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Förord  

 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete som utfördes i samarbete med Halmstads 

Gummifabrik under perioden april-maj 2016.  

 

Vi vill passa på och tacka vår handledare Håkan Petersson (PhD), universitetsadjunkt på 

Högskolan i Halmstad. Under arbetets gång har Håkan Petersson visat stort engagemang och 

ställt upp för oss i alla lägen vad det gäller frågor eller funderingar.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare och mentor Zaheer Ahmed Mohammad, 

industridesigner på Halmstads Gummifabrik som har tilldelat oss detta projekt. Utöver rollen som 

mentor och uppdragsgivare har Zaheer Ahmed Mohammad även lärt oss nya kunskaper både 

inom projektets område samt arbetslivet som konstruktör. 

Med hjälp av den öppna dialogen har ett framgångsrikt arbete kunnat uträttas.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra klasskamrater som har hjälp oss under projektets gång.  

 

 

Detta projekt utfördes på Högskolan i Halmstad.  
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Sammanfattning  

 

I denna rapport presenteras ett examensarbete som utfördes vårterminen 2016 på Högskolan i 

Halmstad. Examensarbetet har uträttats för att erhålla en högskoleexamen inom maskinteknik och 

omfattar 7,5 högskolepoäng.  

 

Arbetet utfördes tillsammans med uppdragsgivaren och mentorn Zaheer Ahmed Mohammad, 

industridesigner på Halmstads Gummifabrik som tillverkar det mesta inom plast. Deras 

affärsområden sträcker sig allt från gruv- och byggindustrin till industriella produkter. HGF har 

allt som allt 6 affärsområden och det som vi kommer att arbeta med är företagets automotiv 

avdelning.    

 

Syftet med arbetet var att ta fram principiella design idéer för en gummi matta för bilar som 

eventuellt kommer att användas av ett asiatiskt bilföretag. Totalt introducerades 8 design idéer 

och bakom varje idé döljer en ”story-line” som är relaterat till bilen, vilket var ett av kraven. 

Dessa designer kommer vid senare skede att genomgå en kritisk granskning baserat på dess 

utseende och utformning vilket resulterar till att endast 2 designer kommer att presenteras för 

bilföretaget.   

 

Examensarbetet inledde med en marknadsundersökning för att få en översikt av hur dem olika 

designen ser ut på diverse bilföretag. Marknadsundersökningen har även generat inspiration till 

våra designer.    

För att skräddarsy arbetet efter våra behov och önskemål har en design- och en 

konstruktionsmetodik kombinerats för att få fram de önskade lösningarna.  

De programvaror som har används under arbetes gång är CatiaV5, KeyShot, InDesign och Adobe 

Photoshop CS6. 

 



 

 
 

Abstract  

 

This report presents a thesis carried out in the spring semester of 2016 at the University of 

Halmstad. The work has been done to obtain a college degree in mechanical engineering and 

awards 7,5 credits. 

 

The work was done together with the constituent and mentor Zaheer Ahmed Mohammad, 

industrial designer at Halmstad’s Rubber Factory which manufactures most of plastic products. 

Their business area spreads from mining and construction industry to industrial products. HGF 

has a total of six business fields and we will work with the company's automotive department. 

 

The aim of this work was to develop fundamental design ideas for a rubber mat for cars that 

might be used by an Asian car company. A total of 8 design ideas were introduced where each 

design contain a "story line" that is related to the vehicle, which is the requirement from the 

company. These designs will at a later stage undergo a critical review based on its appearance 

and design resulting to only 2 designs will be presented to the car company. 

 

The work began with a survey to get an overview of how the respective designs look at the 

various car companies. The market investigation has also generated inspiration for our design. 

To customize our work for our needs and requirements, a design and construction methodology 

has combined to obtain the desired solutions. 

The software that has been used during this thesis is CatiaV5, KeyShot, InDesign and Adope 

Photoshop CS6. 
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1 Inledning  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till projektet, företagspresentation, syfte och mål, 

problembeskrivningar, Gantt-schema och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Denna rapport presenterar ett examensarbete på 7.5 högskolepoäng som utfördes av två studenter 

från CAD-tekniker programmet på Högskolan i Halmstad under våren 2016.  

Detta projekt startades efter en förfrågan om sammarbete från gruppen till företaget Halmstads 

Gummifabrik som är specialiserade på tekniskt formgods i gummi och TPE. Arbetet 

genomfördes genom att assistera vår mentor Zaheer Ahmed Mohammad som arbetar som 

industridesigner, med att ta fram en ny design på gummimattor. Vår färdiga design samt 

designförslagen ritas upp i 3D med programmet Catia V5 2013. 

1.2 Företagspresentation 

Halmstads Gummifabrik eller HGF som de också kallas är ett familjeägt företag som startades 

1989 och som det står på deras hemsida är företaget ”specialiserade på teknisk godsform i gummi 

och TPE”. Mer om TPE finns i kap. 4.   

Företaget inriktar sig på att tillverka produkter till 6 affärsområden som består av 

tillverkningsindustrin, marin industrin, gruv- och byggindustrin, tätningar, sportindustrin samt 

bilindustrin. Det affärsområdet som gruppen har tillförsett med är bilindustrin. 

Sedan 50-talet har HGF försett fordonindustrin med produkter av högsta kvalité. Inom denna 

industri har HGF kunder som Mitsubishi, Ford, Volvo, Land Rover, Porsche, Jaguar etc. Många 

av dessa kunder har även jobbat med HGF i över 20 år och varje produkt som utvecklas har ett 

nära samverkan med klienten. (HGF.se) 

1.3 Syfte och mål 

Projektet har som syfte att visa goda kunskaper inom CAD samt påvisa ett maskintekniskt 

utvecklingsarbete där produkten förväntas vara en ny design för företaget samt för kunden. 

Projektets ändamål går ut på att ta fram olika mönster för bilmattor som sedan kommer att 

presenteras för Halmstads Gummifabrik. Dem olika designen kommer att bli kritiskt granskade 

och slutligen kommer en design att eventuellt tillverkas av HGF. Mattorna kommer sedan att 

säljas vidare till bilföretaget.  
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1.4 Problembeskrivning  

När det idag kommer kunder till HGF och vill ha en designad bilmatta är det en process där det 

ska göras design, prototyp och sedan eventuella ändringar. Tillverkningsprocessen för en 

gummimatta tar cirka 2 månader. HGF vill därför att det tas fram en eller flera designidéer där 

dem sedan har en färdig prototyp på ett mönster att visa för aktuellt företag. Det kan spara 

företaget tid och pengar om kunden är nöjd med den redan färdiga designen.  

1.5 Gantt-schema  

Efter mötet med vår handledare, Zaheer Ahmed Mohammad bestämde gruppen för att göra ett 

Gantt-schema. Anledningen till varför schemat uträttades var på grund av att gruppen ville ha en 

tidsplanering som vi kunde följa samt en överblick på hur arbetet kommer att utföras. Gantt-

schemat finner ni i bilaga 1.  

1.6 Avgränsningar 

Vid starten av framtagningen av designen fanns det inga begränsningar för att inte ”tänka 

innanför lådan” under idégenereringsprocessen. Ett av kraven var att för varje formgivning kräver 

det en “story-line” till varför mönstret/figuren ser ut som det gör. Den viktigaste biten att tänka på 

är att mattorna ska klä bilen i en modern och unik design som lyfter fram interiören eller 

exteriören på bilen. Det ska vara elegant och ha typiska former som utmärker den bilmodell som 

mattan är framtagen till. Mattorna ska vara i samma material som företaget tillverkar, vilket är 

gummi. Samt ska bilmattorna vara designade så dem är anpassade efter företagets förutsättningar.  
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2 Teoretiskt referensram  

Detta kapitel innehåller en grundläggande beskrivning av en designmetodik (Österlin 2012) och 

en konstruktionsmetodik (Olsson 1995). Dessa två har noggrant blivit utvalda för att anpassa 

arbetet efter våra behov och önskemål.     

2.1 Design metodik  

Den designmetodik som gruppen anser vara lämplig för detta arbete är en designprocess av 

Österlin (2012). Han anser att designprocessen måste inleda med en målsättning för att veta vart 

arbetet skall leda till och med ett bra uppstart kan missförstånd undvikas, vilket i sin tur kan leda 

till ett bra resultat. Normalt inleds ett designprojekt med en designdefinition som innefattar 

metoder/verktyg där tema och känsla för produkten framhävas. Moodboards är ett exempel på en 

sådan metod. 

Nästa fas av designprocessen som redogörs är en informationsinsamling där designern 

undersöker förutsättningar för produkten, allt från materialval till produktens ergonomiska 

funktion. Med hänsyn till uppställda behov och önskemål samt marknadsundersökning kan 

idégenerering i form av koncept eller idéskissning påbörjas. Metoder som har används här är 

bland annat en brainstorming metod som kallas “Brainwriting”. Dessa koncept- och idéskisser 

utvärderas sedan på utvärderingsmötet och kravspecifikation används då som facit.  Slutligen 

görs en uppföljning av detaljer där prototyper framtas och sista-minuten-korrigeringar uträttas.  

Designprocessen består av 5 etapper och innehåller:  

 

● Uppstartning  

● Informationsinsamling och analys  

● Koncept-eller idéskissning  

● Bearbetning av detaljerna  

● Uppföljning av detaljer  

2.2 Konstruktionsmetodik  

Konstruktionsmetodikerna baseras på Freddy Olssons (1995) konstruktionsprocess som består av 

primär, princip och tillverkningskonstruktion. I samtliga metodiker presenteras även en kritisk 

granskning utifrån den valda lösningen. Innehållet inom den kritiska granskningen som betraktas 

är människors behov och förutsättningar som löper parallellt med samhällets mål för en 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Även människans hälsa och välbefinnande för de 

rådande under arbetet och framtida användare kommer att granskas samt betraktas. 

Gruppen kommer att använda oss av samtliga metodiker, dock kommer vissa delmoment att 

plockas bort som vi anser vara lämpade till vårt arbete.   
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2.2.1 Principkonstruktion  

Principkonstruktion är det primära uppsättningen av Freddy Olssons konstruktionsmetodik. Det 

innefattar en utveckling av en ny produkt eller en befintlig produkt som är i behov av en 

förbättring. Produktutvecklingen i denna fas går från att ha en idé (en ny produkt) eller någon 

form av behov (förbättring) till att få fram en principiell lösning med hänsyn till krav och 

önskemål, där det bör vara konkurrenskraftigt, användbart och efterfrågat.  

För att kunna förbättra en produkt är det oftast lämpligt att ta reda på vad som har hänt inom det 

aktuella produktområdet och en marknadsundersökning ska uträttats.  

Produktundersökningen omfattar en undersökning på produktens bakgrund, nuläge och framtida 

situation.  

Under denna fas utvärderas även de färdiga designvalen och sker oftast i flera omgångar.  

För att utvärderar dessa förslag kommer en metod som består av primär-, mellanliggande- och 

slutlig utvärdering av genomförs. (Olsson 1995)  

Delmomenten som ingår är: 

 

● Produktdefinition och produktundersökning  

● Produktförslag 

● Framtagning av produktförslag  

● Utvärdering av produktförslag med hänsyn till kravspecifikation  

● Presentation av de valda produktförslagen   

2.2.2 Primärkonstruktion  

Den sekundära uppsättningen av Freddy Olssons konstruktionsmetodik är primärkonstruktion. 

I denna del tilldelas dem valda produktutkasten från principkonstruktionens korrigeringar med 

hänsyn till uppdaterad krav och önskemål, materialval med hänsyn till förhållandena så som 

väder och vind samt komponentval med avseende till förutsättningarna.   

De delmoment som ingår är:  

 

● Produktutkast 

● Val av komponenter  

● Detaljkonstruktion av unika delar  

● Produktsammanställning   
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2.2.3 Tillverkningskonstruktion  

Den tertiära metodiken är tillverkningskonstruktion. I denna fas presenteras en kostnadsanalys för 

den slutliga detaljkonstruktionen. Produktanalyser är i form av FMEA-analyser, LCA, och CE-

märkning presenteras. Och slutligen en produktutprovning.  

De delmoment som ingår är: 

 

● Korrigeringar  

● Slutlig detaljkonstruktion  

● Felanalyser  

● Produktutformning 

2.3 Metodologi i arbetet  

Båda av dessa två metodiker innehåller punkter som är relativt lika. Informationsinsamling och 

analys från Österlin (2012) och produktdefinitionen och produktundersökning (Olsson 1995) har i 

detta fall samma betydelse. Detsamma gäller koncept- eller idéskissning (Österlin 2012) och 

framtagning av produktförslag (Olsson 1995). För att undvika repetition kommer vissa moment 

att kombineras och att andra utesluts då det inte är relevant eller icke genomförbart för detta 

arbete.   

 

Projektet kommer att inledas med designdefinition som följs av en produktundersökning. När det 

finns idéunderlag från produktundersökningen kan koncept- eller idéskissning påbörjas vilket 

utgör nästa fas i arbetet. Den 4:e fasen i projektet blir presentation av designval där idéskisserna 

presenteras för företaget. Därefter påbörjas bearbetning av designvalen. Arbetets 6:e och sista fas 

avslutas med ett slutgiltigt designval.  Figuren visas en modell av metodikfaserna.  

 
Figur 2.1 visar arbetsmetodiken i 6 steg
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3 Metod 

I föregående kapitel presenterades en designmetodik och en konstruktionsmetodik. I vissa 

punkter är dessa två metodiker väldigt lika och därmed har vissa delmoment kunnat kombineras. 

I detta kapitel kommer vi att gå mer ingående på de delarna som ingår i delmomenten.    

3.1 Moodboards 

Moodboards är ett bildkollage som sätt samman för att visa miljöer och attribut som representerar 

målgruppens värderingar och stämningar. (Österlin 2012)  

3.2 Förstudie och marknadsundersökning 

Under marknadsundersökningsstadiet presenteras de lösningarna som finns på marknaden idag. 

Ändringar och hur produkten tidigare varit löst tas upp och fördelar, nackdelar samt svagheter 

från tidigare erfarenheter bör upplysas. Informationen kan stärkas genom redogörelser av 

reklamation, haverier eller klagomål. (Olsson 1995)    

3.3 Kriterieuppställning 

Detta designarbete innehåller generella mål som kräver en omformulering i form av kriterier. 

Dessa kriterier består i sin tur av behov och önskemål. Då kriterierna inte får misstolkas är det 

väldigt viktigt att formuleringen blir rätt.  

Kriterierna kan jämföras med en parvis jämförelsemetod där behov och önskemål kommer att 

viktas mot varandra.(Olsson 1995)   

3.4 Koncept- eller idéskissning 

Med hänsyn till uppställda behov och önskemål samt marknadsundersökning kan idégenerering i 

form av koncept eller idéskissning påbörjas. Metoder som har används här är bland annat en 

brainstorming metod som kallas “Brainwriting”.  

3.5 Brainstorming - Brainwriting  

En ”Brainwriting” innebär att gruppmedlemmarna sitter var för sig och genererar idéer på papper 

och på så sätt kan skissidéerna undvikas att gå i samma spår. Skulle idégenereringsprocessen 

stanna upp finns möjligheten att efter 5-10 minuter skicka runt skisserna bland gruppen. (Österlin 

2012) 

3.6 Utvärdering och presentation av designval  

Under denna fas utvärderas de färdiga designvalen och sker oftast i flera omgångar.  
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För att utvärderar dessa förslag kommer en metod som består av primär-, mellanliggande- och 

slutlig utvärdering av genomförs. (Olsson 1995)  

3.6.1 Primär utvärdering  

Målet med detta förslagsskede är att genera ett stort antal förslag vilket resultatar i att det 

kommer innehålla utkast som är ointressanta och de kommer då att plockas bort.  

Endast de viktigaste kriterierna (behoven) kommer att betraktas i detta skede.   

3.6.2 Mellanliggande utvärdering  

Här finner vi de idéer som har klarat sig igenom den primära utvärderingen. Dessa idéer kommer 

i detta stadie att genomgå en mer ingående granskning vilket bidrar till att endast ett fåtal koncept 

kommer att finnas kvar.    

3.6.3 Slutlig utvärdering  

De allra bästa förslagen kommer i detta stadie att genomgå en slutlig utvärdering och målet här är 

då att välja ut ett eller två möjliga förslag för slutligt presentation.  

3.7 Bearbetning av designval  

De valda designförslagen kommer att undergå korrigeringar i samband med företagets 

representant. Utifrån de presenterade designkoncepten kommer de bästa koncepten att bakas 

samman till en gemensam lösning. D.v.s. godbitarna plockas från flera lösningar och appliceras 

till ett resultat. Eventuella utformningar kan i denna fas anpassas till nya riktlinjer och 

ergonomiska mått finslipas, utformningen justeras efter tillverkningen och konstruktionskraven. 

Sammarbetet och kommunikation mellan konstruktören och designern är i denna fas väldigt 

betydelsefull då målet med uppdragget är att uppnå bra resultat med hänsyn till uppställda behov 

och önskemål. (Österlin 2012)  

3.8 Slutgiltig designval  

Här presenteras dem slutgiltiga designvalen. Våra designer har bearbetats från skisser till 

slutgiltiga resultat i form av 3D-modeller. Detta har uppnåtts genom att följa den skräddarsydda 

arbetsmetodiken som figur 2.1 visar.  

En beskrivning av dem färdiga designen och varför de ritades upp på det sättet kommer även att 

förklaras. 



RESULTAT 4 

8 

 

4 Resultat 

Kapitlet beskriver resultatet av projektet samt en utvärdering. Innehållet i detta kappitel löper 

parallellt med uppbyggnaden av kapitel 3. Här kommer de delmomenten i kapitel 3 att appliceras 

med våra egna utvärderingar.  

4.1 Designdefinition 

För att hitta så många olika idéer som möjligt för en unik och passande design var användandet 

av inspirationskällor till en stor fördel. Till detta gjordes flera Moodboards som verktyg för att få 

en övergripande bild av känslan som designern vill förmedla.  

Förslag 1- 4 innehåller ingivelse av natur där de flesta av formerna representerar någon form av 

naturrelaterade strukturer.   

Känslan som vill förmedlas med förslag 5-8 är en robust stadsmiljö och inspirationen är tagen 

från byggnader och strukturer. Se bilaga 2-5. 
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4.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

För att veta hur gruppen skulle utveckla eller gå tillväga för att göra en ny design använde 

resultatet från vår marknadsundersökning. En bilmatta i gummi är främst till för att skydda golvet 

i bilen. Mönstret på själva mattan har inte stor betydelse för funktionen utan att mönstret ska vara 

passande till bilen som mattan ska befinna sig i.  

Mattan ska alltså först och främst vara stilren i förhållande till bilen. Detta är något som alla 

aktörer på marknaden jobbar med idag. De finns dem bilföretagen som lägger mycket pengar på 

att det ska vara en snygg matta, sedan finns det dem som vill ha en enkel matta som inte ska kosta 

mycket pengar.  

 

Det finns många konkurrenter på marknaden som tillverkar bilmattor, därför gäller det att ha en 

unik design som snabbt kan fånga intresset samt kunna leverera i god tid. Under vårt projekt har 

gruppen studerat dagens designer på bilmattor från världsledande bilföretag så som Volvo, 

Mercedes, Range Rover etc. (Bilmattor-online.se)  

 

Förstudien påbörjades med att ta reda på varför en bilmatta ser ut som den gör. Denna studie 

gjordes i form av en intervju av Jörgen Lindwall som är Technical Manager på Halmstads 

Gummifabrik.  

 

Den slutliga produkten förväntas att kunna användas i de nytillverkade bilarna från kunden där de 

först och främst skall fylla sin praktiska funktion, vilket är att skydda golvet från väta och smuts 

som annars hade runnit ut i bilens utrymmen och skapat rost och andra skador. Detta är lärt av 

egna erfarenheter. Samt det exteriöra där det väljs ett mönster som matchar bilen och klär upp 

den i en unik stil. Hållbarhet är också en viktig funktion då mattorna kommer användas under en 

längre tid. Det är även viktigt att mattan på förarplatsen inte glider då det kan skapa en olycka.  

En bilmatta som är gjord i gummi tål det mesta och är väldigt hållbart. HGF som projektet utgörs 

tillsammans med tillverkar även bilmattor i TPE som är ett gummiliknande material men dess 

materialegenskaper är sämre än gummi. TPE-mattorna tål exempelvis inte olja men däremot är 

det ett material som går att återvinna. (HGF 2016) 
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4.2.1 Kriterieuppställning 

Förutsättningarna för produkten fokuserar i störstadel på formspråket. Att det ska vara en ny 

design som skräddarsys efter kunden till företaget och samtidigt utgå efter förutsättningarna HGF 

har för tillverkningen av produkten. Funktionerna som produkten ska ha har definierats genom en 

kriterieuppställning och har även använt som mål för designarbetet.  

De behov och önskemål från HGF gällande både design och konstruktion är sammanställt i en 

kriterieuppställning som finns i bilaga 6. Denna sammanställning arbetades fram under 

marknadsundersökningen och i samråd med industridesignern Zaheer Ahmed Mohammad, samt 

tekniska chefen Jörgen Lindwall på Halmstads Gummifabrik.  

 

De behov som togs fram var:  

 

● Mönstrets höjd får max vara 2mm  

Tjockleken av mattan kommer vara totalt 9,8 mm varav 2 millimeter är mattans tjocklek 

utan mönster. När gruppen sedan väljer att applicera mönstret på ytan av mattan får detta 

mönstret max vara 2 mm.  

 

● Mattans fläns får max vara 9,8 mm hög 

Mattans maximala höjd är 9,8 mm och 2 mm av mattan utgörs av tjockleken av själva 

mattan. Detta resulterar en mellanskillnad på 7 mm som motsvarar flänsen. Flänsen är alltså 

den delen av mattan som löper runt om mattan.  

 

● Radien får minst vara 1mm  

Då formverktyget är väldig skörd är det vanligt att lätt går sönder under 

tillverkningsprocessen, därmed bör formverktyget vara större än 1mm i diameter. Detta 

resulterar att former med radier mindre än 1mm ska undvikas.  

 

● Undvika risk för baksläpp  

När en matta ska designas är det viktigt att tänka på att det inte ska bli något baksläpp vid 

formningen av mattan. Detta är för att företagets maskin som skär ut formen till mattan inte 

kan göra de vinklarna. Baksläpp kräver en 5-axlad maskin, vilket kostar mycket pengar.   

 

● Tjockare matta där föraren placerar fötterna  

Många kunder efterfrågar detta, exempelvis Volvo där de använder sig utav tyg där fötterna 

skall placeras, vilket har betydelse för komforten för användaren. 

  

● Niggar på mattans undersida  

Niggarna på mattans undersida är till för att undvika friktion mellan mattan och golvet 

under körning. Då risken finns att mattan flyttar och lägger sig över pedalerna. Detta kan 

medföra en stor risk för trafikanter och för förare samt passagerare.  
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De önskemål som togs fram var:  

 

● Nytänkande  

Något som vår mentor, Zaheer Ahmed Mohammad nämnde när det gällde designen var 

nytänkande. Det innebär att vår design skall ha mönster som inte finns på marknaden idag.  

 

● Lyxigt  

Designen skall återspegla en lyxig form som framhäver bilens interiör.  

 

● Smälta in i miljön 

Designen på bilmattan ska spegla samma känsla och form som bilmodellen, interiör eller 

exteriör på bilen.  

 

● Enkel att rengöra  

Eftersom mattorna kommer utsättas för smuts i form av exempelvis stenar och grus är det 

något som behövs ha i åtanke under designen. Ifall det är små mellanrum och raka vinklar 

kan det fastna små stenar vilket inte gör det lätt att rengöra. 

 

● Visualiseringseffekter  

Ett uttryck av en spännande effekt ska skapas i mönstret på mattan.  

 

Alla behov och önskemål har lagts in i en parvis jämförelse. Genom viktningen kom vi 

fram till att det behov som var mest relevant är B3 vilket var behovet att radien på minst 

1mm. När det gäller viktningen av önskemålen visade resultatet att nytänkande ansågs som 

det viktigaste önskemålet. I bilaga 7-8 finner ni resultat av viktningen.  
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4.3 Koncept- eller idéskissning  

För att få fram så många bra idéer som möjligt har vi använt oss utav förarbetet som gjordes 

tidigare, marknadsundersökning samt Moodboards. Därefter utfördes en Brainwritning där vi har 

genererat idéer rörande formen av designen. Då material var redan bestämt sedan första dagen har 

fokusen legat på att få fram ett mönster som ska fånga åskådarens intresse. Genom Brainwritning 

fick vi fram 4 skisser var som är kopplade till känslan vi haft med oss från Moodboardsen. I figur 

4.3.1 och 4.3.2 visas två skisser som har gett upphov till våra designer. Resterande skisser finner 

ni i bilaga 9-12.  

 

Figur 4.3.1 visar en idéskissning som har haft inflytelse för designen av våra mattor.  

 

 
Figur 4.3.2 visar en annan idéskissning som har påverkat vår design av mattorna.  
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4.4 Utvärdering och presentation av designval 

När skisserna var sammanställda presenterades idéer för vår mentor på företaget HGF. 

Presentationen av designförslagen visades i 3D-modeller för att få en klarare bild på hur mönstret 

ser ut med gummimaterial. Dessa 8 förslag finner ni i bilaga 13-16.  

Under mötet med vår handledare gav han oss tips på vilka förslag som skulle jobbas vidare med.  

Arbetets nästa fas var att ta fram en förarmatta var och en passagerarmatta var, med ungefärliga 

mått från bilmodellen. För att få dem så bra som möjligt plockades godbitarna från de förra 

förslagen och slog ihop till 2 slutliga designer.   

4.5 Bearbetning av designval 

Eftersom gruppen i det tidigare stadiet endast hade ungefärliga mått att utgå ifrån därför fick vi 

korrigera mattorna utefter chassit på bilen. Där gjordes ändringar som bilföretaget önskade. 

Företaget ville ha hål för att kunna fästa mattorna i golvet på billen, ändra längden på förarmattan 

för att avståndet skulle vara 40mm från bromspedalen av säkerhetsskäl. 

 

När det gäller mönstret fick det också göra en del ändringar. På det första slutgiltiga förslaget 

ville vår handledare att det skulle vara mer 3D-effekter på mattan, därför gjordes det ändringar på 

det som ska symbolisera ett berg i mattan. Bergets raka linjer ändrades till en siluett av ett berg 

för att det skulle se mer verkligt ut.  

På det andra slutgiltiga produktförslaget skulle det läggas till radier för att undvika vassa kanter 

då det är lätt att det blir luft mellan godsformen och mattan.  

För att bilföretagets logga skulle finnas på mattan behövdes det lämnas plats på båda mattorna för 

detta, samt en plats för instruktionsetiketten.  

 

Under utförande av de sista ändringarna satt vi inne på HGF tillsammans med vår mentor för att 

vara så produktiva som möjligt. Under justeringarna och framtagandet av den slutliga designen 

kunde vi få direkt konstruktiv kritik vilket effektiviserade arbetet. Gruppen behövde på så sätt 

inte vänta på svar via mail och göra ändringar i efterhand. Detta resulterade i att både gruppen 

och företag var nöjda med de slutliga produkterna. 

 

De slutgiltiga designvalen har gjorts utefter förarmattorna eftersom det efterfrågades av 

bilföretaget. De mattornas design anpassas efter förarsidan, sedan används det samma mönster till 

de resterande mattorna. 
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4.6 Slutgiltigt designval 

De slutgiltiga designvalen finner ni i figuren nedan. Vid arbetets uppstart presenterades totalt 8 

idéer varav 4 arbetades vidare på. Dessa designer har sedan kombinerats för att uppnå önskat 

resultat vilket slutade med att två designer återstår och dessa finner ni nedan i figur 4.6.1. 

De slutgiltiga detaljritningarna har godkänt av företagets representant och finns i bilaga 17-22. 

4.6.1 Design 1 - vänster 

Det som gav upphov till designen till vänster är inspiration från stadsmiljö och byggnader.  Dem 

raka linjerna i mönstret ska symbolisera en byggnad även betongkonstruktioner har varit i åtanke 

till designen. När en förare kör i en stad finns det många olika strukturer att skåda, olika 

byggnader och arkitekturer. Där återspeglas de raka mönstren från exempelvis gatstenar och stora 

byggnader.  

Eftersom bilen som mattorna ska befinna sig i inte har något specifikt område, till exempel att 

den endast ska befinna sig i stad, ute i terräng eller på en landsväg är tanken med mönstret att det 

inte ska förknippas helt och hållet till stadsmiljö. Utan vara en spännande och i ögonfallande 

design som känns modernt och nytänkande.  

4.6.2 Design 2 - höger 

Inspirationen från den högra mattan härstammar från både natur och infrastruktur. Mattans gråa 

parti är det som representerar miljö och i detta läge, naturen, i form av berg. Resterande former 

som finns på mattan är det som skall föreställa motorvägar och kurviga vägar.    

 

Anledningen till varför dessa två objekt valdes att appliceras som design på mattan var att uppnå 

målet med att föraren skall, vid instigningen av bilen, känna en känsla av att kunna köra på 

vanliga vägar samt uppför höga berg då bilen är en kompakt SUV.  

För att uppnå en maximal känsla har effekter införts på berget. Den högra delen av berget har 

höjden höjts med 1mm. Utförande på detta sätt skapar skuggor som i sin tur ger upphov till 

effekter. 

   

 

Figur 4.6.1 visar våra slutgiltiga designval med uppdaterade mått och formpassn
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5 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel finner ni återkopplande text av arbetet som innehåller en slutsats, diskussion på 

vad som kunde ha förbättras under arbetets gång och en livscykelanalys av gummimattorna.  

5.1 Slutsats 

Det slutgiltiga målet som gruppen har haft under projektets gång har varit att ta fram en visuell 

design som är format efter företagets och gruppens önskemål.  

 

Med de kombinerade metodikerna framkom design av bilmattorna med resultat som levde upp till 

kriterierna. Genom en utförd marknadsundersökning och förstudie gav det oss en stabil grund för 

ta fram det slutliga resultatet av projektet. Ritningar av mattorna finns att tillgå vid eventuell 

tillverkning av formgodset för gummimattorna där ritningsunderlaget finns bifogat i rapporten. 

HGF använder sig endast utav 3D-filer inför tillverkning, därför visar ritningarna endast 

ytterlinjerna och storlekarna på mattorna.  

 

Gruppen anser att vi har uppfyllt de behov och önskemål och presterat vårt bästa för att uppnå så 

många punkter av den uppställda kriterieuppställningen som möjligt. Enda behovet som inte 

kunnat uppnås var niggarna på baksidan av mattorna. Det är den sista delen konstruktören på 

HGF gör innan mattan går ut i produktion. Vilket gjorde att varken gruppen eller vår mentor 

tänkte på att lägga in niggarna i CAD filen i detta stadie.  

5.2 Diskussion 

Problemformuleringen i det tidiga stadiet fokuserade på att ha en färdig design till kommande 

kund. Efter projektets inledning fick HGF en ny kund vilket snabbt gjorde att vårt projekt gick 

över till att göra en ny design till en specifik kund.   

Vid detta stadie fanns även inga begränsningar när det gäller designen av mattorna utan där fick 

vi möjligheten att designa fritt då flesta idéer går att lösa. Vi blev tilldelade behov och önskemål 

senare under arbetets gång vilket gjorde arbetet blev tydligare av hur det skulle genomföras. 

 

Uppdraget med att assistera HGF i ett av deras projekt har varit lärorikt och har gett oss en 

djupare inblick i designkonstruktion.  

Vår uppdragsgivare såg positivt på våra slutliga designer vilket har presenterats för kunden till 

företaget och som förhoppningsvis vill köpa eller använda sig av någon av våra designförslag på 

mattorna.   
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5.3 LCA – Life Cykel Analysis  

HGF köper in gummi från hela världen och anpassar sitt material till vad kunden efterfrågar. Det 

finns två varianter av gummi som är naturgummi och syntetgummi. Gummit kommer i stora balar 

till Halmstad kvalitén av gummit bestäms av dess färgskala, d.v.s. ju ljusare gummit är, desto 

bättre är kvalitén.   

Beroende på vad kunden vill ha blandar HGF ihop ett kundstyrt recept beroende på vilka 

egenskaper gummit ska ha, exempelvis om mattan ska tåla UV-ljus, tåla saltvatten och olja etc.  

Gummit kan blandas till önskad färg. Därefter mixas gummit ut med utfyllnadsmaterial som krita 

eller lera. När rätt temperatur har uppnåtts är mattan redo för att svalna och sedan kan 

formgivningen påbörjas.   

 

Väljs det att göra en TPE-matta så köper företaget in TPE i små granulat färdigt med den färg 

som önskas av kunden för att sedan genomgår formsprutning.  

Formen till gummi/TPE-mattan tillverkas i verktygsstål och skär ut mönstret från 3D-ritningarna 

med en fleroperationsmaskin. 

Ett formgods till en hel matta tar ca 3 veckor att tillverka. Efter pressningen av gummimattorna 

blir det en överlappning på ca 10 % som ska tas bort från mattan, detta sker inte vid 

tillverkningen av TPE mattor då det formsprutas.   

När bilmattorna är färdiga och ska skickas iväg till kund packas dem i kartoner med 

instruktionsmanual, klädda i krympplast och slutligen med en galge på, vilket underlättar 

hanteringen av uppackning.  

Eftersom produkten inte har några komponenter är det inget som ska monteras ihop. Endast när 

man lägger in mattorna i bilen ska förarmattan knäppas fast i de två hålen för att förhindra att 

mattan från att förflytta sig. 

Under användningen av bilen kommer mattorna att utsättas för väta och smuts. Dem mattorna vi 

jobbar med är tillverkade av gummi vilket gör det enkelt att rengöra utan att mattans utseende 

eller form ändras. Utöver rengöring för egen trivsel kräver inte mattorna mer underhåll.  

Om en färdig gummimatta som finns i exempelvis en bil går sönder går det att laga med vanligt 

snabblim, dock är det inte så hållbart och de flesta väljer att köpa en ny matta. HGF sparar 

formarna av mattorna i ca 15 år innan dem får kasseras eller återvinnas ifall det inte kommer en 

efterfrågan av reservmattor. (HGF 2016)  

Gummi är ett komplext material är det svårt att återvinna. I tillverkningen av ämnet tillsätts 

svavel för att skapa tvärbildningar så att materialet kan formas. De starka bindningarna gör att 

med dagens teknik det inte går att bryta ner gummit till en nyformbar massa. Några sätt att 

återanvända detta material är att gummit mals ner till pulver eller granulat som används senare till 

isoleringsmaterial. Materialet återvinns och används sedan även i stor mängd till vägbankar, 

ridbanor och fotbollsplaner. (ne.se)
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6 Reflektioner   

I nedanstående information finner ni en kritisk granskning av det utförda arbetet där diskussion 

om vad som har skett under arbetets gång presenteras.  

6.1 Granskning av arbete 

Under projektets början handlade det mycket om att ta fram en ny och unik design. Prioriteringen 

var att komma på idéer utan att vara låsta till några ramar utan fritt tänkande var det som gällde. 

Detta ledde till att gruppen inte fick några krav eller önskemål av företaget.   

 

Vid varje möte med företaget fick vi nya uppdateringar på formen av mattorna vilket också 

gjorde att det lades ner väldigt mycket tid på att göra om samma koncept. Förslagen uppdaterades 

konstant men långsamt.  

 

HFG som vi har samarbetat med i vårt projekt använder sig utav Catia V5 vilket har underlättat 

vårt arbete genom att vi har snabbt kunnat visa/skicka vad vi har skapat samt få snabb respons. 

Det har även varit positivt i den formen att vi har lärt oss och fått mer kunskaper inom CAD. 

Eftersom en del av vårt arbete är under sekretess har vi suttit inne på HGF tillsammans med vår 

mentor och arbetat på projektet. Detta har även gett oss insyn på arbetslivet som konstruktör.  

 

Projektet genonfördes i nära sammarbete med Zaheer Ahmed Mohammad, industridesigner och 

vår uppdragsgivare på Halmstads Gummifabrik samt vår handledare på Högskolan i Halmstad, 

Håkan Petersson. Handledarna från båda parterna har varit till stor hjälp då dem har varit 

hjälpsamma och tillgängliga för diskussion angående arbetet.  

Det har varit en del motgångar av val av design- och konstruktionsdelen i arbetet vilket gjorde att 

detta tog mycket utav gruppens tid. Då vi endast har de kunskaper som vi fått under kursen 

”Datorstödd konstruktion och prototypframtagning” där vi lärde oss Freddy Olssons metod. Detta 

ledde till att gruppen hade begränsade kunskaper inom designmetoder.  

 

Gantt-schemat som ställdes upp i starten av projektet har följts bättre än förväntat.  

Då vi har assisterat HGF i arbetet har kommit efter i planeringen i vissa tidspunkter på grund av 

väntan på respons ifrån kunden till HGF. De angränsningar vi fick angående produkten har 

begränsat oss lite i omfattningen av arbetet.  Att få göra en ny komponent eller utveckla 

produkten mer än själva designen skulle varit ett mer utmanande arbete. Men tidsmässigt har 

gruppen haft fullt upp för att få fram ett så bra och utförligt arbete som möjligt. Med den 

tidsbegränsningen vi hade har det varit tillräckligt att endast göra designen av bilmattorna. 

Avgränsningarna på tjocklek samt radie på mönstret i mattan har gjort att vi har använt oss av de 

vanligaste arbetsbänkarna i Catia V5 d.v.s., Part-design och Assembly-design.  

 

Dessa nya erfarenheter och kunskaper från detta projekt kommer vi ha med oss livet ut.
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Bilaga 2 ”Moodboard” 
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Bilaga 3 ”Moodboard” 
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Bilaga 4 ”Moodboard” 
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Bilaga 5 ”Moodboard” 
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Bilaga 6 ”Kriterieuppställning” 
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Bilaga 7 ”Önskemål” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

Kriterier  Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 
Antal 
plus Summa totalt  

Ö1   - - - - 0 0 

Ö2     + + + 3 4 

Ö3       - + 1 2 

Ö4         + 1 3 

Ö5           0 1 

Antal 
minus 0 1 1 2 1     

            Önskemål   
   Ö1 Nytänkade  
   Ö2 Lyxig 
   Ö3 Smälta in i miljön 
   Ö4 Enkel att rengöra 
   Ö5 Visualiseringseffekter 
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Bilaga 8 ”Behov” 

 

        

         

Kriterier  B1 B2 B3 B4 B5 B6 Antal plus 
Summa 

totalt   

B1   + + + - - 3 3 

B2     + + - + 3 3 

B3       - - - 0 0 

B4         - + 1 2 

B5           + 1 5 

B6             0 2 

Antal 
minus 0 0 0 1 4 2     

             Behov      
    B1 Mönstrets höjd får max vara 2mm  
    B2 Mattans fläng får max vara 9,8mm 
    B3 Radien får minnst vara 1mm 
    B4 Undvika baksläpp  
    

B5 
Tjockare matta där föraren placerar 
fötterna  

    B6 Niggar på mattans undersida 
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Bilaga 9 ”Skisser” 

 

Skiss 1 

 

 
 
Skiss 2 
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Bilaga 10 ”Skisser”  

 

Skiss 3 

 

 

 
Skiss 4 
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Bilaga 11 ”Skisser” 

 

Skiss 5 

 

 
Skiss 6 
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Bilaga 12 ”Skisser” 

 

Skiss 7 

 
Skiss 8 
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Bilaga 13 ”Förslag”  

 

Förslag 1 

 
Förslag 2 
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Bilaga 14 ”Förslag”  

 

Förslag 3 

 

 
Förslag 4 
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Bilaga 15 ”Förslag”  

 

Förslag 5 

 

 
Förslag 6 
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Bilaga 16 ”Förslag”  

 

Förslag 7 

 
Förslag 8 
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Bilaga 17 ”Ritningar”  
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