanliga sätt att angripa ett problem vid 
problemlösning [10]. Det första brukar kallas ”att få en snilleblixt”. Det innebär att en 
idé dyker upp på ett ögonblick. Att skapa koncept på det här sättet anses vara svårt 
och opålitligt när det gäller att säkra ett bra resultat. 

Det andra sättet är brainstorming baserat på erfarenheter. Det kan liknas vid att pröva 
sig fram på ett ostrukturerat sätt. Ofta leder detta angreppssätt till att en stor del av de 
möjliga lösningarna förblir outforskade [10]. 

Det tredje sättet kallar Sheu och Lee för systematisk innovation [10]. Det innebär 
kortfattat att strukturerade metoder används för att systematiskt undersöka hela 
lösningsrymden. Med tydlig systematisk analys kan sökningen snabbt avgränsas på ett 
effektivt sätt. 

I detta arbete användes flera metoder under konceptgenereringsfasen. Först utfördes 
en funktionell nedbrytning av problemet med hänsyn till kravspecifikationen. Efter 
det utfördes konceptgenerering fritt, både individuellt samt genom diskussion i grupp. 
Det gjordes för att dokumentera och samla de idéer som författarna redan fått under 
projektets gång. Övriga metoder, som beskrivs i avsnitt 2.4.1-2.4.4, är mer 
strukturerade och de har använts sporadiskt i olika kombinationer för att öka 
kreativiteten och bredda sökningen efter lösningar. 

Konceptgenereringen har i huvudsak utförts på bestämd tid, vilket innebär efter 
kravidentifieringen fram till val av koncept. Men även under kravidentifieringen, och 
framförallt mellan gallringarna i konceptselekteringen, har viss konceptgenerering och 
vidareutveckling utförts. De metoder som använts presenteras i kapitlen nedan. 
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2.4.1 Studera patent & nuvarande lösningar 

Att studera existerande lösningar är en bra metod för att finna fördelar och inspiration 
till konceptgenerering. I ett patent finns detaljerade ritningar med förklaringar om hur 
en lösning fungerar [7]. I utgångna patent kan den beskrivna lösningen användas fritt. 
I aktiva patent är lösningarna skyddade från att användas, men informationen kan 
med fördel användas som inspiration eller licensieras.  

I detta arbete har nyckelord från kravspecifikationen använts för att söka på patent i 
Google Patents [11], Patent och registreringsverket (PRV) [12], European Patent 
Office (EPO) [13] och United States Patent and Trademark Office (USPTO) [14]. 

En enkel studie har även gjorts av existerande produkter på marknaden. Sökmotorn 
Google [15] har använts för att finna produkter inom kategorin mobilhållare. Studien 
användes för att finna fördelar och inspiration. Fördelarna har bland annat 
kombinerats på olika vis för att skapa nya lösningar och ytterligare inspiration.  

Metoden Merlin har även tillämpats på några av de studerade lösningarna, vilket 
beskrivs närmare under avsnitt 2.4.4. 

2.4.2 TRIZ Effects Database 

TRIZ är ett begrepp som är vanligt förekommande när det pratas om systematisk 
innovation. Ordet TRIZ kommer från den ryska frasen ”Teoriya Resheniya 
Izobreatatelskikh Zadatch” [10], vilket kan översättas till ”Teorin om innovativ 
problemlösning”. Teorin kommer från tanken om att det finns ett antal universella 
principer som ligger till grund för alla tekniska innovationer [16]. Tre viktiga 
upptäckter har lett fram till teorin [10]; 

• Problem och lösningar upprepas över olika branscher och vetenskaper 

• Mönster för teknisk utveckling upprepas över olika branscher och vetenskaper 

• Innovationer använder vetenskapliga effekter från andra branscher än där de 
utvecklats 

Forskningen om TRIZ har lett till att verktyg utvecklats för att underlätta systematisk 
konceptgenerering. Ett exempel är det webbaserade sökverktyget TRIZ Effects 
Database, som kan användas på två sätt, funktions- eller parameterbaserat.  

Vid funktionsbaserad sökning väljs en funktion, till exempel ”bryta ner”, och ett 
objekt som ska omfattas av funktionen, till exempel ”solid”. Utifrån vald funktion och 
objekt skapas en lista på möjliga sätt att åstadkomma nedbrytning av en solid.  

Vid parameterbaserad sökning väljs istället en operation och en parameter som 
operationen ska utföras på. Exempel på operation och parameter är ”minska” 
respektive ”densitet”. Utifrån vald operation och parameter skapas en lista på möjliga 
sätt att åstadkomma en minskning i densitet. 
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I detta arbete användes enbart den funktionsbaserade sökningen. Funktionen ”hålla” 
och objektet ”solid” valdes för att motsvara funktionen att hålla fast en telefon. Med 
hjälp av listan från sökningen genererades sedan koncept utifrån de principer som 
ansågs rimliga med tanke på de specificerade kundkraven. 

2.4.3 Visuell konfetti 

Det finns flera metoder där associationer av olika slag används för att skapa 
inspiration och idéer till konceptgenerering. Som namnet antyder, handlar denna 
metod om att skapa visuella associationer [9]. Det visuella objektet kan vara allt från 
målade tavlor och foton till produktkataloger och verkliga föremål. Syftet är att man 
ska generera idéer och lösningar baserat på associationer från valt objekt. När 
inspirationen börjar ta slut, byter man objekt.  

Metoden utfördes med Kjell & Companys och Biltemas produktkataloger [17][18] 
som inspirerande objekt. Slumpvis valdes olika produkter ut ur katalogerna och fem 
minuter ägnades åt konceptgenerering med hjälp av associationer till varje produkt. 

2.4.4 Merlin 

Metoden benämns enligt Michanek & Breiler som Merlin [9], men den är även känd 
som SCAMPER [16]. Metoden syftar till att vidareutveckla redan existerande koncept 
och lösningar med hjälp av förvrängningsord. Vid användning av metoden väljs ett 
koncept och ett förvrängningsord (exempelvis förminska), med hjälp av dessa utförs 
sedan konceptgenerering. När kreativiteten stannar av, väljs ett nytt förvrängningsord 
och konceptgenereringen fortsätter. Detta kan göras om tills alla intressanta 
perspektiv anses vara täckta. 

I detta arbete användes metoden på några av de lösningar som identifierades under 
studien i avsnitt 2.4.1 samt på de koncept som var kvar efter urval ett och två, som 
presenteras i avsnitt 2.5. Resultatet från House of Quality, även kallat HoQ, användes 
till viss del för att fokusera på viktiga egenskaper vid vidareutveckling av koncepten. 

2.5 Val av koncept 

Konceptvalets syfte är att utse det koncept som bäst uppfyller kravspecifikationen [7]. 
Processen kan utföras i flera steg, där olika metoder och verktyg kan användas för att 
stegvis förfina gallringen.  

De metoder och verktyg som använts vid konceptval i detta arbete beskrivs i 
nedanstående kapitel. 

2.5.1 Multivoting 

För att sålla ut antalet koncept till ett mer hanterbart antal användes metoden 
Multivoting. Metoden går ut på att medlemmar i projektgruppen genomför en 
röstning, där röstningskriterierna vanligen grundas på kravspecifikationen. De koncept 
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som får flest röster går vidare. Metoden används ofta för att snabbt och effektivt 
minska mängden koncept inför en mer detaljerad gallring. 

I detta arbete utfördes Multivoting i två omgångar. Vid första omgången användes 
metoden för att välja ut de koncept som ansågs innehålla funktioner och egenskaper 
med god potential att uppfylla kraven. Röstningen för samtliga delfunktioner utfördes 
i samma moment. På grund av den stora mängden samt den låga upplösningen på 
koncepten ansågs tillämpningen av metoden vara effektiv. För att inte utesluta 
koncept med god potential sattes ingen begränsning på antal röster. De koncept som 
fick minst en röst gick vidare för att kombineras och utvecklas till mer detaljerade 
koncept inför nästa val. 

Andra röstningen utfördes på koncepten av montering av telefon, då antalet koncept 
från föregående omgång var för stort för kommande urval (utförs med Concept 
screening, se avsnitt 2.5.2). Deltagarna fick 10 röster var, och alla koncept som fick 
minst en röst gick vidare. 

2.5.2 Concept screening 

Verktyget Concept screening är en matris som Ulrich & Eppinger rekommenderar för 
att sålla ut koncept [7]. Första steget är att välja urvalskriterierna från 
kravspecifikationen. Endast kriterier som kan skilja på koncepten bör väljas ut. Nästa 
steg är att välja ut ett koncept eller en befintlig produkt för att använda som referens. 
Koncepten viktas med bättre än (+), lika bra (0) och sämre än (-) jämfört med 
referensen utifrån utvalda kriterierna. När viktningen är klar beräknas nettosumman, 
antalet plus subtraherat med antalet minus, som sedan används för att ranka 
koncepten. Utifrån resultatet bestäms sedan vilka koncept som går direkt vidare i 
utvecklingsprocessen, vilka koncept som går att förbättra, vilka som går att kombinera 
och vilka som tas bort. Mall på en screening-matris visas i Figur 4.   

Kriterier Referens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa + 0
Summa 0 12
Summa - 0
Totalsumma 0
Ranking

Koncept

 
Figur 4. Concept screening matris. 
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I detta arbete utfördes Concept screening tre gånger, en för varje delfunktion. För 
varje delfunktion valdes kriterier ut från kravspecifikationen och koncepten 
jämfördes. De högst rankade koncepten i varje Concept screening undersöktes för att 
se om de gick att förbättra, innan de gick vidare till Concept scoring. 

2.5.3 Concept scoring 

Concept scoring är ett verktyg som liknar Concept screening. Ulrich & Eppinger 
rekommenderar att detta verktyg används vid ett senare skede, då ökad upplösning 
kan behövas för att urskilja koncepten bättre [7]. Likt tidigare steg listas referens, 
koncept och urvalskriterium. Det som skiljer är att kriterierna viktas i procent, där 
summan av viktningen för kriterierna blir 100 procent. Koncepten poängsätts sedan 
på en femgradig skala (där ett är ”mycket sämre än” och fem är ”mycket bättre än”) 
utifrån hur bra det uppfyller kriteriet jämfört med referensen. Poängen multipliceras 
sedan med kriteriets vikt för att få en viktad poäng. När alla koncept blivit poängsatta 
summeras den viktade poängen och från resultatet rankas koncepten. Efter 
rankningen kan man välja om man vill utveckla koncepten eller gå vidare med det 
högst rankade konceptet. Mall på en Concept scoring matris kan ses i Figur 5. 

A B C D E
Kriterier Vikt Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning

Total poäng
Ranking
Utveckla

Koncept

 
Figur 5. Concept scoring matris. 
 
Likt Concept screening utfördes Concept scoring tre gånger, en för varje delfunktion. 
Hela scoringen, inklusive viktning av kriterierna, utfördes tillsammans med 
representanter från marknads- samt konstruktionsavdelningen hos LeanNova. Från 
Concept scoringen valdes ett koncept per delfunktion att gå vidare med. 

2.6 Konstruktion av valt koncept 

För att kunna leverera det valda konceptet som en CAD-modell och en prototyp, 
måste viss system- och detaljkonstruktion utföras. Kritiska geometrier och 
dimensioner, som krävs för att uppfylla kraven, specificeras först. Efter det definieras 
vilka delar modellen bör vara uppbyggd av. När de mest kritiska specifikationerna är 
bestämda kan formgivningen starta. Designen kan skapas med hjälp av skisser eller 
direkt i samband med modelleringen i CAD-programvara. 
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I detta projekt kombinerades de tre vinnande delkoncepten först, för att sedan delas 
upp i minsta antal nödvändiga delar för att uppfylla önskade funktioner. Krav för 
produktion och montering var faktorer som också påverkade definieringen av 
nödvändiga delar.  

Telefondimensioner som hållaren bör klara att hålla fast hämtades från 
kundkravsinsamlingen i avsnitt 2.2.3. Vilken geometri samt vilka dimensioner fästet 
för ventilationsutblåset kräver bestämdes genom mätningar med hjälp av skjutmått 
och måttband.  

När kritiska dimensioner och geometrier var bestämda kunde CAD-modellering och 
formgivning starta.  

2.6.1 CAD 

Computer Aided Design, även kallat CAD, är samlingsnamnet för datorstödda 
programvaror som kan användas för att skapa 3D-modeller och ritningar. CAD-
modellen kan sedan användas för att utföra simuleringar av olika slag. Användningen 
av datorsimuleringar kan ofta spara in flera steg av fysiska provningar på prototyper. 
Vid skapande av modeller som ska ingå i stora system av sammansatta delar är det 
vanligt att ett eller flera interface skapas för att underlätta integration av delarna. 

I detta arbete skapades modellerna med programvaran Catia V5. Modelleringen 
utfördes utan att skapa några interface. Designen bestämdes i samband med 
modelleringen. 

När hållaren var färdig användes CAD programmet för att verifiera att produkten 
uppfyllde kravet om vassa kanter från UN Regulation No. 21 [20]. Detta utfördes 
med en sfär som flyttades runt produkten för att se om någon kant som hade en radie 
mindre än 3,2 mm var i kontakt med sfären. 

2.6.2 Beräkning av spänningar 

FEM användes i det här projektet för beräkning av spänningskoncentrationer, som 
sedan kunde användas för att till viss del verifiera att lagkrav ur UN Vehicle 
Regulations No. 21 uppfylls. För en djupare förståelse om FEM hänvisas läsaren till 
kapitel 3.  

Materialet som användes för beräkningar valdes till PC-ABS som har en 
elasticitetsmodul på 2,4 GPa, Poisson’s ratio på 0,385, densitet på 1,2*103 kg/m3, 
sträckgräns på 62 MPa och brottgräns på 68 MPa.  Tillämpning och tillvägagångssätt 
beskrivs nedan. Utförandet kan delas in i följande sju steg; 

1. Problemdefiniering 

2. Modellering 

3. Diskretisering 

4. Laster och stöd 
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5. Hållfasthetsberäkning 

6. Genomförande av simulering 

7. Analys av resultat och optimeringar 

I första steget, problemdefiniering, bestämdes vilket fall som skulle beräknas. Utifrån 
lagkraven bestämdes att ett test på vilka spänningar som uppstår i produkten, när en 
last på 378 N läggs på från olika riktningar, skulle utföras. I det här arbetet utfördes en 
linjär beräkning med en statisk last.   

Nästa steg var att göra en idealisering av produkten, det vill säga skapa en förenklad 
modell av verkligheten. Antaganden gjordes utifrån lagkraven som säger att det inte 
får uppstå några farliga ytor om produkten deformeras eller går sönder. Från det 
antogs det ställe där spänningen bedömdes vara störst och att en farlig yta kan uppstå. 
Den del där detta bedömdes inträffa var på huset i fästet. Utifrån dessa antaganden 
togs delar bort från produkten som inte bör inverka på simuleringen. Från den del 
som återstod gjordes ytterligare förenklingar, för att underlätta beräkningarna. I Figur 
6 visas den del som återstod när idealiseringen var genomförd. 

 
Figur 6. Idealisering av produkten. 
 
Efter modelleringen genererades ett beräkningsnät bestående av andra gradens 
tetraeder. Storleken på elementen valdes till en millimeter. För att få ett godtyckligt 
resultat minskades elementstorleken i det område där spänningen antogs vara hög. 
Det genererade beräkningsnätet kan ses i Figur 7. 
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Figur 7. Beräkningsnät som användes för FE-analysen. 
 
När beräkningsnätet var klart sattes laster och stöd ut på produkten. Lasten som lades 
på var 378 N och kom från lagkraven. I båda hålen låstes ytorna i alla riktningar. På 
baksidan låstes en liten yta, som motsvarar klämman, i alla riktningar utom längs med 
spåret. Laster och stöd som användes visas i Figur 8. 

 
Figur 8. Laster och stöd. 
 
Innan FEM beräkningar utfördes gjordes hållfasthetsberäkningar för hand. Dessa 
användes senare för att jämföra med resultatet från FE-analysen. Fyra olika 
beräkningar utfördes, två böjspänningar och två tryckspänningar beräknades. I båda 
fallen utfördes en beräkning där högsta spänningen beräknades vara och en beräkning 
på mitten på cylindern. I Figur 9 illustreras var spänningarna är beräknade. 
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Figur 9. Pilarna illustrerar var handberäkningarna är utförda. 
 
När lasten och stöden var utsatta genomfördes simuleringarna. Utifrån resultatet 
förbättrades sedan beräkningsnätet ytterligare för att få ett bättre resultat. 

2.6.3 Prototyp 

Det finns fyra syften till att använda prototyper inom produktutvecklingsprojekt [7]. 
Det första handlar om att skapa lärdom om ett koncept genom att exempelvis testa 
om det fungerar i praktiken.  

Det andra handlar om att kommunicera ett koncept, då bilder och CAD-modeller 
ibland inte räcker till för att exempelvis göra en presentation för projektets ledning 
och ägare. Det kan då vara effektivt att använda sig av fysiska modeller, där det bland 
annat ges möjlighet till att ”klämma och känna” 

Syfte nummer tre handlar om integration. Genom skapande av prototyper kan en 
bekräftelse fås på att delar och delsystem i ett koncept fungerar som planerat. 

Fjärde syftet är att bekräfta om en milstolpe är nådd. Ofta handlar det om att 
demonstrera produktens funktionalitet samt hur väl den uppfyller uppsatta krav. 

I detta arbete skapades en prototyp främst för att kommunicera det valda konceptet 
och för att demonstrera dess funktionalitet. Prototypen skapades med hjälp av en 3D-
skrivare som tillhandahölls av LeanNova. För att hitta lämpliga fjädrar för prototypen, 
köptes ett antal olika fjädrar in för testning. Tillverkningen skedde i två omgångar, där 
vissa justeringar kunde göras efter första prototypen för att förbättra funktionaliteten 
för en andra prototyp. 
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3 FEM 
Finita Elementmetoden, ofta förkortat FEM, är en metod för numeriska beräkningar 
av fältproblem. Denna metod används när det blir för avancerat att använda 
handberäkningar. För att lösa ett fältproblem ska den spatiala fördelningen av en eller 
flera variabler bestämmas. Exempel på olika sorters problem är kraft-, flödes-, 
elektromagnetiska-, akustiska- och temperatur-relaterade [19]. Fältproblemen beskrivs 
matematiskt med differentialekvationer eller med integrerade uttryck och båda går att 
använda för att beskriva finita element. Dessa matematiska formler finns oftast färdiga 
i dagens programvaror för FEM [21]. 

I Finita Elementmetoden utförs beräkningarna genom att dela upp konstruktionen i 
finita element. Varje element i fältet får endast ha små variationer i det spatiala fältet, 
upp till andra gradens ekvationer. Den riktiga variationen i fälten är mer komplex men 
en FE-analys approximerar resultatet. Elementen kopplas ihop med varandra genom 
noder som sitter på elementets sidor. När elementen är ihopkopplade med varandra 
brukar det kallas för mesh eller beräkningsnät. Meshen är numeriskt representerad av 
ett system av ekvationer för att lösa ekvationer i elementens noder. 

3.1 Problemdefiniering 

Identifiering och definiering av problemet är det första steget i finita elementmetoden 
[21]. Detta genomförs för att bestämma vilken sorts analys som ska genomföras. 
Exempel på frågor som bör besvaras är; är problemet tidsberoende eller inte, är 
spänningarna statiska eller dynamiska, vilket resultat ska fås ut från analysen, kan 
problemet analyseras i 2D eller krävs 3D. Utifrån detta kan sedan modellen byggas 
upp. 

3.2 Modellering 

Finita elementmetoden genomförs på ett förenklat problem istället för det verkliga 
problemet. Detta görs eftersom överflödig information från det verkliga problemet 
kan tas bort om det inte anses påverka resultatet. I modelleringen av problemet 
eftersträvas att endast använda väsentliga egenskaper för att inte modellen ska bli 
komplex. För att minska komplexiteten kan modellen delas upp symmetriskt och 
därmed minska beräkningstiden [19]. När det görs förenklingar på modellen ökar 
resultatets felmarginal. 

I detta steg sätts de fysiska egenskaperna ut; påverkande krafter och begränsningar. 
När egenskaperna applicerats på den geometriska modellen övergår den till en 
matematisk modell. 
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3.3 Diskretisering 

Nästa steg är att dela upp detaljerna i beräkningsnätverk av finita element. Detta görs 
för att beräkningarna ska vara genomförbara. Beroende på hur noggrann beräkningen 
bör vara måste storlek på elementen fastställas, storleken på elementen kan dessutom 
variera över detaljen. När elementstorleken minskas får fler element plats och 
beräkningen blir mer exakt men beräkningstiden ökar. 

Det finns flera olika element att använda i FEM men de vanligaste elementen är av 
tetraeder- eller hexaeder-form [22], exempel på element visas i Figur 10. Elementen 
kan delas in i första och andra gradens element. Första gradens element har noder i 
hörnen. Andra gradens element har noder på hörnen och en nod för varje linje. 

 
Figur 10. Olika typer av element. 

3.4 Tolka och verifiera resultat 

Den viktigaste delen i FEM är analysen av resultatet [21]. Det första som ska 
kontrolleras är om det finns några uppenbara felaktigheter. En av dessa uppenbara 
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felaktigheter är singulariteter. En singularitet är en punkt eller område på detaljen där 
spänningen blir oändlig [19]. Exempel på områden där det kan uppstå singulariteter 
visas i Figur 11. 

 
Figur 11. Exempel på områden där singulariteter kan uppstå. Från [19], återgiven med 
tillstånd. 
 
En annan viktig del är att kontrollera om resultatet från FE-analysen är rimligt. Ett 
sätt att kontrollera resultatet är genom att göra överslagsberäkningar för hand. Dessa 
bör beräknas före FE-analysen för att resultatet från simuleringen inte ska påverka 
handberäkningarna [21].   

En annan del som måste analyseras är optimeringar av detaljen, detta kan exempelvis 
vara dimensionsändringar och designändringar. Dessa optimeringar görs för att 
detaljen skall uppnå kraven på ett bra sätt. Efter att optimeringarna gjorts utförs en ny 
FE-analys. Optimeringar och FE-analys utförs oftast iterativt till ett godtagbart 
resultat uppnåtts. 
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4 Resultat 
Resultatet från de använda metoderna presenteras i samma ordningsföljd som under 
avsnitt 2. 

4.1 Identifiering av kundkrav 

Resultatet från kundkravsundersökningarna gav flera olika typer av krav och behov. 
En sammanställning av kraven kan ses i Bilaga A. 

4.1.1 Intervju 

Genom en intervju med Henrik Bjerkelund1 samlades generella kundbehov gällande 
användning av bilar och kringutrustning in. Informationen har sedan tolkats och 
översatts till enskilda och tydligare definierade krav och behov. Exempel på krav från 
intervjun listas nedan: 

• Hållaren bör gå att nå från förarplatsen 

• Telefonen bör vara lätt att sätta i och ta ur 

• Monteringen av hållaren bör vara enkel  

• Hållaren bör inte göra några märken i interiören 

Konsultation med Annika Aleryd2, Peter Östling3 och Christer Waldemarsson4 har 
gett generell information om lagkrav som ställs på bilar inom Europeiska Unionen 
och USA. De har även hänvisat till några av de dokument som undersökts i avsnitt 
4.1.4.  

4.1.2 Observationer 

Genom att observera och undersöka både BMW X5 samt Range Rover Mk4 har 
tekniska krav och även möjligheter inför konceptgenerering identifierats. Resultatet 
visar att bilarna har mycket gemensamt när det gäller utformning av 
instrumentpanelen. 

Gemensamt för bilarna är att små ytor i mittkonsolerna saknar funktioner. På 
instrumentbrädan, ovanför mittkonsolen, finns tomma ytor utan direkt funktion. 
Ovanför det ställbara ventilationsutblåset mellan ratt och sidofönster på förarsidan 
finns funktionsfria ytor. Möjlighet till montering på vindrutan finns också. 

                                                 
1 Henrik Bjerkelund Senior Product Marketing Consultant LeanNova Engineering AB, intervju den 2 
April 2015. 
2 Annika Aleryd Manager CAE and Safety Team LeanNova Engineering AB, intervju den 6 April 2015. 
3 Peter Östling Lead Project Engineer Regulatory Affairs LeanNova Engineering AB, intervju den 6 
April 2015. 
4 Christer Waldemarsson Senior Project Engineer Interior intervju den 8 April 2015. 
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På bägge bilarna är A-stolparna fria från instrument men de innehåller däremot 
krocksäkerhetsfunktioner i form av airbags/krockgardiner.  

I Figur 12 och Figur 13 illustereras interiören i BMW X5 respektive Range Rover.  

 
Figur 12. BMW interiör. 
 

 
Figur 13. Range Rover interiör. 
 
En lista på vad hållaren inte bör täcka visas nedan: 

• Krocksäkerhetsfunktioner (airbags och krockgardiner) 

• Displayer 
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• Knappar 

• Reglage 

• Ventilationsutblås 

4.1.3 Studie gällande tekniska krav för smartphones 

Genom att studera de tekniska specifikationerna för olika smartphones i 
toppsegmentet har bredd, höjd, djup och vikt identifierats. De dimensioner på 
smartphones som hållaren måste klara av listas i Tabell 1. Geometrierna har även 
studerats och dokumenterats. Specifikationerna för de telefoner som studerats kan ses 
i Bilaga A. 

Tabell 1. Sammanställning av mobiltelefonspecifikationer. 

Bredd 58,6 - 83mm 
Höjd  123,8 - 159,3mm 
Djup 6,3 - 10,6mm 
Vikt 110 - 185g 
 

4.1.4 Litteraturstudie gällande lagar 

Genom en litteraturstudie samlades flera olika krav in. De direktiv och standarder 
som studerats var:  

• EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/95/EG av 
den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet[23] 

• UN Vehicle Regulations - 1958 Agreement Regulation No. 21[20] 

• Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) 201 - Occupant protection 
in interior impact[24] 

Från direktiven och standarderna har krav på säkerhet och vilka ämnen som inte får 
användas dokumenterats. Exempel på krav listas nedan: 

• Hållaren får inte orsaka skada under normal användning  

• Hållaren får inte ha skarpa kanter vilket innebär att den måste ha radier på 3,2 
mm eller större där en sfär med diameter 165mm kommer åt. 

• När en kraft på 378 N läggs på hållaren bör den lossna, gå sönder eller 
väsentligt deformeras utan att det uppstår farliga egenskaper (exempelvis vassa 
kanter). Ifall hållaren inte deformeras och sitter kvar måste ytterligare test 
genomföras. Det genomförs genom att en kula på 6,8 kg och en diameter på 
165 mm samt en hastighet på 24,1 km/h träffar produkten från alla olika 
vinklar. Retardationen får inte överstiga 80 G i mer än 3 millisekunder. Kulan 
representerar i det här testet en människas huvud. 



Konceptframtagning av en mobilhållare för bilar 
 

 23 

De två sistnämnda kraven ovan har dock ett undantagsfall då de kan förbises. 
Undantaget gäller om produkten täcks av ratten plus en radie på 127 mm ut från 
rattens radie. Undantagszonen illustreras i Figur 14. Samtliga krav finns sammanställda 
i Bilaga A. 

 
Figur 14. Undantagszon runt ratten. 

4.2 Quality Function Deployment 

Före användningen av HoQ-matrisen startade, valdes mätbara kundkrav ut och 
viktades relativt varandra. För varje kundkrav definierades minst en 
produktspecifikation. Totalt blev det 13 krav och 17 produktspecifikationer. Genom 
att bedöma relationstalen mellan kraven och specifikationerna i matrisen kunde de 
specifikationer med störst vikt och flest kopplingar till krav utläsas. De specifikationer 
som fick störst vikt var ”hållarens placering”, ”antal delar”, ”avstånd från 
förarplatsen” samt ”formgivning”.  

Genom bedömningen utav korrelationen mellan de olika specifikationerna, kunde 
ytterligare prioriteringar göras av vart fokus bör läggas. De specifikationer som visade 
starkt positiv, positiv samt negativ korrelation illustreras i Figur 15. Den fullständiga 
HoQ-matrisen finns i Bilaga B. 
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Figur 15. Korrelationsmatris. 

 

4.3 Konceptgenerering 

Den funktionella nedbrytningen resulterade i tre huvudfunktioner som i sin tur bröts 
ner i delfunktioner. Resultatet från funktionsnedbrytningen listas i punktform nedan: 

• Montering av fäste 

o Snabb montering 

o Enkel montering 

o Säker montering 

o Enkel demontering 

• Montering av telefon i hållare 

o Hålla telefonen på plats 

o Snabb montering 
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o Enkel montering 

o Snabb demontering 

o Enkel demontering 

• Sammankoppling av fäste och hållare 

o Säker montering 

o Enkel montering 

o Snabb montering 

o Ställbar riktning 

Konceptgenerering utifrån nämnda funktioner gav en stor mängd koncept, där enbart 
en eller några av funktionerna kan anses uppfyllda av varje enskilt koncept. Ett par 
koncept täckte in alla huvudfunktionerna, men de flesta koncepten täckte bara in en 
huvudfunktion. 

Med hjälp av TRIZ Effects Database breddades användningen av olika principer vid 
genereringen. Genom att välja funktionen ”hålla” samt objektet ”solid” skapades en 
lista med 119 olika principer för att hålla fast en solid. En stor del av principerna fick 
dock sållas bort då de inte ansågs rimliga att undersöka ytterligare, med tanke på den 
framtagna kravspecifikationen. Det skapades minst ett koncept utifrån varje princip 
som var kvar på listan. De kvarvarande principerna listas nedan.  

•         Adhesive •         Holes
•         Bingham Plastic •         Hook
•         Chain •         Knot
•         Elastic Recovery •         Magnetism
•         Electroactive Polymer •         Mechanical 
•         Electromagnet •         Physical 
•         Electropermanent Magnet •         Pin
•         Ferromagnetism •         Pressure Drop
•         Foam •         Roller
•         Friction •         Screw
•         Gecko-Foot Bristle Array •         Sponge
•         Gel •         Suction
•         Gravitation •         Thin Films
•         Groove •         Velcro
•         Gyroscope •         Wedge   

 

Utifrån patent- och konkurrentstudien identifierades många innovativa lösningar som 
gav god inspiration till att skapa nya koncept. 
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Störst mängd koncept skapades genom associationer till olika produktkataloger, från 
exempelvis Biltema samt Kjell & Company. Sammanlagt skapades drygt 120 koncept 
innan första urvalet. Koncept av hållare, sammankoppling och fäste kan ses i bilaga C, 
bilaga D respektive bilaga E. 

Inför urval nummer två och tre, användes de valda koncepten för att skapa 
kombinationer och förbättringar genom framförallt metoden Merlin. Koncept på 
huvudfunktionerna genererades separat då de inte ansågs beroende av varandra, utan 
med fördel kunde kombineras i ett senare skede. Antalet koncept ökade bara med 
några stycken inför både urval nummer två och tre. Upplösningen på koncepten 
ökades desto mer. Tre exempel på kombinationer av olika koncept visas i Figur 16.  

 

 
Figur 16. Olika kombinationer av koncept.  

4.4 Val av koncept 

Den första gallringen resulterade i att det återstod 27 koncept på montering av 
telefon, 13 koncept på montering av hållare och nio koncept på sammankoppling. 
När röstning nummer två var färdig återstod tolv koncept på montering av telefon.  
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Nästa steg i urvalsprocessen var Concept screening som utfördes på varje delfunktion. 
Metoden resulterade i att fyra koncept på hållare, fyra koncept på fäste och tre 
koncept på sammankoppling valdes ut inför det slutliga valet. Resultatet från Concept 
screening finns att se i bilaga F. 

Sista delen i val av koncept, där en scoring-matris användes, utfördes som tidigare på 
de tre olika delfunktionerna separat. Med hjälp av matrisen utsågs ett vinnande 
koncept per delfunktion. Matrisen kan ses i bilaga G. De vinnande koncepten 
presenteras i nästkommande kapitel. 

4.4.1 Koncept på hållare 

Det vinnande konceptet på hållare låser fast mobilen med två armar, där den övre 
armen är fast monterad och den undre är fjäderbelastad och rörlig i höjdled. 
Monteringen sker genom att mobiltelefonens botten pressas mot den fjädrade armen 
som då förs neråt, så att toppen på mobilen kan vinklas in under den övre armen för 
att sedan låta den undre armen fjädra tillbaka och skapa låsningen. Konceptet passar 
med en stor variation av mobiler. Begränsningarna beror på fjäderns egenskaper samt 
hur långt armen går att dra ut. Konceptet kan ses i Figur 17. 

 
Figur 17. Vinnande koncept på hållare. 

4.4.2 Koncept på fäste 

Det vinnande konceptet gällande fäste monteras på ventilationsgallret. Konceptet 
består av ett övre fäste där en fjäderbelastad arm klämmer åt runt fram och baksida på 
en ribba i ventilationsgallret samt ett undre fäste i form av ett clip som klämmer runt 
en annan ribba i ventilationsgallret. Det undre fästet är även justerbart i höjdled för att 
passa mer än en bilmodell. Konceptet kan ses i Figur 18. 
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Figur 18. Vinnande koncept på fäste. 

4.4.3 Koncept på sammankoppling 

Det vinnande konceptet på sammankopplingen gör det möjligt att vinkla hållaren. 
Konceptet bygger på en kulled som består av en kula, en hylsa och en gängad låsring. 
Leden låses genom att låsringen skruvas på hylsan och klämmer in flänsarna i hylsan 
mot kulan. Konceptet kan ses i Figur 19. 

 
Figur 19. Vinnande koncept på sammankoppling. 

4.5 Konstruktion av valt koncept 

Nedbrytningen av det sammansatta konceptet resulterade i 10 unika delar, där 
”knapp” och ”framsida med övre arm” tillkom för att underlätta produktion och 
montering. Resultatet av nedbrytningen illustreras med hjälp av ett träddiagram i Figur 
20.  

 Figur 20. Uppdelning av konstruktion.
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Då hållarens funktion är sådan att den klämmer fast mobilerna på toppen och botten, 
är det höjden på de olika enheterna som sätter främsta dimensionsbegränsningarna. 
Minsta möjliga dimensionsspann för hållarens grepp illustreras i Figur 21. Utöver 
illustrerade dimensioner behövs även en viss rörelsemån. 

Armarna som greppar runt toppen och botten på mobilerna bör även vara tillräckligt 
djupa för att greppa om den enhet som har störst tjocklek. Minsta möjliga dimension 
illustreras i Figur 21. 

 
Figur 21. Hållarens dimensionsspann. Höjden A kan som minst variera mellan 123,8-159,3 mm. 
Djupet B kan som minst vara 10,6 mm.   
 
Fästet har ett flertal dimensioner som är beroende av utformningen på 
ventilationsgallret. Det övre fästet utgörs av en fjäderbelastad arm som klämmer åt 
runt fram och baksida på en ribba i ventilationsutblåset. Därmed behöver armen ha 
en höjd som är mindre än avståndet mellan ribborna för att kunna monteras. Armen 
behöver samtidigt ha ett överhäng som är tillräckligt stort för att garanterat skapa 
grepp på baksidan av ribban. Godstjockleken på armen måste vara mindre än 
avståndet mellan yttre och inre ventilationsribbor för att få plats. Greppdjupet 
behöver vara som minst mellan 12-18 mm. Begränsande dimensioner illustreras i 
Figur 22. 

Det nedre fästet utgörs av en klämma som begränsas av samma dimensioner som 
övre fästet. Dimensionerna illustreras i Figur 22. 
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Figur 22. Begränsande dimensioner för ventilationsutblås. 
 
Med tanke på lagkravet ur UN Vehicle Regulations No.21 om att inga skarpa kanter 
får uppstå vid ett möjligt brott placerades hanen (för sammankopplingen) på fästet. 
Anledningen var att det ansågs enklare att styra var ett brott då ska ske.  

4.5.1 CAD 

I Figur 23 och Figur 24 illustreras konceptet i sin helhet samt konceptets delar. I Figur 
25 illustreras en sprängskiss av konceptet med numrering och namn för varje del 
(numreringen motsvarar samma som i Figur 20). Då fjädrarna i konceptet inte har 
konstruerats har heller inga CAD-modeller på dessa skapats. I bilaga H kan 
komponenterna i konceptet ses separat. 
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Figur 23. Konceptet i sin helhet.  Figur 24. Konceptets delar. 
 
 

 

 
Figur 25. Sprängskiss av konceptet med numrerade komponenter.  
2. Hus för fäste, 3. Arm, 4. Knapp, 5. Klämma, 6. Låsring, 7. Hus för hållare, 8. Övre arm med 
framsida, 9. Undre arm.  
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Resultatet från testet av vassa kanter, visar att sfären inte kan komma i kontakt med 
radier som är mindre än 3,2 mm. Därför anses detta lagkrav uppfyllt. Figur 26 visar ett 
steg i verifieringen, för fler bilder se bilaga I. 

 
Figur 26. Test av skarpa hörn. 

 

4.5.2 Beräkning av spänningar 

Resultatet från handberäkningarna visar att det blir en spänning på 57,75 MPa mitt på 
cylindern och en spänning på 116 MPa vid infästningen av cylindern vid beräkning av 
böjspänning. När objektet utsätts för tryck uppstår en spänning på 4,8 MPa mitt på 
cylindern och en spänning på 8,42 MPa vid infästningen vid beräkning av 
tryckspänning. För fullständiga beräkningar se Bilaga J. 

Resultatet från FE-analysen när en kraft läggs på i X-led visar att det uppstår en 
spänning på 255,7 MPa vid infästningen av cylindern och 59,5 MPa mitt på cylindern. 
När kraften läggs på i Z-led blir spänningen 244,8 MPa vid infästningen och 56,8 MPa 
på mitten. I Figur 27 och Figur 28 visas var spänningarna uppstår och vilken storlek 
de har i de två olika fall när kraften läggs på i sidled. 
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Figur 27. Spänningar med kraft i X-led. 

 

 
Figur 28. Spänningar med kraft i Z-led. 
 
Spänningen som uppstår när en kraft läggs i Y-led har analyserats och resultatet blev 
en spänning på 29 MPa vid infästningen och 4,8 MPa på mitten. Var spänningarna 
uppstår kan ses i Figur 29. 

 
Figur 29. Spänningar med kraft i Y-led. 
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4.5.3 Prototyp 

Nedan presenteras prototypen. I Figur 30 och Figur 31 kan prototypen ses i monterat 
läge utan respektive med telefon. Prototypens delar presenteras i Figur 32 och Figur 
33. 

   
Figur 30. Monterad prototyp sett från förarposition.    Figur 31. Monterad prototyp med telefon. 
 

 

 
Figur 32. Prototypens tre delfunktioner,   Figur 33. Prototyp i delar. 
fäste, sammankoppling och hållare. 
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5 Diskussion 
Projektet har följt den planerade processen och tidplanen väl. Den planering som 
gjordes av projektets aktiviteter har varit till stor hjälp för att kontrollera arbetets 
fortskridning och status. Reflektionerna har till största del utförts direkt efter avslutad 
aktivitet. Diskussionen om de olika stegen tar upp vad som har gått bra, dåligt och 
vad som kunde utförts annorlunda. Diskussionerna för de olika momenten 
presenteras separat nedan. 

5.1 Identifiering av kundkrav 

Att intervjua personer med erfarenhet (marknadsansvariga) om kundkrav inom aktuell 
produktkategori, är en bra metod om man vill samla in krav snabbt. Problemet med 
denna metod, jämfört med att intervjua slutkunder personligen, är risken att missa 
viktiga krav. Kraven kan både feltolkas eller förbises av de marknadsansvariga då 
informationen i värsta fall kan ha förmedlats i en kedja av individer. Ett bra sätt att 
kontrollera kraven är genom egna marknadsundersökningar. Men dessvärre utfördes 
ingen egen marknadsundersökning, utan kraven jämfördes med egna upplevelser och 
erfarenheter. Men på grund av den totala kompetens och erfarenhet som finns inom 
LeanNova gällande kundkrav för denna typ av produkter anses metoden som effektiv 
med tanke på den begränsade tiden. 

Att undersöka vilka lagkrav som kan komma att gälla för en produkt som inte är 
definierad visade sig vara svårt. Det som gjordes var en granskning av lagar gällande 
interiör i fordon, oavsett om det gällde eftermarknadstillbehör eller inte. Men det 
visade sig vara ett omfattande arbete, då det var stora dokument öppna för en del 
tolkningar. En del hjälp inhämtades därför från LeanNovas ingenjörer inom 
fordonsinteriör och säkerhet.  

5.2 Quality Function Deployment 

Framtagandet av produktspecifikationer var en kritisk del i HoQ. Ett litet antal 
specifikationer gör att konceptgenerering blir svår eftersom det då finns få mål att 
sträva efter samtidigt som ett stort antal specifikationer kan få en negativ inverkan 
genom att avgränsa och därmed hämma kreativiteten. För att undvika för stor 
avgränsning sattes inga specifika riktvärden, istället sattes en förbättringsriktning 
(exempelvis minska). 

Vikningen av de kundkrav som valts ut var viktigt då den har stor inverkan på 
resultatet i HoQ matrisen. För att få en bättre viktning kunde denna del gjorts 
tillsammans med en grupp representanter från företaget för att få fler perspektiv på 
viktningen.  
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5.3 Konceptgenerering 

Flera olika metoder användes för att generera koncept. Syftet var att systematiskt 
utforska lösningsrymden med en stor kreativitet. Om en bedömning görs av 
metoderna var för sig, kan det sägas att ingen medför tillräckligt systematisk sökning 
och kreativ generering på samma gång. Men kombinationen av de valda metoderna 
visade sig vara effektiv.  

Före genereringen startade, definierades önskade funktioner hos produkten. Trots att 
funktionerna var relativt simpla från början, så utfördes en funktionsnedbrytning. Den 
visade sig underlätta genereringen signifikant, då skapandet av delkoncept 
möjliggjordes. Nedbrytningen tydliggjorde att produkten skulle bestå av tre 
huvudfunktioner, vilka var oberoende av varandra. Det ledde till beslutet att hålla 
koncept på delfunktionerna separata fram tills de slutliga valen var utförda.  

Genom att studera patent och existerande produkter gavs en viss säkerhet till att inga 
goda, redan existerande, lösningar förbisågs. Genom studien skapades även 
associationer som lade grunden till nya idéer.  

TRIZ Effects Database visade sig vara ett bra hjälpmedel för att systematiskt utforska 
en stor del av de möjliga lösningsprinciperna. Genom användning av verktyget fås 
dessutom en viss garanti om att inga uppenbart goda principer är glömda. Nackdelen 
är att det är tidskrävande att undersöka och bedöma vilka principer som är rimliga att 
generera koncept på. En del av de föreslagna principerna var till exempel dyra och 
högteknologiska, vilket kan anses direkt olämpligt för den här typen av projekt. Med 
ovan nämnda anledningar som bakgrund användes verktyget bara för att föreslå 
principer på en funktion. 

Den metod som visade sig vara mest effektiv var Visuell konfetti, som bidrog till en 
stor mängd koncept. Metoden höjde både kreativiteten och gav en bra bredd på 
idéerna. Principer från helt andra typer av produkter bidrog i många fall till nya idéer 
för koncept.  

För att kunna använda metoden Merlin är en förutsättning att det finns befintliga 
produkter eller koncept att utföra genereringen på. Då arbetet startade utan en 
produkt att utgå ifrån, användes metoden i slutet för att förvränga de koncept som 
ansågs goda. Dessvärre skapades inte många nya koncept med hjälp av metoden. 

I helhet har konceptgenereringen uppnått en bra kreativitet, kvantitet och kvalitet. Det 
som kunde höjt genereringen ytterligare, är om fler personer utöver författarna själva 
hade bidragit med sina idéer och infallsvinklar. Mer tid för att generera koncept hade 
också gett bättre garanti för att lösningsrymden är ordentligt utforskad. 

När det gäller koncept på fäste för hållaren känner författarna att de genererade 
lösningarna inte riktigt når upp till önskad nivå för att uppfylla kravspecifikationen. 
För att uppnå önskad nivå kunde konceptgenereringen förlängts för att fokusera mer 
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på lösningar för fästet, men för att kunna nå projektets övriga mål togs beslutet att gå 
vidare i arbetet och följa den utsatta tidplanen. 

5.4 Val av koncept 

Multivoting får anses som en bra metod för att gallra koncepten på ett snabbt och 
effektivt sätt. Nackdelen med metoden är att det är deltagarnas preferenser som till 
stor del styr valet. För ett mer rättvist resultat kunde denna metod utförts i en större 
grupp.  

Nästa steg i val av koncept var Concept screening. Den mest kritiska delen i metoden 
är valet av kriterier. För att kriterierna ska kunna skilja koncepten åt får de inte vara 
för öppna, men samtidigt inte för specifika. Många kriterier går ofta att bryta ner för 
att lättare kunna tolka kravet och jämföra koncepten. Detta underlättade screeningen 
när låsning av mobil skulle jämföras, eftersom koncepten låste olika bra i olika 
riktningar. 

För att screeningen ska få ett bra utfall är valet av referens viktigt. Ifall det sämsta 
konceptet skulle väljas som referens skulle det med stor sannolikhet resultera i ett 
positivt resultat med lite spridning, då det inte finns någon skala på hur bra eller dåligt 
koncepten är jämfört med referensen.  

I Concept scoringen gällande fästet, var kriteriet om att inte störa airbags eller 
krockgardiner förmodligen den avgörande faktorn. Övriga kriterier fick överlag lägre 
poäng hos det vinnande konceptet, men då krocksäkerhet är viktigt blev montering på 
ventilationsutblås det vinnande konceptet. Anledningen var att de övriga tre 
koncepten ansågs ha hög risk att störa utfällningen av krockgardinen i A-stolpen. Vid 
ytterligare vidareutveckling finns det dock stor potential i koncepten för A-stolpen. 

För att kontrollera att ett bra koncept valts kunde Concept scoringen gjorts ytterligare 
en gång med ett annat koncept som referens för att se om det blir ett liknande 
resultat.  

Konceptvalen ses i sin helhet som lyckade, då konceptet uppfyller de grundläggande 
kraven samtidigt som författarna är nöjda med det slutliga konceptet. Men att det bara 
var två personer som deltog i alla gallringar förutom Concept scoring, får ses som en 
osäkerhet i processen. Resultatet är förmodligen därför starkt nyanserat av 
författarnas egna preferenser och erfarenheter. För att säkerställa ett bra resultat från 
de olika konceptvalen kunde därför ett par representanter från företaget medverkat.  

5.5 Konstruktion av valt koncept 

Efter att delkoncepten kombinerats och en noggrannare granskning av detaljer utförts 
kunde ett par problem konstateras inför definiering av geometrier och dimensioner. 
Det först uppmärksammade problemet gällde montering av hållaren, där det valda 
konceptet syftar till att monteras på ribborna i ventilationsutblåset. Även om 
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konceptet består av två fästen där det ena är justerbart för att kunna passa bägge 
bilarnas ventilationsutblås, var det fler parametrar som behövde noggrann definiering. 
Problemet var att dimensionerna på ribborna samt avstånden mellan ribborna 
varierade rejält sett relativt storleken. Framförallt var största möjliga dimensioner små, 
vilket begränsade godstjocklek, djup och höjd på den fjädrade griparmen. För att 
möjliggöra större dimensioner för konstruktion måttades därför ventilationsutblåset 
med de inre ribborna maximalt vinklade åt sidan. Detta medför givetvis att luften 
kommer blåsa åt sidan så länge fästet är monterat, men med tanke på att 
konstruktionen ändå blockerar en stor del av utblåset anses det ändå ha en liten 
påverkan. 

Ett annat problem var avståndet mellan fäste och hållare, vilket kunde styras genom 
att justera sammankopplingens dimensioner. För att möjliggöra stor rörelsefrihet för 
hållaren behövdes ett relativt stort avstånd mellan fäste och hållare. Men stort avstånd 
mellan delarna påverkar utseende, ökar risken för att produkten stör andra funktioner 
samt försämrar stabilitet och hållfasthetsegenskaper. En uppskattning av minsta 
nödvändiga vinkling gjordes därför för att kunna bestämma kortast möjliga avstånd 
mellan delarna. Hanen (kulan) i sammankopplingen dimensionerades därför efter 
avståndet. Att hanen placerades på fästet, baserades på egna uppskattningar om att 
radien mellan fästet och hanen bör vara konstruktionens mest sannolika område för 
brott då momentet blir störst där. Skulle det inte varit fallet, så kunde en 
brottanvisning med enkelhet skapats inne vid fästet för att garantera att brott sker där. 
Med hjälp av handberäkningar och FE-simuleringar visade det sig senare att 
uppskattningarna var korrekta. 

Två viktiga parametrar som inte har prioriterats vid konstruktionsarbetet är fjädern 
för hållaren och fjädrarna för fästet. Armarna för både hållaren samt fästet är 
dimensionerade för att som minst klara den rörelsemån som krävs för att greppa de 
specificerade mobiltelefonerna respektive ventilationsribborna. Det är därmed osäkert 
om det finns fjädrar som passar konstruktionens dimensioner rakt av, samt har den 
fjäderkonstant som krävs för att skapa ett tillräckligt bra grepp. 

Konceptets stabilitets- och hållfasthetsegenskaper är tyvärr inte kontrollerade. Ett 
slutligt materialval är heller inte utfört.  

5.5.1 Beräkning av spänningar 

FEM-beräkningar utfördes bara på tre fall där flera antaganden gjorts. Simuleringen 
gjordes för att kontrollera att produkten uppfyller ett av de lagkrav som finns i UN 
Vehicle Regulations No.21. De laster och stöd som användes i simuleringen får anses 
som goda då inga indikationer på höga spänningar runt dessa uppkom. Ett undantag 
är när kraften läggs på i Y-led. Spänningar uppstår då i hålkanterna men det anses inte 
ha någon inverkan på spänningarna i det kritiska området.  
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Hållfasthetsberäkningarna visade att det skulle uppstå en spänning på 116 MPa vid 
infästningen och 57,75 MPa på mitten som största spänning. Resultatet vid mitten på 
cylindern är relativt nära resultatet från FEM som hade 56,8 MPa och 59,5 MPa på 
mitten när kraften lades på i Z- respektive X-led. Detta ger en felmarginal på 1,65 % 
och 3,5 % vilket antas vara ett bra resultat. 

Vid FE-analys av spänningarna vid infästningen av cylindern beräknades kraften till 
244,8MPa och 255,7 MPa, jämfört med handberäkningarna ger det en felmarginal på 
111 % respektive 120 %. Denna felmarginal är stor men beror på att det blir 
spänningskoncentrationer på radien vid infästningen. Utifrån detta kan det konstateras 
att handberäkningarna behöver multipliceras med en formfaktor. Formfaktorn i detta 
fall borde ligga på cirka 2,5 utifrån beräknade värdena. Formfaktorer finns vanligen att 
hitta i formelsamlingar men dessa är endast på enkla geometrier.  

Beräkningar gjordes även när kraften lades på i Y-led och trycker rakt på fästet. 
Genom handberäkningar beräknades spänningen bli 8,42 MPa vid infästningen och 
4,8 MPa på mitten. FE-analysen resulterade i en spänning på 29 MPa vid infästningen 
och 4,81 MPa på mitten. I detta fall blev felfaktorn 244 % respektive 0,2 %. 
Beräkningen som utfördes på mitten anses som bra och vid infästningen behövs även 
i detta fall en formfaktor. 

Beräkningarna som utfördes på mitten utav cylindern gjordes för att verifiera 
resultatet från FE-analysen då det var svårt att beräkna resultatet vid infästningen på 
grund av spänningskoncentrationen. 

Simuleringen visade höga spänningar i den förväntade brottzonen när kraften lades på 
i X- och Z-led, vilket leder till slutsatsen att detaljen definitivt kommer brista där vid 
ett verkligt test. I Y-led kommer inte spänningen upp till brottgränsen därför måste 
ytterligare tester genomföras. Eftersom hållaren är monterad på ventilationsgallret, 
som också skall uppfylla dessa krav, anses produkten uppfylla även detta krav. För att 
säkerhetsställa detta bör fler test utföras.    

Materialet som användes i FE-analysen rekommenderades av LeanNova då detta är 
ett vanligt material inom bilindustrin. 

5.5.2 Prototyp 

Första prototypen fungerade över förväntan. De lösningar som valdes för montering 
av telefon samt sammansättning av produkten fyllde de tänkta funktionerna utan att 
vara komplexa. Däremot behövdes vissa justeringar gällande fästet mot bilen. 
Längden på cylindrarna till armen visade sig vara i kortaste laget för de fjädrar som 
köptes in till prototypen. Det justerades genom att göra en insänkning i huset för 
fjädrarna, så kallade säten. Stabiliteten i klämman blev inte som tänkt, vilket justerades 
med en större stödyta mot huset i fästet. Totalhöjden på huset var i största laget så det 
kortades ner i botten, där godstjockleken var överdimensionerad från början. 
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6 Slutsatser och framtida arbete 
Genom de utvalda metoderna har ett slutligt koncept arbetats fram, som uppnår syftet 
genom simpla men ändå tillfredställande lösningar. Konceptet utgörs av tre 
delkoncept, vilka är en hållare, ett fäste och en sammankoppling, som sammanfogats.  

Hållarens funktion är sådan att en övre och en undre arm klämmer fast 
mobiltelefonen över toppen och botten. Den undre armen är fjäderbelastad vilket gör 
att montering av mobil kan ske snabbt med enbart en hand. Hållaren är i sin tur 
sammankopplad med fästet genom en kulled som är vinklingsbar och som låses med 
hjälp av en låsring. Fästet är utformat för att monteras på ett ventilationsutblås, där 
funktionen är sådan att en övre fjäderbelastad arm klämmer åt runt fram och baksida 
på en ribba i ventilationsutblåset. Nedanför den övre armen sitter en klämma som är 
justerbar i höjdled för att säkra låsningen och förbättra stabiliteten.  

Funktionsuppdelningen som gjordes för att underlätta konceptgenereringen visade sig 
fungera väl då samtliga delar i det vinnande konceptet kommer från just delkoncept.  

Koncept på fäste för hållaren blev inte lika bra som förväntat, då det monteras på 
ventilationsutblåset, vilket borde undvikas enligt kravspecifikationen. Att hitta en bra 
plats i interiören samt en god monteringsmetod visade sig därmed vara den svåraste 
uppgiften att lösa. Konceptet kan förbättras genom att hitta en annan lösning för just 
den funktionen. 

Konceptet klarar i teorin övriga krav som sammanställdes i början av projektet, men 
för att säkerställa detta behövs vidare testning av konceptet. Framförallt behövs vidare 
simuleringar och tester gällande lagkrav då det inte är fullständigt kontrollerat.  

Huset i hållaren är överdimensionerat med syftet att det ska krävas minimala 
justeringar av utformningen för att möjliggöra integrering av tekniker såsom NFC och 
Qi-laddning.  

Innan det valda konceptet kan förberedas för produktion behövs därmed fortsatt 
detaljskonstruktionsarbete med ytterligare prototyptillverkning, så att utförliga tester 
kan genomföras. En del i det är att verifiera att konceptet uppfyller lagkraven. Det 
behövs även en kostnadsanalys för att identifiera möjliga kostnadsoptimeringar. 
Materialet PC-ABS är bara tillfälligt valt för FE-analysen, ett utförligare val behövs 
därför för detta. Konstruktionen kan även behöva anpassas efter den 
tillverkningsmetod som kan komma att väljas i framtida arbete.  
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Bilaga A:1 

A. Lista över krav 
Användarkrav 

• Hållaren bör gå att nå från förarplatsen  

• Hållarens placering bör inte störa under körning 

• Telefonens skärm bör vara tillgänglig 

• Hållaren bör vara ”liten” 

• Telefonen bör sitta fast 

• Telefonen bör vara enkel att montera  

• Telefonen bör vara enkel att demontera 

• Hållaren bör inte orsaka skada på telefonen 

• Hållaren bör vara enkel att montera  

• Hållaren bör vara enkel att demontera 

• Hållaren bör inte orsaka skada i interiören  

• Priset bör ligga i samma prisklass som liknande hållare 

• Hållaren bör vara estetiskt tilltalande 

• Hållaren bör inge kvalitetskänsla 

• Hållaren bör vara gjord av få material 

Tillverkare 
• Hållaren bör bestå av få delar 
• Undvika rörliga delar 
• Undvika små toleranser 
• Undvika komplicerade tillverkningsmetoder 

 

Lagkrav 

Hårdhet på materialet ska inte överstiga vara 50 Shore A 

Där en sfär med 160 mm i diameter kan träffa kanter på produkten måste radien på 
kanterna minst vara 3,2 mm.   

Om produkten lossnar, går sönder eller deformeras väsentligt när en kraft på 37,8 dN får 
det inte uppstå farliga egenskaper exempelvis vassa kanter. 

Sitter produkten kvar efter föregående test utan att det uppstår farliga egenskaper måste 
ytterligare test genomföras. Testet utförs genom att en kula med en diameter på 160mm, en 
vikt på 6,8 kg och en hastighet på 24,1 km/h träffar produkten får retardationen inte 
överstiga 80 G i mer än 3 millisekunder. 

Ovan nämnda lagkrav gäller inte om produkten är placerad inom ett område bakom ratten. 
Området är en cirkel runt som har en radie lika med rattens radie plus 127mm.   

Hållaren får inte orsaka skada under normal användning  
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Bilaga A:2 

Bilarna 

Hållaren bör undvika att täcka över: 

• Krocksäkerhetsfunktioner (airbags och krockgardiner) 

• Ventilationsutblås 

• Displayer 

• Knappar 

• Reglage 

 

Smartphones 

• Hållaren ska fungera med mobiltelefondimensioner mellan: 

o Bredd (mm) 58,6-83 

o Höjd (mm) 123,8-159,3 

o Djup (mm) 6,3-10,6 

o Vikt (g) 110-185 

• Hållaren ska klara av mobiltelefoners utformning 

o Välvd baksida 

o Plan baksida 
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Bilaga B:1 

B. House of Quality 

Produkt-
specifikationer

Krav

1 9 11,1 5,0

2 9 8,9 4,0

3 9 8,9 4,0

4 9 8,9 4,0

5 9 6,7 3,0

6 9 6,7 3,0

7 9 6,7 3,0

8 9 6,7 3,0

9 3 6,7 3,0

10 9 6,7 3,0

11 9 6,7 3,0

12 9 6,7 3,0

13 9 4,4 2,0

14 3 4,4 2,0

Anteckningar:

Hållaren bör vara estetiskt tilltalande

Hållaren bör gå att nå från förarplatsen

Hållaren bör vara "liten"

Telefonen bör sitta fast

Hållaren bör inte göra några märken i interiören

Hållarens placering bör inte störa under körning

Undvika avancerade tillverkningsmetoder

Telefonen bör vara lätt att sätta i och ta ur

Priset bör ligga i samma prisklass som liknande 
hållare

Hållaren bör inge kvalitétskänsla

Hållaren bör vara gjord av få material

Hållaren bör bestå av få delar

Montering av hållaren bör vara enkel

Undvika rörliga delar
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Figur 34. House of Quality. 
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Figur 35. Konkurrensanalys i House of Quality. 
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C. Koncept hållare 
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D. Koncept fäste 
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E. Koncept sammankoppling 



Konceptframtagning av en mobilhållare för bilar 
 

Bilaga E:2 



Konceptframtagning av en mobilhållare för bilar 
 

Bilaga E:3 

 

 

 

 



Konceptframtagning av en mobilhållare för bilar 
 

Bilaga F:1 

F. Concept screening 
Hållare 

Kriterier 100 (referens) 10 15 18 27 28 29 43 71 7+76 27+80 72+95
Säker låsning horisontellt 0 + 0 + + + + + + 0 - 0
Säker låsning vertikalt 0 0 - - - - - - - 0 0 0
Säker låsning mot förare 0 - - - 0 0 - - - 0 0 0
Antal delar 0 + + - + - + 0 - 0 + -
Antal moment (rörelser) för montering 0 0 + 0 + + + + + 0 + 0
Antal moment (rörelser) för demontering 0 0 + - + + + + + 0 + 0
Flexibilitet för olika telefoner 0 - - 0 - - - - - + - 0
Skarpa kanter 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Risk att skada telefon 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0
Tillgänglig skärm 0 + - + - - 0 - + + 0 +

0
0

Summa + 0 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 1
Summa 0 8 5 3 4 1 2 3 3 1 8 3 8
Summa - 0 2 4 4 5 5 3 4 5 0 4 1
Totalsumma 0 1 -1 -2 -1 -2 1 -1 -1 2 -1 0
Ranking 4 2 6 11 6 11 2 6 6 1 6 4

Grön = Går vidare

Koncept

 
Figur 36. Screeningmatris för hållare. 

 

Fäste 

Kriterier 54 (referens) 14 14A 45 47 48 50+55+105 59 60 91 92 104 104A
Säker låsning horisontellt 0 + + 0 0 + + 0 + + 0 + +
Säker låsning vertikalt 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Säker låsning mot förare 0 + + + + 0 + + + - - + +
Antal delar 0 - - 0 - 0 - 0 - - - - -
Antal moment (rörelser) för montering 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 - -
Bör inte täcka över ventilationsutblås 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 + +
Bör inte störa bilens airbags/krockgardiner 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - -
Risk att skada bilens interiör 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 + +
Summa + 0 2 2 1 3 1 4 1 2 1 0 4 4
Summa 0 8 4 4 6 2 7 2 6 5 4 6 1 1
Summa - 0 2 2 1 3 0 2 1 1 3 2 3 3
Totalsumma 0 0 0 0 0 1 2 0 1 -2 -2 1 1
Ranking 9 5 5 5 5 2 1 5 2 12 12 2 2

Grön = Går vidare
Blå = Kombinera

Koncept

 
Figur 37. Screeningmatris för fäste. 
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Sammankoppling 

Kriterier F5 (referens) F1 F2 F3 F7 F10 F11 F12 F15
Säker låsning horisontellt 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Säker låsning vertikalt 0 + + 0 0 + + 0 +
Säker låsning mot förare 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Antal delar 0 0 0 - + - 0 - -
Antal moment (rörelser) för montering 0 0 0 0 + - + + +
Vinklingsbar i vertikal riktning 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vinklingsbar i horisontell riktning 0 + + + + + + + 0
Säker låsning av vinkling 0 + + + 0 + + 0 +
Summa + 0 3 3 2 3 3 4 2 3
Summa 0 8 5 5 5 3 3 4 4 3
Summa - 0 0 0 1 2 2 0 2 2
Totalsumma 0 3 3 1 1 1 4 0 1
Ranking 8 2 2 4 4 4 1 8 4

Grön = Går vidare

Koncept

 
Figur 38. Screeningmatris för sammankoppling. 
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G. Concept scoring 
Hållare 

Referens för varje kriterie är fetstilt 3

Kriterier Vikt Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning
Säker låsning horisontellt 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3
Säker låsning vertikalt 10% 4 0,4 3 0,3 1 0,1 4 0,4
Säker låsning mot förare 10% 4 0,4 3 0,3 2 0,2 4 0,4
Antal delar 5% 2 0,1 3 0,15 4 0,2 1 0,05
Antal moment (rörelser) för montering 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 3 0,45
Antal moment (rörelser) för demontering 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 3 0,45
Flexibilitet för olika telefoner 5% 4 0,2 1 0,05 3 0,15 4 0,2
Risk att skada telefon 15% 3 0,45 3 0,45 2 0,3 3 0,45
Tillgänglig skärm 15% 3 0,45 3 0,45 2 0,3 3 0,45

Total poäng
Ranking
Utveckla Ja Nej Nej Nej

3,20 2,80 2,65 3,15
1 3 3 2

Koncept
7+76 10 29 72+95

 
Figur 39. Scoringmatris för hållare. 

Fäste 

Referens för varje kriterie är fetstilt 3

Kriterier Vikt Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning
Säker låsning horisontellt 10% 1 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4
Säker låsning vertikalt 10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3
Säker låsning mot förare 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45
Antal delar 5% 3 0,15 4 0,2 2 0,1 4 0,2
Antal moment (rörelser) för montering 5% 3 0,15 4 0,2 3 0,15 3 0,15
Bör inte täcka över ventilationsutblås 5% 1 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
Bör inte täcka över reglage 5% 3 0,15 5 0,25 5 0,25 5 0,25
Risk att skada bilens interiör 15% 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3
Bör inte störa bilens airbags/krockgardiner 30% 5 1,5 3 0,9 3 0,9 3 0,9

100%
Total poäng
Ranking
Utveckla

Koncept
48+60 50+55+105 104 104A

Ja Nej Nej Nej

3,3 3,0 3,0 3,1
1 3 3 2

 
Figur 40. Scoringmatris för fäste. 

Sammankoppling 

Referens för varje kriterie är fetstilt 3

Kriterier Vikt Betyg Viktning Betyg Viktning Betyg Viktning
Säker låsning av sammankoppling horisontellt 8% 3 0,24 3 0,24 3 0,24
Säker låsning av sammankoppling vertikalt 8% 3 0,24 3 0,24 3 0,24
Säker låsning av sammankoppling mot förare 9% 3 0,27 3 0,27 2 0,18
Antal delar 5% 3 0,15 3 0,15 2 0,1
Antal moment (rörelser) för montering 5% 4 0,2 3 0,15 3 0,15
Vinklingsbar i vertikal riktning 20% 3 0,6 2 0,4 3 0,6
Vinklingsbar i horisontell riktning 20% 3 0,6 2 0,4 3 0,6
Säker låsning av vinkling 25% 3 0,75 3 0,75 2 0,5

Total poäng
Ranking
Utveckla

Koncept
F1 F2 F11

3,1 2,6 2,6

Ja Nej Nej
1 2 2

 
Figur 41. Scoringmatris för sammankoppling. 
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H. CAD-modeller 
 

 
Figur 42. Arm för fäste.  Figur 43. Klämma för fäste. 
 

 

  
Figur 44. Hus för fäste.  Figur 45. Hus för fäste, baksida. 
 
 

  
Figur 46. Knapp för fäste.  Figur 47. Låsring för sammankoppling. 
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Figur 48. Hus för hållare.  Figur 49. Hus för hållare, underifrån. 

 

  
Figur 50. Framsida med arm för hållare.  Figur 51. Framsida med arm för hållare, baksida. 
 

 
Figur 52. Undre arm för hållare. 
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I. Test av vassa kanter 

   
Figur 53. Test av vassa kanter från sidan.      Figur 54. Test av vassa kanter ovanifrån. 
 

 

 
Figur 55. Test av vassa kanter underifrån. 
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J. Hållfasthetsberäkningar 
Böjspänning vid infästning 
 

 
 
σb=Böjspänning, Mb=Böjmoment , Wb=Böjmotstånd, F=Kraft, L=Längd, D=Diameter 
 
 

 
 
τb=Böjskjuvspänning, μ=Jouravski konstant, T=Tvärkraft, A=Delarea, r=Radie 
 
 

 
 
σnom= Nominell spänning, σb=Böjspänning, τb=Böjskjuvspänning 
 
 
Böjspänning på mitten 
 

 
 
σb=Böjspänning, Mb=Böjmoment , Wb=Böjmotstånd, F=Kraft, L=Längd, D=Diameter 
 
 
Tryckspänning 
 

 
 
σd=Böjspänning, F=Dragkraft, A=Tvärsnittsarea, r=Radie 
 
 

 
 
τd=Böjskjuvspänning, F=,Tvärkraft A=Skjuvarea 
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σnom= Nominell spänning, σd=Böjspänning, τd=Böjskjuvspänning 
 
 
Tryckspänning på mitten 
 

 
 
σd=Böjspänning, F=Dragkraft, A=Tvärsnittsarea, r=Radie 
 

 


