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Abstract 

This report presents a thesis done in the field of mechanical engineering with a focus on product 
development and design. The work was done together with Kongsberg Automotive AB in 
Mullsjö. The company wants to investigate the push button solutions available on the market 
today and the solutions that seem promising for the future. The purpose of this thesis is to 
examine what the user perceives as quality and define which solution the company should use 
in future products. 

To make the subject less about an abstract feeling of quality a method for interviewing end users 
was created. This allowed their feelings about good and bad characteristics to be concretized to 
statistical data about characteristics and buttons tested in the study. 

These statistics where then used in a product development process to create concepts from 
ideas. With support from an experienced professional a direction was set to create prototypes 
built around existing switches matching the results of the interview based study. 

The result is a number of concepts for solutions, as well as 3D-printed prototypes of the more 
promising solutions followed by advice on which direction future research in the area should 
be headed. 

The task was solved with several well documented methods such as Kano. With these methods, 
the market has been reviewed, user comments about quality have been collected and analyzed 
and new concepts has been created to accompany the coming trend and meet user demands. 
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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar ett examensarbete som utförts inom området maskinteknik med 
inriktning mot produktutveckling och design. Arbetet har genomförts tillsammans med 
Kongsberg Automotive AB i Mullsjö. Företaget vill utreda vilka knapplösningar som finns på 
marknaden idag och vilka lösningar som verkar lovande för framtiden. Syftet med arbetet är att 
undersöka vad användaren upplever som kvalité och att definiera vilken knapplösning företaget 
bör använda i framtida produkter. 

För att göra ämnet mindre abstrakt skapades en metod där subjektiva upplevelser från 
slutanvändare genom intervjuer gjordes till konkreta egenskaper som en knapp kan 
konstrueras runt. 

Resultatet av intervjuerna användes sedan i en produktframtagningsprocess för att skapa 
koncept från idéer. Med stöd av en sakkunnig inom ämnet kunde en riktning för arbetet tas ut, 
vilket innebar att tillverka prototyper runt existerande switchar med egenskaper enligt 
resultatet i intervjuerna. 

Resultatet är ett antal koncept på lösningar, varav de mest lovande också tagits fram som 
funktionsprototyper genom 3D-printning. Slutligen ges förslag och tips på vart framtida 
forskning inom ämnen bör fokuseras. 

Uppgiften löstes genom flera väldokumenterade metoder såsom Kano. Med hjälp av dessa har 
marknadens utbud granskats, användares kommentarer kring kvalité insamlats och analyserats 
och nya koncept skapats som ska följa den kommande trenden inom bilinteriör och som möter 
användarnas önskemål. 
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1 Introduktion 
Det här examensarbetet är utfört vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) i samarbete med 
Kongsberg Automotive AB i Mullsjö. Arbetet är utfört inom området maskinteknik med 
inriktning produktutveckling och design. 
 
I detta kapitel redovisas bakgrund till uppgiften, problembeskrivning, arbetets syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. Kapitlet avslutas med hur rapporten är disponerad. 

 Bakgrund 
Examensarbetet har utförts på Mullsjö Tech Center som är ett av sex Tech Center inom 
koncernen. I Mullsjö finns avdelningarna Powertrain & Chassis och Interior som är två av 
koncernens fem olika inriktningar. Arbetet har utförts till stor del på plats vid företagets 
Interior-avdelning. [1] 
 
Kongsberg Automotive är ett globalt företag som verkar inom bilbranschen. Där förser de 
biltillverkare med nya innovativa lösningar. Företaget har idag cirka tio tusen anställda globalt 
i 18 länder med en omsättning på över en miljard kronor endast i Mullsjö år 2014. [2] [3] Då 
bilindustrin ständigt utvecklas behöver företaget nu hjälp med att undersöka vilka elektroniska 
tryckknappar som finns på marknaden och vad företaget bör lägga vikt vid i framtida lösningar. 

 Problembeskrivning 
Kongsberg Automotive skapar idag elektroniska tryckknappar till applikationer i bilinteriör där 
den främsta applikationen är växelväljare. Kraven på produkter inom bilindustrin ökar allt mer 
och företaget vill nu se om det finns nya tekniska lösningar i andra branscher.  För att ständigt 
vara med i utvecklingen och vara i fas med den senaste tekniken vill företaget utreda olika typer 
av elektroniska tryckknappar. Utredningen ska täcka flera olika branscher och inte bara 
bilindustrin för att få ett brett grepp om vilka lösningar som finns på marknaden. 
 
Med hjälp av en marknadsundersökning ska olika typer av tryckknappar kartläggas. Sedan ska 
de lösningar med störst potential utvecklas vidare för att nå kunden och slutanvändarens krav 
och önskemål. Knapparna kommer att befinna sig i bilinteriör och måste därför ta hänsyn till 
vilka krav som ställs på knapparna och vilka egenskaper kunden och slutanvändare vill ha.  
 
Ett antal koncept ska tas fram som sedan ska presenteras för företaget. Koncepten ska visa olika 
lösningar som upplevs ha hög kvalitet och vilka lösningar/ egenskaper som är värda att satsa 
på i framtida produkter.   

 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att identifiera vilka knapplösningar som finns inom olika 
branscher, vilka egenskaper slutanvändare önskar av en knapp i bilinteriör och att ta fram ett 
koncept på hur en sådan knapp kan konstrueras. Målet är att kunna presentera lösningsförslag 
som upplevs vara av god kvalité av majoriteten slutanvändare. Detta utförs för att vidga 
företagets kunskap om befintliga knapplösningar och användarens förväntningar. Hänsyn tas 
till följande problemformuleringar: 

[1] Vilka lösningar finns på marknaden 

[2] Vad upplever slutanvändaren som kvalité 

[3] Hur bör knappen konstrueras för att möta användarnas förväntningar 
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 Avgränsningar 
För att hålla arbetet inom en rimlig omfattning beaktas följande avgränsningar: 

Frågeställning ett ”Vilka lösningar finns på marknaden” avser inte att uttömmande finna alla 
knapplösningar utan fokus ligger på populära lösningar med varierade egenskaper i syfte att 
besvara frågeställning två. 

Arbetet kommer inte i någon större utsträckning gå in på hur materialval och knappens textur 
påverkar användarens upplevelse 

Modellering av koncept kommer att skapas med nominella mått och inte ta hänsyn till 
toleranskedjor. 

 Disposition 
Introduktionsavsnittet beskriver bakgrunden till varför arbetet utförs, beskrivning av företaget 
och vilket problem arbetet är avsett att behandla. Det presenterar också syftet med studien och 
vilka avgränsningar som görs för att hålla arbetet inom rimligt omfång. 
 
I Teoretiskt ramverk ges information om områden som rapporten kommer att behandla samt 
dit läsaren kan vända sig för större förståelse om olika ämnen och begrepp för att få en koppling 
till resultatet. 
 
Vidare följer Metod som tar upp vilka metoder arbetet kommer att använda sig av för att 
genomföra studien. Kapitlet tar upp kopplingen till varför metoden används och hur de används 
för att besvara frågeställningarna.  
 
Under Genomförande och implementation presenteras arbetets tillvägagångssätt och 
användandet av metoder. 
 
I Resultat visas resultatet av de undersökningar som utförts och ger underlag för att diskutera 
fram slutsatser.  
 
I det avslutande kapitlet Diskussion och slutsatser förs en diskussion om arbetet och förslag på 
framtida forskning ges.
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget för att nå resultatet och en bas 
för att analysera och dra lämpliga slutsatser till resultatet av de frågeställningar som 
formulerats. 

 Kopplingar mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till frågeställning ett ”Vilka lösningar finns på marknaden” har 
teorier under ”2.3 Produktutvecklingsprocessen” beskrivits. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vad upplever slutanvändaren som 
kvalité” beskrivs teorierna ”2.2 Feedback”, ”2.3 Produktutvecklingsprocessen”, ”2.4 Knappens 
uppbyggnad” och ”2.5 Dome-switch”. 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Vilka egenskaper bör framtida 
knappar inneha” har teorierna ”2.2 Feedback”, ”2.3 Produktutvecklingsprocessen”, ”2.4 
Knappens uppbyggnad”, ”2.5 Dome-switch” och ”2.6 Påverkande faktorer vid konstruktion i 
plast” beskrivits. 

 Feedback 
Ett begrepp som ofta återkommer i rapporten är feedback. Feedback är den återkoppling som 
knappen ger användaren som visar att knappen har använts korrekt. Återkoppling och design 
av tryckknappen är avgörande faktorer för om användaren kommer att uppleva knappen som 
bra eller dålig. Det i sin tur ger hela systemet en positiv inställning och konkurrensfördelar. 
Feedback av en tryckknapp kan vara i form av ändring i motståndet(taktilt), ljud, belysning, 
rörelse av andra komponenter eller att knappen fastnar i ett visst läge. [4] 

 Taktil återkoppling 

Vid användning av en knapp oavsett miljö förväntas en återkoppling från knappen. Den taktila 
feedbacken är i form av mekaniskt motstånd som ändras vid användning av knappen. Det kan 
vara att motståndet kraftigt ökar och sedan slår över för att ge en känsla genom fingret att 
knappen använts. [4] 

 Akustisk återkoppling 

I fall av knapplösningar utan taktil återkoppling eller för att involvera fler sinnen och tydligare 
återkoppling kan akustisk feedback användas. Den akustiska feedbacken ger ifrån sig ljud vid 
användning av knappen. På så sätt kan användaren höra att knappen använts på ett korrekt sätt 
och att funktionen ska vara aktiverad. [4] 

 Återkoppling i form av belysning eller rörelse 

Ytterligare funktioner som kan användas för att förtydliga knappens användning är belysning 
och eller någon form av rörelse från andra komponenter. Exempel på användningsområden där 
belysning i tryckknappar finns idag inom bilinteriör är: Belysning på växelväljare som visar vald 
växel, knappar för sätesvärme som symboliserar vilken nivå värmen är inställd på. Med hjälp 
av denna lösning ger knappen användaren information om att knappen har aktiverat 
stolsvärmen. Det visar även vilket antal gånger användaren använt knappen. Återkoppling i 
form av rörelse kan vara en knapp till en display eller farthållare. Vid användning av dessa 
knappar sker en mekanisk rörelse eller visning av information direkt efter knappens 
användning. Så fort knappen trycks ner rör sig displayen upp eller ner och återkopplar 
användaren att knappen använts korrekt och att funktionen är aktiverad. [4] 
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 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är ett vanligt förekommande hjälpmedel vid vidareutveckling av 
befintliga produkter eller vid framtagning av helt nya produkter. Produktutvecklingsprocessen 
hjälper till att strukturera upp och planera hur arbetet ska gå till väga. Denna process används 
som riktlinje för att hålla arbetet på rätt spår och inom rimliga gränser. Processen används hela 
vägen från produktupptäckt till produktunderhåll. Det är viktigt att lägga tid i början av 
utvecklingsprocessen och stöta på många problem i ett tidigt stadie för att undvika kostsamma 
problem senare vid framtagning av produkten. [5] 

Arbetet kommer att följa de fem första stegen enligt bild. 

 

Figur 1 – Produktutvecklingsprocessen [4]. 

 Product Discovery 

Innan designarbete och utveckling av produkten kan börja måste produkten definieras. När det 
är klart vilken produkt som ska utvecklas och hur det ska gå till är det dags att planera upp 
projektet. I detta fall är produkten och vissa riktlinjer för arbetet redan definierat från företaget 
och exjobbet börjar med att sätta sig in i produkten för att sedan planera projektet. [5] 
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 Project Planning 

Nästa steg är att kartlägga vilka resurser som finns tillgängliga, vilken budget projektet har och 
vilken tidsåtgång projektet har på sig att färdigställa produkten. I detta arbetet är resurserna 
bestämda till två personer, ingen hänsyn till kostnad och tidsåtgången är tio veckor. [5] 

 Product Definition 

Under Product definition skapas förståelse för problemet samt vilka mål som arbetet ska nå. 
Detta innebär att kunden och dess förväntningar måste kartläggas. När kraven och 
förväntningarna på produkten är definierade kan konceptframtagning användas för att finna 
bästa lösningarna för att nå de ställda kraven. [5] 

 Conceptual Design 

Vid konceptgenerering står användarens krav som grund till hur koncepten utformas. Dessa 
krav är också grunden till konceptutvärderingen för att se hur väl koncepten uppnår målen. 
Under konceptgenereringsfasen används flertalet metoder för att skapa och sålla bland 
koncept. [5] 

 Product Development 

När koncepten är utvärderade och de lösningarna med störst potential är kvar är det dags att 
göra dessa till riktiga produkter. Studien kommer att följa produktutvecklingsprocessen till 
följande steg. Under arbetet kommer ett fåtal av koncepten med störst potential vidareutvecklas 
och en prototyp kommer att skapas. Djupare än så kommer inte arbetet gå in på producering 
av koncept till produkt. Det sista steget i produktutvecklingsprocessen ”Product Support” 
kommer arbetet inte att gå in på. Det steget innehåller bland annat information om underhåll, 
dokumentation, uppdatering av produkten och avveckling av produkten. [5] 

 Knappens uppbyggnad 
För att ge förståelse för hur en knapp är uppbyggd och hur den fungerar förklaras här ett 
exempel på en tangent till ett mekaniskt tangentbord. Valet av just mekaniskt tangentbord 
beror på att dessa finns väldokumenterade och lättillgängliga. Denna knapp är också designad 
med feedback i form av både ett taktilt och ljudligt klick och är därför ett gott exempel på hur 
en knapp fungerar. Det finns dock en stor mängd olika sätt att designa en knapp på och detta 
exempel är inte på något vis uttömmande men ger en grund över en tryckknapps konstruktion. 

 

Figur 2 – Slaget för en Cherry MX Blue i genomskärning [6]. 



Teoretiskt ramverk 

6 

 

Figur 3 – Kraftgraf över slaget [6]. 

Bildserien ovan visar de viktigaste stegen i slaget och första representerar utgångsläget. I andra 
bilden har knappen till viss del tryckts ner och den blå delen börjar trycka på den vita som rör 
sig på en separat bana på den blå. Här trycks också kuggen på den vita delen mot den fjädrande 
metalldelen till vänster på bilden och den taktila feedbacken i form av starkt ökat motstånd följt 
av en återgång till tidigare linjära ökning efter kuggen som kan utläsas i grafen i bild 2. I tredje 
bilden i serien i Bild 1 har kuggen passerat motsvarande kugge på metalldelen och den 
fjäderkraft som byggts upp av kuggarnas möte accelererar den vita delen mot botten där den 
slår i och bildar den ljudliga feedbacken i form av ett klick vilket syns i bild fyra. Här är också 
metalldelen helt olastad. I den sista bilden återgår knappen till sitt utgångsläge. [6] 

 Dome switch  
En teknologi där en kupol trycks ner tills den kollapsar in i sig själv och trycks mot en krets som 
då sluts, antingen genom att kupolen själv är ledande eller har ett stycke ledande material inuti 
kupolen. Rubber dome är en vanlig benämning på denna typ av brytare där kupolen är gjord av 
gummi samt en av de tekniker som undersöks senare i rapporten. [7] 

 

Figur 4 – Bilderna visar hur kupolen trycks ihop och sluter kretsen. [8] 

 APEM MEC Switches / Multimec 
APEM tillverkar en serie mekatroniska switchar under produktnamnet MEC Switches. Dessa 
har ett stort spann av egenskaper, med likheten att de alla är tillverkade för att monteras på 
kretskort. 

Multimec 3C i serien är liten (10x10 mm bas, 6,4 mm hög) och precis som resten av serien 
kretskortsmonterad. Switchens mekaniska egenskaper ger en aktiveringskraft på 3,5 N och 1 
mm slaglängd. Med IP67-klassning, temperaturklassning på -40/+160°C och en livslängd på 
över 10 000 000 slag är tålig nog för att monteras i bilinteriör. 
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Multimec 5E är identisk med 3C men kommer i tre olika utföranden med 2 N, 3,5 N samt 6,5 
N. Dessutom har den ett gränssnitt för att montera APEM:s egna kåpa/tryckyta (eng. Keycaps). 
I utförandet med 2 N i aktiveringskraft är feedbackljudet tystare än i varianten med 3,5 N i 
aktiveringskraft. [9] 

Switcharna har ett liknande taktilt klick, samt ett ljudligt klick som inte är starkt men inte svårt 
att uppfatta. Varianten med 2 N har ett ljudligt klick som kan klassas som svagt.  

I bilagor finns datablad för switcharna. 

 Påverkande faktorer vid konstruktion i plast 

Konstruktion i plast skiljer sig åt mot konstruktion av metall. Här följer några punkter som är 
viktiga att tänka på vid konstruktion av plastdetaljer. 

 Geometri 

När det kommer till geometri och formgivning av plastdetaljer är det viktigt att förstå hur 
detaljen tillverkas och hur designen påverkar funktion och hållbarhet. Det finns en uppsjö av 
olika plaster som har specifika egenskaper, det är då viktigt att ha det i åtanke vid konstruktion 
av detaljen. Kraven som ställs på produkten påverkar både materialval och utformning. [10] 

2.7.1.1 Multifunktionella detaljer 

Plast ger stor formfrihet som gör det möjligt att kombinera flera funktioner i samma detalj. Det 
gör både detaljen mer användbar och det kan minska antalet ingående artiklar i en produkt. 
Exempel på funktioner kan vara gängor, förstärkningsribbor, spår, snäppen med mera. [10] 

2.7.1.2 Godstjocklek 

Vid tillverkning av plastdetaljer är det till stor fördel att ha jämn godstjocklek genom detaljen. 
Om detaljen har för stora skillnader i godstjocklek kommer krympningen i materialet påverka 
detaljen negativt. I regel är det bästa en kompromiss på godstjockleken för att vara tillräckligt 
tunn för vikt och kostnadskrav, men samtidigt tjock nog för att klara av belastningskrav och 
yttre krav. [10] 

2.7.1.3 Hörnradier 

Geometriskt att tänka på vid konstruktion i plast är att aldrig göra en design med skarpa hörn. 
Skarpa hörn skapar spänningskoncentrationer som gör att detaljen enklare går sönder till 
skillnad från om detaljen hade haft radier i hörnen. En bra tumregel är att alltid konstruera 
hörnradien minst lika stor som halva godstjockleken för att undvika svaga punkter i 
konstruktionen. [10] 

2.7.1.4 Ribbor och släppningsvinklar 

För att öka styvheten i konstruktionen kan godstjockleken ökas ytterligare alternativt att 
konstruktionen kompletteras med ribbor. Viktigt att tänka på vid konstruktion med ribbor är 
antalet ribbor och placering för bästa resultat. Inte att glömma är även att ha tillräckligt stor 
hörnradie och släppningsvinklar på ribborna. Släppningsvinklar underlättar att få ut detaljen 
ur verktyget. [10] 

 3D-printing – Additiv tillverkning 

Vid framtagning av prototyper används en adderande tillverkningsteknik kallad 3D-printing. 

 Utrustning – Ultimaker 2+ 

Den utrustning som använts vid framställning av prototyperna är en 3D-printer kallad 
Ultimaker 2+. Utrustningen är en maskin som använder en adderande tillverkningsmetod för 
att bygga upp modellen. Materialet som används kallas PLA (polylactic acid) som är en 
polyester tillverkad av biobaserade råvaror. Dess fördelar är att det är vattenbeständigt, har 
goda barriäregenskaper och kan komposteras. [10] 
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Maskinen fungerar som så att den matar in plasten i form av en tråd fram till ett uppvärmt 
munstycke. Med kontrollerad matning och temperatur kan utrustningen klistra fast plasten på 
den upphettade plattan för att ge modellen en stabil grund. Sedan lägger maskinen ut materialet 
lager för lager tills hela modellen är uppbyggd. Vid geometriska övergångar som har för skarpa 
radier eller uthäng från detaljen krävs stödmaterial. Stödmaterialet skapas med hjälp av tunna 
ribbor som byggs upp som avsatser som detaljen sedan kan ta stöd vid. När modellen är färdig 
bryts stödmaterialet bort från modellen. [11] 

 

Figur 5 – Bilden visar den utrustning som använts vid skapandet av prototyper. [12] 

 Mjukvara 

För att kunna skapa en 3D-printad modell krävs att detaljen är modellerad i ett CAD program. 
När detaljen är modellerad konverteras den till en STL-modell. STL-modellen öppnas sedan i 
en mjukvara som hanterar detaljen i utrustningens miljö. Där kan placering, antal och övriga 
inställningar ställas in. Se mer information om CAD program under ”2.8 SolidWorks” och ”2.9 
CURA”. [10] 

 SolidWorks 

Vid modellering av de slutliga koncepten användes programvaran SolidWorks. SolidWorks är 
en programvara som används vid 3D-modellering för att bygga upp ytor och solida modeller. 
Modellerna används sedan för att sammanställas till större system och sammanställningar. 

Vid skapandet av en modell skapas först en 2D-sketch på ett valt plan. En sketch är en skiss 
som ritas upp i programmet. Sedan kan sketchen användas för att extrudera, svepa eller göra 
andra funktioner för att få önskad geometri. Det går även skapa sketcher på befintliga ytor och 
sedan kapa bort delar av modellen. När modellen är klar kan den sättas ihop med andra 
modeller i en sammanställning kallad assembly. När assemblyn är fullt definierad och alla 
komponenter är på plats är det möjligt att skapa exploderade vyer, genomskärningar, 
simuleringar och renderingar med mera. 
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 SolidWorks 360 Photoview 

Vid rendering av bilder i SolidWorks finns ett tillägg kallat SolidWorks 360 Photoview. Där kan 
olika texturer, färger och imitationer av olika material läggas till på hela modellen eller särskilda 
ytor på modellen. Modellen ställs sedan upp med inställningar som ljus, kameravinklar, 
upplösning med mera. 

 CURA 

Vid beredning av CAD-underlag till 3D-skrivare används programvaran CURA. CURA är en 
programvara som ställer in alla inställningar som skrivaren sedan ska utföra. När underlaget är 
färdställt och sparat som en CAD-fil exempelvis SolidWorks-fil måste den sedan sparas som en 
stl-fil för att kunna öppnas i CURA. Programvaran lägger då in modellen i den miljö som 
skrivaren kommer att arbeta inom. Sedan får användaren välja hur modellen ska placeras, hur 
mycket fyllning modellen ska få, vilka temperaturer som ska användas och så vidare. När alla 
inställningar är klara räknar programmet ut ungefär hur långt tid det kommer ta att printa hela 
modellen. Programvaran kan även visa hur mycket material som kommer att användas och hur 
skrivaren kommer att arbeta under hela utskriften. [13] 

 IP-klassning 
Elektrisk och elektronisk utrustning kan genom IP-klassning, också känt som 
kapslingsklassning, ges en specifikation för hur mycket damm och vatten komponenten tål. 
Klassningen formateras IP XX där X byts mot en siffra motsvarande klassificering. 

Första siffran anger grad av skydd mot beröring och inträngande föremål. Denna går från 0 – 
6 och där 0 är oskyddat och 6 är dammtätt.  

Andra siffran anger grad av skydd mot inträngande vatten och går från 0 – 9. 0 är oskyddat och 
9 innebär att kapslingen tål högtryckstvätt. [14] 

 Knapp eller switch 
I studien används uttrycken knapp och switch generöst, därför förtydligas här vad begreppen 
syftar på och skillnaden mellan dem. Med knapp menas hela den mekaniska konstruktionen. 
Detta inkluderar rörliga och fasta delar som bygger upp knappens funktion, det innefattar dock 
inte rent kosmetiska delar som paneler. Det vill säga en knapp som den omnämns i studien ska 
minst vara en mekaniskt funktionsduglig prototyp. 

En switch är en produktgrupp där en mekanisk åverkan påverkar en elektrisk krets för att 
aktivera en funktion. Denna är redo att integreras i en annan produkt, men är inte en produkt 
för slutanvändaren i sig självt. Exempel är en tryckknapp som när den aktiveras i sin tur för 
över trycket till en switch som omvandlar det till en elektrisk signal. 
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3 Metod  

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara den första frågeställningen ”Vilka lösningar finns på marknaden” används flera 
metoder utifrån produktutvecklingsprocessen. För att få ökad kunskap om produkten och 
applikationen utfördes en förstudie och litteraturstudie. Förstudien inleddes av diskussioner 
med personal på arbetsplatsen som besitter stor kunskap om elektroniska tryckknappar i 
bilinteriör. Detta följdes av att studera företagets befintliga produkter och jämföra med 
konkurrenters lösningar. Litteraturstudie genomfördes för att se tidigare forskning inom 
området och se hur utvecklingen ser ut i bilbranschen. För att bredda kunskaperna kring 
befintliga tryckknappar utfördes en marknadsundersökning. Marknadsundersökningen 
utfördes som en fältundersökning där bilhandlare, elektronikkedjor och varuhus besöktes för 
att analysera vilka lösningar som finns i olika branscher. Vid fältundersökningarna användes 
en ”undersökningsmall” för att dokumentera de lösningar som upplevdes ha hög potential och 
de lösningar som ansågs vara undermåliga. Med hjälp av dokumentationen kunde sedan 
knapparnas egenskaper brytas ut till goda och mindre bra. 

För att besvara den andra frågeställningen ”Vad upplever slutanvändaren som kvalité” har 
datainsamlingsmetoden ”ostrukturerad intervju” använts tillsammans med en portabel 
uppsättning knappar. De ostrukturerade intervjuerna har använts för att låta den intervjuade 
få möjligheten att själv prova samtliga knappar och sedan framföra sina åsikter utan att bli 
påverkad av svarsalternativ eller informanten. En mall med ledningsfrågor används för att få 
ut tillräckligt mycket information och att kunna leda intervjun framåt i rätt riktning. Det ger 
även möjligheten till diskussion kring användarens förväntningar av knappen och vad 
användaren ser som önskvärda funktioner i framtida knappar. Vid intervju av aktiva inom 
produktutveckling används ”strukturerad intervju” för att få svar på specifika frågor. 

För att besvara den tredje frågeställningen ”Hur bör knappen konstrueras för att möta 
användarnas förväntningar” kommer flera olika metoder att användas. Med hjälp av insamlade 
data används metoden ”Brainstorming” för att alstra så många koncept och idéer som möjligt 
för att möta användarnas förväntningar. Med hjälp av brainstorming tillåts alla idéer att 
komma fram och ger en grund att utgå ifrån. Koncepten innehåller olika lösningar på befintliga 
problem men även nya funktioner som inte tidigare skådats genom undersökningen. Koncepten 
sållas sedan ned tills de med störst potential är kvar. De koncept som är kvar sätts in i en ”SWOT 
analys” och ”Pro-Con analys” för att sålla bort ytterligare koncept som inte uppfyller de ställda 
kraven i tillräckligt hög utsträckning. Med hjälp av ”Analogier” kombineras egenskaper från 
olika koncept och skapar nya som ska klara kraven i högre utsträckning. De koncept som är 
kvar genomgår en ”konceptutvärdering” för att få fram de slutliga koncepten. De koncept som 
är kvar vidareutvecklas för att optimera funktionerna i knapparna. De slutliga koncepten 
modelleras i 3D-CAD för att sedan bli 3D-printade prototyper. 

 Gantt-schema 
För att strukturera upp arbetet och de uppgifter som ska genomföras upprättas ett Gantt-
schema. Ett Gantt-schema är ett sätt att visualisera en projektplan med avsikt att göra projektet 
mer överskådligt samt kontrollera att tidsplanen hålls. I schemat ställs alla moment i projektet 
upp på y-axeln medan x-axeln representerar tiden för projektet. Momenten ordnas sedan efter 
vilka beroenden de har till varandra för att säkerställa att moment som utgör grund för nästa 
del är klara innan denna påbörjas. Momenten får sedan den mängd tid det beräknas ta att utföra 
dem och ställs upp utmed tidsaxeln. Här får sedan anpassning ske av tidsplanen så att alla 
moment hinns med inom projektets tidsram. Under projektets gång kan Gantt-schemat 
användas som en referens till om projektet håller tiden och om så ej är fallet är det enkelt att 
planera om moment för att säkerställa att tidsplanen kan hållas. [15] 
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Figur 6 – Exempel på Gantt-schema från Gantt.com. [15] 

 Stage-gate 
Vid skapandet av Gantt-schemat kommer arbetet att följa stage-gate modellen. Stage-gate 
modellen innebär att arbetet delas in i mindre milstolpar. Varje milstolpe innehåller ett visst 
antal uppgifter som måste göras och dokumenteras för att säkerställa kvaliteten på arbetet. 
Varje gate kräver ett godkännande för att komma vidare till nästa. Ett beslut som ska tas vid 
varje gate baseras på den dokumentation som finns tillgängligt vid mötet. Antingen blir det 
godkänt att fortsätta till nästa gate alternativt att arbetet i gaten måste kompletteras eller 
avbrytas. Den här studien har använt sig av 4 gates för att strukturera upp arbetet och säkra 
kvaliteten. [5] 

 

Figur 7 – Stage-gate processen. [5] 

 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en genomgång av tidigare forskning inom området och genomgång av 
teorier och metoder i sin helhet. I en litteraturstudie är det troligt att både tryckta källor och 
elektroniska dokument kommer att användas. Tryckta källor är användbara vid teorier och 
modeller som är systematiskt beskrivna inom ett område. Elektroniska källor är användbara 
för att hitta den senaste forskningen och mer inriktad information. För att hitta böcker, 
rapporter och vetenskapliga publikationer har Högskolebiblioteket i Jönköping använts. Med 
hjälp av sökmotorn Primo har böcker och vetenskapliga artiklar enklare kunnat hittas inom 
området. Litteraturstudien utförs för att få kunskap och en teknisk grund till arbetet. 
Litteraturstudien pågår under hela arbetet och utökas då mer kunskap krävs. [16] 

 Benchmarking 

Benchmarking är en metod som går ut på att fastställa hur kunden upplever att produkterna 
tillfredsställer de krav som ställs på produkten. Det innebär att produkter som uppfyller samma 
funktion som den produkt som ska tas fram är en konkurrent som bör analyseras. Fördelen 
med detta är att det skapar medvetenhet om vad som redan finns och vad konkurrenter har för 
svagheter i sin konstruktion. [5] 
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 Kano-modellen 
Kano-modellen förklarar vilka typer av behov, grad av uppfyllelse och kundtillfredsställelse en 
produkt ger. Enligt Kano-modellen bör basbehov, uttalade behov och omedvetna behov 
uppfyllas för att en produkt ska uppnå maximal nivå av kundtillfredsställelse. [17] 

Basbehov är de behov som måste uppfyllas för att kunden ska vilja köpa produkten men är inte 
tillräckliga för att göra kunden nöjd. Basbehov skapar alltså inte kundnöjdhet men skapar 
definitivt missnöjdhet om det saknas. [17] 

Uttalade behov är behov som svarar mot vad kunden förväntar sig av produkten och upplever 
som viktigt. Dessa behov kan tas fram genom att fråga kunden. Uppfylls dessa behov säkras 
nöjda kunder men lockar inte nya i någon större omfattning, som nämnt är detta vad kunden 
förväntar sig av produkten och vad de kräver för att nöja sig. [17] 

Omedvetna behov är behov som kunden inte vet att de har eller inte vet kan bli uppfyllt. Därför 
kan inte kunden identifiera dessa behov vid tillfrågan. Genom att finna omedvetna behov kan 
företaget skaffa sig stora konkurrensfördelar. Det är dessa faktorer som skapar 
överraskningsmoment och “wow”-känsla för kunden vilket resulterar i lojala och trogna 
kunder. [17] 

Denna metod används för att lokalisera nödvändiga funktioner för att kunden ska bli nöjd och 
få det som förväntas av produkten men även för att lägga fokus på nya funktioner för att 
uppfylla omedvetna behov.  

 Intervjuer 
Intervjuer används som metod för att samla in information från aktiva inom området och för 
att samla in data från användare som ska lägga grund till konceptgenerering. Innan intervjun 
börjar är det viktigt att respondenten är väl informerad om syftet med intervjun, vad intervjun 
kommer att behandla och på vilket sätt informationen kommer att användas. Detta för att 
respondenten ska veta vad intervjun kommer att handla om och att bli motiverad till att svara 
sanningsenligt. Intervjuerna kommer att genomföras som strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. [16] 

 Strukturerad intervju 
Vid intervju för ökad kunskap inom området används strukturerade intervjuer. Strukturerad 
intervju är en form av intervju där syftet är att få ut så mycket information som möjligt på den 
givna tiden. Innan intervjun förbereds en rad olika frågor som ska ställas för att säkerställa att 
tillräckligt mycket information samlas in samtidigt som rum måste lämnas för övriga 
diskussioner. [16] 

 Ostrukturerad intervju 
Ostrukturerade intervjuer är en form av intervju med en lägre grad av strukturering. Det tillåter 
respondenten till att svara fritt och skapar mer diskussion än den strukturerade intervjuformen. 
För att intervjun ska leda till kvalitativa data finns övergripande frågor formulerade för att hålla 
intervjun inom ämnet och att säkerställa rätt data. Denna metod används vid intervju till 
respondenter som ska testa knappar och ge sitt utlåtande för känsla, egenskaper och 
framtidsvisioner. [16] 

 Undersökningsupplägg 
Innan undersökningarna påbörjas struktureras ett undersökningsupplägg. 
Undersökningsupplägget används för att bestämma undersökningens upplägg utifrån 
problemformuleringen. Där ingår att konstatera vilka individer som ska medverka och vilka 
tekniker som ska användas. [16] 
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 Fältstudie 

En fältstudie är en undersökningsmetod som utförs ute i fält. Det innebär att ett förbestämt 
område kommer att granskas, dokumenteras och analyseras. I denna studie kommer 
fältstudien att granska elektroniska tryckknappar vid olika typer av butiker och återförsäljare 
där produkter testas i offentlig miljö.  

 Undersökningsplan 
En undersökningsplan struktureras för att underlätta arbetet vid undersökningstillfällen. 
Undersökningsplanen tar hänsyn till vilket angreppssätt som undersökningen ska använda sig 
av, vad som ska undersökas, när det ska undersökas och hur undersökningen ska 
dokumenteras. [16] 

Resultatet av dessa undersökningar antecknas allteftersom intervjun pågår enligt en 
förbestämd mall. Mallen är till för att samla all relevant information på ett lättbearbetat sätt 
samtidigt som den är smidig nog för att kunna ifyllas i samma takt som deltagaren i intervjun 
går framåt. För att lösa detta är mallen så simpel som möjligt och består endast av ett antal 
rubriker att kategorisera svaren under. 

När respondenten reagerar på en knapp så antecknas först knappen enligt dess benämning i 
kapitlet valda knappar exempelvis 1, 2, Blue eller rubber dome. Därefter följer de egenskaper 
som den intervjuade reagerat på med tydlig märkning om det är positivt eller negativt. I denna 
form är det enkelt att föra över resultatet till en mer presentationsvänlig form som grafer vilket 
är vad som skett i kapitlet resultat.  

 Konceptutveckling 
Konceptutveckling använder en rad olika metoder för att skapa, sålla och utvärdera koncept. 

 Konceptgenerering 
Fokus i rapporten ligger på användarstudien och analysen av denna, dock görs ett försök att 
generera koncept på knapplösningar utifrån de data studien ger. För att finna nya koncept på 
lösningar används brainstorming. 

3.9.1.1 Brainstorming 

Enligt Klaus Krippendorff beskrivs Brainstorming i boken the semantic turn som en metod för 
att få fram radikala idéer. Metoden beskrivs i fem olika steg där det första steget är att välja en 
ledare och en sekreterare i gruppen. Andra steget är att definiera det problem eller den idé som 
brainstormingen ska behandla och se till att alla medverkande är med på att utforska ämnet. 
Det tredje steget är att sätta upp regler för brainstormingen, där följande regler ska tas hänsyn 
till: Ledaren har kontrollen, alla får delta, ingen får kritisera eller nedvärdera någons förslag, 
inga förslag är dåliga eller fel, alla idéer ska antecknas och till sist sätta en tidsgräns där alla 
slutar när tiden gått ut. Fjärde steget är att starta brainstormingen och se till att alla idéer 
antecknas och att inga förslag kritiseras. Det slutliga steget är att utvärdera alla idéer som 
kommit upp under brainstormingen, när förslagen sållats ut diskuterar gruppen vidare på de 

kvarvarande förslagen. [18] 

I arbetet förenklas brainstormingen. Genomförandet kommer att se ut på följande sätt i detta 
fall; Ämnet som ska brainstormas är lösningar och nya koncept på tryckknappar till bilinteriör. 
Alla idéer antecknas under sessionen och ingen kritik riktas mot några förslag. När tiden gått 
utvärderas förslagen och de förslag som anses ha potential tas med till vidare utveckling. 

3.9.1.2 Analogier 

Vid konceptgenerering används metoden analogier. Metoden innebär att olika produkter som 
utför samma funktion analyseras och jämförs. Sedan dras paralleller mellan de olika 
produkterna för att få inspiration och ge egenskaper från en lösning till en annan som skapar 
en ny typ av lösning. Denna metod används vid analysering av knapplösningar från olika 
branscher för att kombineras till en ny bättre lösning av funktionen. [5] 
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 Konceptutvärdering 
För att få ner antalet koncept och utesluta de lösningarna med minst potential används 
konceptsållningsmetoder. 

3.9.2.1 Gut-feel 

Med hjälp av yrkesverksamma inom området kan deras magkänsla och professionella 
utlåtanden användas för att sålla ut de lösningar som de direkt kan se inte kommer att vara 
hållbara vid vidareutveckling. 

3.9.2.2 SWOT-analys 

En SWOT-analys ställer upp konceptet i en matris där konceptets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot ställs upp. Med hjälp av denna metod kan en jämförelse göras och det går 
att se om dess styrkor och möjligheter väger tyngre än dess hot och svagheter. [5] 

3.9.2.3 Pro-Con-analys 

En pro-con-analys ställer upp ett koncept som sedan analyseras. Vid analysen antecknas alla 
för- och nackdelar med konceptet. En viktning kan sedan göras för att se om det är flest för- 
eller nackdelar med konceptet. [5] 
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av hur relevanta metoder genomfördes för att nå resultatet på 
frågeställningarna. 

 Förstudie 

För att skapa en förståelse för produkterna och problemet hålls diskussioner med handledare 
på Kongsberg Automotive Hans-Göran Westerberg. Företagets befintliga produkter granskas 
och testas för att se applikationen i sin rätta natur. 

 Litteraturstudie 
Studien inleds med en litteraturstudie med syfte att anskaffa kunskap inför genomförandet av 
arbetet. Denna studie har bestått av informationssökning efter olika metoder, vetenskapliga 
arbetssätt och tidigare forskning inom området. Informationssökningen utfördes via internet 
och högskolebiblioteket för att anskaffa relevanta böcker, artiklar och vetenskapliga 
publikationer till arbetet. Sökningarna resulterade i böcker som ”Forskningsmetodikens 
grunder”, ”The Mechanical Design Process” och tidigare examensarbeten. 

 Planering 
När kunskap kring ämnet, tidigare forskning och metoder anskaffats inleds genomförandet 
med att skapa en planering enligt ett Gantt-schema. Gantt-schemat används för att strukturera 
upp uppgifter som ska utföras och för att få en tidsuppskattning på varje moment. I planeringen 
infördes alla moment som ska utföras under arbetet samt en tidsuppskattning på vilken tid 
varje moment tar. Planeringen skapades med inplanerade gates där status på arbetet skulle 
redovisas vid specifika datum för att säkerställa att arbetet håller tidsplanen och för att ta upp 
eventuella problem. Planeringen ger en helhetssyn i vilka moment som måste utföras, i vilken 
ordning de ska utföras, vad som kan göras parallellt och vilken dokumentation som förväntas 
vara klar vid ett visst datum. För att se arbetets Gantt-schema se bilaga 1. 

 Konsultation av professor inför studie 
När planering var klar bokades ett möte med Lars Eriksson, Professor vid Tekniska Högskolan 
i Jönköping.  Målet med mötet var att få information om hur en undersökning ute på fält kan 
gå till för att sätta ett värde på olika egenskaper hos knappar samt hur bedömning av dessa 
egenskaper skall gå till väga. Anledningen till att mötet bokades med just Lars är att han 
doktorerar inom ett område som behandlar hur ytor upplevs och hur ytorna kan värdesättas. 
Under mötet användes metoden strukturerad intervju för att hålla diskussionen inom ämnet 
och att få svar på utvalda frågor som rör arbetet. Lars gav information om olika metoder och 
litteratur som kan underlätta arbetet. Exempel på metoder som togs upp under mötet var 
Kansei Engineering och TAIDA samt litteratur som kunde vara till hjälp från Klaus 
Krippendorff och Simon Schütte.  Efter mötet med Lars blev det tydligt att knappens 
återkoppling och ytornas påverkan är ett väldigt stort ämne som detta examensarbete inte kan 
gå in för djupt på. Bilden nedan tillhandahöll Lars och visar exempel på hur värden kan sättas 
vid en fältanalys av tryckknappar.  
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Figur 8 –  Exempel på en equalizer som kan användas vid värdering av knappens yta. 

 Marknadsanalys 

Marknadsanalysen inleds med en benchmarking av Kongsberg Automotives produkter ställt 
mot konkurrerande knapplösningar inom bilindustrin. Benchmarkingen följs sedan av en 
fältstudie som täcker elektroniska tryckknappar inom olika branscher. Resultaten från 
undersökningarna sammanställs sedan och ger grund till vilka knappar som väljs ut för 
användarundersökning genom intervjuer. 

 Benchmarking 

Benchmarking utförs för att se hur Kongsbergs knappar uppfyller kundernas krav i nuläget och 
hur konkurrenterna står mot Kongsberg. Med hjälp av denna analys kan styrkor och svagheter 
kartläggas i befintligt sortiment. De egenskaper som idag uppfyller kraven väl bör därför inte 
läggas tid på eller ändras. ”Don´t fix what aint broken!”. [5] 

I detta tidiga skedet finns för tillfället ingen kravspecifikation som produkterna kan ställas mot. 
Därför sker en subjektiv bedömning av knapparnas egenskaper och känsla. 

4.5.1.1 Kongsberg Automotive 

Kongsberg tillhandahöll en knapplåda med 20 olika knapplösningar i samma låda. Knapparna 
testades och dokumenterades efter sina egenskaper. Exempel på utdrag från knapp nummer 
två ur knapplådan. 
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Figur 9 – Resultat från benchmarking för knapp 2 ur knapplådan. 

För att kortfattat sammanfatta resultatet av företagets knapplösningar summeras kommentarer 
nedan: 

• Majoriteten av knapparna ger användaren feedback i form av ljud eller känsla. 

• Den mekaniska lösningen finns i både linjär- och avtryckarvariant. 

• Lösningar med långt och kort slag. 

• Feedback med ljud från obefintlig till hög ljudnivå. 

• Stabila 

Företagets utbud av knapplösningar täcker ett brett spektrum av lösningar med olika känsla 
och återkoppling. Majoriteten av lösningarna möter de förväntningar som författarna ställer på 
en elektronisk tryckknapp i bilinteriör. Det fanns dock de lösningar som hade flera brister bland 
egenskaperna som författarna anser bland de viktigaste i form av feedback, slaglängd och 
mekaniskt motstånd.  

4.5.1.2 Konkurrenter 

Kongsberg kunde också tillhandahålla ett par knapplösningar från konkurrenter som testas och 
analyseras på samma sätt. Exempel på utdrag från konkurrent nummer 3.  

 

Figur 10 – Resultat från benchmarking av konkurrent nummer 3. 

För att kortfattat sammanfatta resultatet av konkurrenternas knapplösningar summeras 
kommentarer nedan: 

• Stor variation i stabilitet. 

• Stor variation i feedback både akustiskt och taktilt. 

• Olika material påverkar känsla vid användning. 

• Majoriteten linjära knapplösningar. 
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• Stor differens i slaglängder. 

Olika tillverkare använder olika former av feedback, material, slaglängder, och 
konstruktionslösningar. Med hjälp av denna benchmarking kan de egenskaper som författarna 
anser att konkurrerande leverantörer uppfyller bristfälligt undvikas. De egenskaper som 
Kongsberg och konkurrenter uppfyller väl kan användas vid senare konceptframtagning. 

 Fältstudie 
För att söka efter fler knappar inom bilbranschen och andra branscher genomförs en fältstudie. 
Fältstudien inleds med att formulera en undersökningsplan för hur undersökningen ska gå till 
väga och hur resultaten ska dokumenteras. Undersökningsplanen och undersökningsmallen 
kan ses på bilaga 2 och 3. Fältstudien besökte olika bilhandlare för att täcka en stor variation av 
bilmärken, exempel på bilmärken: Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Mini Cooper, 
Renault och Volkswagen. Undersökningen studerade även produkter på elektronikkedjor, 
exempel på produkter: elvisp, elektrisk tandborste, tangentbord, datormus, högtalarsystem, 
telefon, rakapparat, vattenkran med knapp, mikrovågsugn med mera. Upplevelsen från 
knapparna dokumenterades i undersökningsmallen. Exempel på utdrag från resultatet av en 
knapp till sätesvärmare i andra generationens Volvo XC90: 

 

Figur 11 – Resultat för en av knapparna under fältundersökning. 
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 Vilka lösningar finns på marknaden 
De knapplösningar som finns i störst utsträckning på den svenska marknaden är enligt denna 
undersökning: 

• Mekaniska tryckknappar, finns i exempelvis tangentbord, köksredskap och fordon. 

• Rubber domes, finns exempelvis i diverse elektroniska enheter, köksredskap och 
fordon.  

• Touch, appliceras för olika användningsområden som till exempel manövrering av en 
mobiltelefon, lokalisering i fordons infotainmentsystem och som en typ av knapp på 
diverse enheter. 

 Valda knappar 
Här beskrivs de knappar som utifrån tidigare undersökning valts att användas i 
användarundersökningen följt av en motivering varför just dessa knappar använts. De flesta 
knapparna i undersökningen är del av Kongsbergs knapplåda som består av 20 knappar 
numrerade 1–22 (5 och 6 är endast en panel). Knapparna i lådan är grupperade fyra och fyra 
där 1–4, 7–10, 11–14, 15–18 och 19–22 har egenskaper som påminner om varandra, med 
mindre variationer.  

 

Figur 12 –  Översikt över knapplådan 



Genomförande och resultat 

20 

 

Figur 13 –  Kongsbergs knappförtäckning 

Att välja Kongsbergs egen knapplåda för undersökningen finns det flera anledningar till. 
Knapparna är lättillgängliga och väldokumenterade vilket underlättar för att jämföra 
knapparna i analysen. De representerar också vad Kongsberg redan har och om dessa knappar 
kan utvecklas eller kanske redan uppfyller framtidens krav i sin nuvarande utformning. De är 
framförallt många till antalet och varierade i sina egenskaper vilket ger ett brett underlag till 
undersökningen som har som främsta mål att identifiera olika egenskapers inverkan på 
kundens upplevelse av knappen. 

 

Figur 14 – Testprodukt med mekaniska brytare 
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Förutom Kongsbergs egna knappar används en testprodukt med brytare från Cherry som är ett 
företag som tillverkar en mängd olika knappar för varierade ändamål. Denna testprodukt 
innehåller sex stycken mekaniska brytare avsedda att användas till tangentbord. Brytarna är 
från serien Cherry MX vilka används i mer påkostade tangentbord. Brytarna är färgkodade efter 
olika egenskaper varav testprodukten innehåller Green, Clear, Red, Black, Brown och Blue. Blue 
och Green är lika varandra och har båda stark taktil och ljudlig feedback i form av ett klick. 
Skillnaden ligger i kraften vid aktiveringspunkten som för Blue är 0,5 N och för Green 0,7 N. 
Brown och Clear har båda en svagare taktil feedback utan ljud, Brown aktiveras vid 0,45 N och 
Clear vid 0,65 N. Slutligen är Red och Black helt linjära och utan feedback, Red aktiveras vid 
0,45 N och Black vid 0,6 N. [19] [6] 

Precis som knapplådan är dessa brytare väl dokumenterade, de är dessutom en av de vanligaste 
tangentbordsbrytarna för mekaniska tangentbord. Tillverkaren utlovar 50 miljoner slag under 
livstiden vilket ger en lång livslängd om än något överdrivet för en bilinteriör där 500000 – 
1000000 slag är en vanlig livslängd (se bilaga 4–13). Knapparna är varierade och tillför därför 
en del till undersökningen i form av fler egenskaper att analysera. De är dock skilda från typiska 
knappar för en bilinteriör då hela deras slag sker utanför panelen de är monterade på medan 
typiska bilinteriörer har infällda knappar. [20] [21] 

 

Figur 15 – Gummimattorna i Xbox 360-kontroll 

För att testa konstruktionstypen rubber dome används två av gummimattorna som utgör 
mekanismen för de flesta av knapparna på en Xbox 360-kontroller.  

En anledning till att dessa knappar valdes var att Kongsberg uttryckt intresse för rubber domes 
som teknik samt för den hållbarhet de troligen bör inneha då en spelkontroll kan utsättas för 
tusentals slag per dag. De är dock inte lika väldokumenterade som de andra knapparna i 
undersökningen. Detta är dock inte ett allvarligt problem då det främst är egenskapernas 
inverkan på användarna som ska testas.  

Beslutet att enbart använda gummimattorna och inte hela kontrollen togs främst för de 
associationer som finns till en så populär produkt som en Xbox 360-kontroll, det neutrala 
formatet gummimattorna ger hindrar detta. De får dock genom detta ändrade egenskaper i två 
områden, tryckytan är nu mjuk och gummiaktig samt att stabiliteten försämrats. Att tryckytan 
fått nya egenskaper innebär dock enbart att ett större urval testas då alla andra knappar i testet 
har en hård tryckyta. Att stabiliteten försämras innebär också en möjlighet i form av en tydligt 
ostabil knapp som troligen kommer väcka reaktioner i intervjuer med de respondenter som har 
åsikter kring knappars stabilitet. Det innebär inte att tekniken i sig garanter dessa egenskaper 
eller bör dömas efter detta, fokus ligger på att bedöma knappens egenskaper.  
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 Intervjuer 
I intervjuer har det deltagit 60 respondenter. 

Vid genomförande av intervju användes presentationslådan tillsammans med Cherry MX 
knapparna och gummimembranen från en Xbox 360 kontroll enligt kapitel ”4.5 Valda 
knappar”. Knapparna medtogs till olika platser för att nå ut till personer som kunde svara på 
undersökningen. Exempel på plats var campusområdet på Jönköping University. 

Vid genomförande av intervju fick respondenten trycka på alla knapparna och sedan ge sitt 
utlåtande för vilka knappar som utmärkte sig på ett positivt sätt och vilka knappar som 
utmärkte sig på ett negativt sätt. Respondenten fick sedan beskriva vilka egenskaper knapparna 
innehar som gör dem bra eller dåliga. Med hjälp av metoden ostrukturerad intervju kunde 
undersökningen ske på ett naturligt sätt där respondenten kunde svara fritt. Efter ett fåtal 
intervjuer så visade sig att tidsåtgången för testet blev hög då egenskaper för många knappar 
skulle beskrivas. För att tidseffektivisera undersökningen blev respondenten ombedd att endast 
ge detaljerade kommentarer om de tre till fem bästa respektive sämsta knapparna. På detta sätt 
kunde intervjuerna få ut vilka knappar som respondenterna tycker upplevs som mest kvalitativa 
samt vilka egenskaper dessa knappar har. Då respondenten kommenterar de knappar som 
upplevs som minst bra och sätter egna ord på dess egenskaper som gör de mindre bra kan dessa 
egenskaper kartläggas för att sedan undvikas. 

 Analys 
Intervjun innehåller data om reaktionen per knapp var positiv eller negativ, neutrala reaktioner 
tas inte med då intervjuformatet baseras på vad respondenten säger med egna ord. Detta leder 
till att de endast tar upp de starkaste reaktionerna, dock är dessa de mest intressanta för 
analysen även om de neutrala möjligen kan vara intressanta för att nå en lösning på negativa 
egenskaper om det inte finns ett positivt alternativ. 

Första positiva och negativa reaktionen respondenter hade på varje knapp finns uppställt i 
grafen nedan, denna graf innehåller all data från undersökningen förutom positiv/negativ 
egenskap per knapp som följer längre ner. Grafen har inte med de knappar som inte fått någon 
reaktion då det helt enkelt saknas någon data att analysera. 

 

Figur 16 – Grafen visar antal gånger som knapparna upplevts positiv eller negativ. Y-axeln 
visar skala 0 – 45 i antal svar. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

K
n

ap
p

 1

K
n

ap
p

 2

K
n

ap
p

 3

K
n

ap
p

 4

K
n

ap
p

 7

K
n

ap
p

 8

K
n

ap
p

 9

K
n

ap
p

 1
0

K
n

ap
p

 1
1

K
n

ap
p

 1
2

K
n

ap
p

 1
3

K
n

ap
p

 1
4

K
n

ap
p

 1
5

K
n

ap
p

 1
6

K
n

ap
p

 1
7

K
n

ap
p

 1
8

K
n

ap
p

 1
9

K
n

ap
p

 2
0

K
n

ap
p

 2
1

K
n

ap
p

 2
2

M
X

 B
la

ck

M
X

 B
lu

e

M
X

 B
ro

w
n

M
X

 C
le

ar

M
X

 G
re

en

M
X

 R
ed

R
u

b
b

er
 d

o
m

e

Resultat knappens intryck

Positivt Negativt



Genomförande och resultat 

23 

 Avgränsning av intervjuresultat 
Reaktionerna är i många fall varierande och svårtydda, för att framhäva skillnader och sortera 
bort knappar med liten mängd data behöver någon form av gränser sättas. En sådan 
gränsdragning kan dock innebära att vissa användbara data förloras om den inte utförs korrekt. 
I detta fallet testades en nedre gräns på tio reaktioner, det vill säga tio positiva eller negativa 
reaktioner, men inte nio positiva och nio negativa. Denna fördelning ger större vikt till de 
knappar som är starkt negativa eller starkt positiva vilket är mer intressant då deras egenskaper 
troligen är starkt förknippade med att vara uppskattade alternativt ogillade av majoriteten. De 
med jämn fördelning av reaktioner har en större risk att ha egenskaper som inte uppskattas av 
en stor del möjliga kunder. 

Slutligen så lades ännu ett kriterium till, knappar med enbart negativa eller positiva reaktioner 
och minst fem svar för att fånga upp de egenskaper som majoriteten inte bryr sig om men som 
en liten grupp gillar/ogillar. 

 

Figur 17 – Grafen visar de knappar som flest reagerat på. Y-axeln visar antal reaktioner från 
0 – 45. 

Resultatet här är mer fokuserat och ger tydligare indikationer vilka de uppskattade knapparna 
är. Värt att notera är att negativ respons väger tyngre än positiv, en knapp utan negativa 
reaktioner kan antas ha egenskaper som åtminstone är neutrala för slumpmässigt vald 
slutanvändare. Negativ respons innebär att någon egenskap knappen har stör en viss del av 
möjliga kunder, dessa är inte intresserade av att knappen gillas starkt av majoriteten 
respondenter utan kommer välja bort produkten i varje fall. I detta exempel antas knappen vara 
hela produkten för att förenkla, undersökningens mål är knappar för bilinteriör och en dålig 
knapp väger troligen inte tillräckligt tungt för att kunden ska välja bort hela bilden, men väl 
påverka dem.  

Utifrån grafen finns det bara fyra knappar med överväldigande positiva reaktioner, knapp 1,2,3 
och Cherry MX Red. Knapp 10, 16 och Cherry MX Brown har majoriteten positiva reaktioner 
men också en hel del negativa och bör därför undersökas närmre för att kunna ta ställning till 
vad som gör de uppskattade av de flesta men dåliga enligt resten. 

Knapp 9, 13, 15, 17, 18 och 20 har enbart negativa reaktioner och därmed egenskaper som 
troligen bör undvikas. Resterande knappar som inte avgränsats har överhängande negativa 
reaktioner och kan ha önskvärda egenskaper men då måste dessa isoleras på ett sådant sätt att 
en egenskap inte kan tas för positiv när en stor del av slutanvändare tycker illa om denna 
egenskap. Därav ligger fokus på tydligare positiva och negativa knappar. 
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Figur 18 – Grafen visar positiva svar genom negativa. Y-axeln visar antal svar 0 – 12. 

För att förtydliga förhållandet mellan bra och dåliga knappar ställs positiva röster upp mot 
negativa i grafen ovan. Detta gör det tydligt att knapp 1, 2, 3 samt MX Red är mest omtyckta i 
undersökningen. Speciellt knapp 2 sticker ut med 10,5 positiva röster per varje negativ. Dessa 
knappar kan antas ha egenskaper som ligger nära vad den optimala designen bör vara. 

 Egenskaper knutet till knapp 
Nedan listas alla knappar som är kvar efter avgränsningen med deras egenskaper uttryckta i 
intervjudeltagares termer. Knapp 4 är dock inte med då den helt saknar kommentarer. 

Knapp 1: Lagom motstånd, mindre ljud, stabil. 

Knapp 2: Lagom motstånd, mindre ljud, stabil, distinkt. 

Knapp 3: Stabil, tydlig, feedback, svarar bra, större kraftbehov. 

Knapp 8: Stabil, tydlig, högt klick, kort slaglängd, lagom motstånd. 

Knapp 9: Diffus, hård, inget tydligt stopp, ingen feedback. 

Knapp 10: Stabil, tydlig feedback, högt klick, lite hårdare. 

Knapp 13: Lätt, seg tillbaks, ingen tydlig feedback. 

Knapp 15: Fastnar i slutläge, lätt, diffus. 

Knapp 16: Stabil, rak bana, mjukt ljud. 

Knapp 17: Lätt, mycket vinkel, lång slaglängd. 

Knapp 18: Trög, inget tydligt stopp, ingen feedback. 

Knapp 19: Dovt klick, hård, kort slaglängd. 

Knapp 20: Högt klick, hård, kort slaglängd. 

Knapp 21: Distinkt, stabil, klick, feedback. 
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Knapp 22: Kort slaglängd, distinkt dovt klick, hård. 

Cherry MX Brown: Tyst, smidig, överslag, mjuk. 

Cherry MX Red: Mjuk, smidig, tyst, lätt. 

Rubber Dome: Sladdrig, mjuk, tyst, ingen tydlig feedback 

 Positiva och negativa egenskaper 
Intervjudeltagarna svarade också på vilka egenskaper som var positiva och negativa, grafen 
nedan innehåller deras svar om olika egenskaper. Denna graf svarar på den andra 
frågeställningen (Vad upplever slutanvändaren som kvalité) och är tillsammans med de olika 
knapparnas resultat tidigare en god grund att ta fram koncept på. 

Från grafen är det tydligt att feedback är allmängiltigt som en positiv egenskap och att bristen 
för en del också är negativt, därför bör alla knappar ha någon form av feedback. Ord som stabil, 
distinkt och diffus är värdeladdade och därför svårare. Men dessa är inte heller några 
typexempel på egenskaper som är oklara utan beskriver helt enkelt allmänt vedertagna uttryck 
för kvalité eller brist på denna i produktion, få produkter ska enligt design vara ostabila. Trög 
kan också vara värdeladdat men beskriver ändå egenskapen att ge motstånd utan skarpa 
gränser, dvs inga kraftökningar som går till ett överslag, vilket i sig också ger svagare feedback. 
Med det sagt är det inga positiva reaktioner på tröghet. 

Ljud är en kontroversiell egenskap enligt undersökning, inga ljud har specificerats och därför 
är det troligt att vissa ljud uppfattas som mer störande än andra och detta bör således 
undersökas innan de används i en produkt. Vinklade knappar uppfattas av vissa som negativt, 
dock en för liten del för att säga huruvida egenskapen är dålig eller bra.  

Motsatserna lätt och hård (som i lätt och hårt motstånd) är intressanta, hårt motstånd tycker 
ingen i undersökningen om, men lätt motstånd är ändå inte allmänt omtyckt. Vad som kan tas 
från detta är att något mellanting troligen uppskattas, men också att alla inte kommer gilla en 
knapp även om den till punkt och pricka följer resultatet av undersökningen. 

 

Figur 19 – Grafen visar antalet svar (positiva och negativa) per egenskap från 
undersökningen. Y-axeln visar antal svar per egenskap 0 – 50. 
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 Konceptgenerering 
Med hjälp av insamlade data om förväntningar och önskemål från användare kan nu 
konceptgenerering genomföras med denna information som grund. Olika typer av 
knapplösningar som granskats kommer också att användas genom analogier vid idégenerering. 
Majoriteten av koncepten kom från brainstormingen och resterande fåtal koncept kom under 
konceptutvecklingens gång. 

 Brainstorming 
Resultatet från brainstormingen kategoriseras i utformningskoncept och funktionskoncept. 

4.10.1.1 Utformningskoncept 

Bilderna nedan visar olika koncept på hur knappen kan utformas. 
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4.10.1.2 Funktionskoncept 

Bilderna nedan visar koncept på olika funktionslösningar. 

 

Koncepten på bilden ovan är olika typer av mekaniska lösningar. 

1. Koncept 1 är en linjär rörelse som återgår till ursprungsläget efter varje slag. 

2. Koncept 2 är en avtryckarrörelse som vinklar sig och återgår till ursprungsläget efter 
slag. 

3. Koncept 3 är en linjär rörelse som låser sig i det nedre läget vid aktivering. 

4. Koncept 4 är en linjär rörelse med kort slag, likt en touchpad på en laptop. 

5. Koncept 5 är en linjär rörelse i sidled som kan återgå till ursprungsläget eller stanna i 
yttre läget vid aktivering. 
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Koncepten på bilden ovan är olika typer av mekaniska lösningar. 

6. Koncept 6 är en knapp utformad som en ribba som tiltas för aktivering som sedan 
återgår till ursprungsläget. 

7. Koncept 7 är en knapp utformad som en ribba som skjuts i sidled för aktivering som 
sedan återgår till ursprungsläget alternativt fastnar vid aktivering. 

8. Koncept 8 är en touchpad som kan tryckas linjärt ned för aktivering av funktion.  

 

Konceptet på bilden ovan visar en ny form av feedback. 

9. Koncept 9 är en vibrationslösning som ska ge knappen en vibration vid aktivering. 
Detta är en ny typ av feedback som ger användaren en vibrerande känsla som feedback. 
Framtaget med analogier i åtanke där funktionslösningen i mobiltelefoner kombineras 
med elektronisk tryckknapp i annan applikation. 

 

Brainstormingsessionen resulterade i ett antal idéer och teorier. Eftersom brainstorming 
fokuserar på kvantitet över kvalité presenteras inte alla idéer. Vad som kom fram av värde var 
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framförallt konstruktionsmässigt, exempelvis glasknappar som löser problemet med ytor som 
slits på kort tid men samtidigt kan se ut som den blanka plast de är tänkta att ersätta. Ett annat 
koncept var vibration för att ge feedback, något som är vanligt i mobiltelefoner och är ett 
alternativ till mekaniska klick. Annat som uppkom var olika teorier om vad som kunde ställa 
till problem med kvalité på knapplösningar, som glapp och brist på feedback vilket hjälpte till 
att utforma intervjun. 

 Konceptutvärdering 
Koncepten som genererats genom brainstormingen visades upp för handledare på Kongsberg 
Automotive som med hjälp av ”Gut feel” kunde ge sitt professionella utlåtande kring vilka 
koncept som har störst potential och vilka koncept som troligtvis inte kommer att nå lika långt. 

Vidare följer en SWOT analys och Pro-Con analys av de olika rörelsemönster som de 
kvarvarande koncepten innehar. 

Koncept 1: 
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Koncept 2: 

 
Koncept 3: 
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Koncept 4: 

  
Koncept 5: 

 

 Val av koncept att vidareutveckla 

Det funktionskoncept som valts att utveckla vidare är koncept nummer 1. Valet grundar sig i 
resultaten från SWOT och Pro-Con analysen. Rörelsemönstret från koncept 1 kommer att 
utvecklas vidare för att nå användarnas basbehov, uttalade behov och slutligen omedvetna 
behov. För mer information kring dessa behov se ”3.7 Kano-modellen”. För att ta fram ett 
koncept till växelförare utvecklas även en variant av koncept 2. 
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För att nå ett resultat som passar majoriteten av användarna som deltagit i studien studeras de 
knappar och dess egenskaper som flest ansett vara bra och kvalitativa. När knapparna granskats 
kan dess egenskaper rangordnas och de mest önskvärda egenskaperna tas fram. Då vissa av de 
önskvärda faktorerna motsäger varandra tas ett eller flera koncept fram för att ge 
konstruktionsförslag inom olika kategorier där exempelvis ljudet är en faktor som påverkar. 

De egenskaper som i denna undersökning varit mest attraktiva i en knapp har varit; Stabilitet, 
ett överslag eller liknande som indikerar att funktionen är aktiverad, mjuk tryckcykel, ljudnivå 
i knappen har varit varierande där det skiljer sig från att det är önskvärt med helt tysta knappar 
och knappar med ett ”lagom” ljud som indikerar att användaren har tryckt korrekt på knappen 
och funktionen är aktiverad. 

 Intervju med sakkunnig 
Att ta fram och tillverka en knapp från grunden är ett stort och spritt åtagande. För att få 
guidning och tips kontaktades Pär Hellgren, konsult på Projektengagemang och erfaren inom 
plastkonstruktion, ergonomi och produktanpassning.  

Inför mötet togs en intervjumall fram som finns att se i bilagor. Frågorna i mallen var anpassade 
för att ta reda på generella designmål med en knappkonstruktion, var fokus ska ligga, vilka 
egenskaper som ska finnas och hur ett koncept tas till en färdig produkt. 

Första frågan var vilken typ av switch som bör användas och varför, svaret var att det inte finns 
något entydigt svar på den frågan. Det finns en stor variation på switchar även inom olika 
typkategorier, därmed bör fokus ligga på egenskaper som switchen bör inneha. Efter fortsatt 
diskussion tipsade Pär om APEM:s MEC switchar. Dessa använder han i många produkter med 
liknande förutsättningar som ges i denna studie, olika typer av styrdon och knappar på fordon 
både i industrin på truckar och andra maskiner men också i bilinteriör som denna studie 
fokuserar på. 

Gällande olika egenskaper framhävdes feedback som en viktig del, då främst i form av ett taktilt 
klick för att bekräfta att knappen aktiverats. Ljudlig feedback togs också upp, det passar dock 
inte alla applikationer utan får tas ställning till huruvida det ska användas i konstruktionen. 

Frågor ställdes också om materialval och svaret var att så länge inga specifika krav ställs på 
exempelvis oljetålighet eller andra specifika egenskaper så är plast det bästa valet. Detta på 
grund av dess pris och formbarhet. Flera lösningar är enkla att integrera i samma detalj, saker 
som snäppfästen och spår för montering vilket kan sänka totalpriset då det blir färre steg i 
tillverkningen. 

Slutligen berättade Pär om sitt tillvägagångssätt för att ta fram en ny produkt med de 
egenskaper som önskas. Han framhävde vikten med att iterera med prototyper, detta för att 
kunna få en känsla för hur konstruktionen beter sig och vad som behöver ändras. Switchar 
köpes in och konstruktionen runt om används för att styra egenskaper hos knappen. Exempel 
på detta var att förspänna för att få en distinktare knapp. Till sist rekommenderade Pär att köpa 
en switch med ungefär rätt egenskaper för vad knappen bör ha och sedan konstruera runt den 
för att finjustera egenskaper och spara tid. Prover på APEM:s MEC switchar donerades också 
till projektet. 

 Konstruktion runt switch  
Den största delen av konstruktionen av en knapp från grunden är självaste switchen, det vill 
säga den del som står för att registrera att knappen aktiverats och sedan skicka instruktioner 
vidare för att i sin tur aktivera funktionen. För att spara tid kommer därför en redan existerande 
switch användas som grund, denna kommer väljas utifrån resultatet av analysen och vara en 
del av koncepten. Koncepten kommer därmed konstrueras runt den valda switchen. 
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 Designkrav switch 
Då en switch inte kommer utvecklas från grunden av tidsskäl kommer en existerande switch att 
införskaffas. Eftersom denna ska agera grund för konstruktionen av knappen krävs 
väldefinierade krav på dess egenskaper, både märkbara vid användning och under produktens 
livslängd. 

• Switchen ska ha en aktiveringskraft liknande de mest omtyckta i analysen, samt de 

som fått kommentarer om lagom kraftåtgång. 

• Switchen bör vara tillräckligt liten för att kunna byggas in med bibehållen stor 

designfrihet för resten av knappen. 

• Switchen måste ha en livstid (antal cykler) som når upp till, men gärna överstiger, den 

som knapparna i Kongsbergs presentationslåda är specificerade till. 

• Switchens övriga egenskaper ska vara av det slag som fastställts som positiva 

alternativt neutrala i analysen. 

• Kan negativa egenskaper inte undvikas bör dessa vara möjliga att konstruera bort i 

resten av knappen. 

 Val av switch 
Utifrån designkraven som ställts upp för switchar kan kandidater väljas ut som stämmer 
överens med de fasta värden som tillverkaren specificerar. Exempelvis aktiveringskraft, livstid 
och dimensioner. Dock är inte alla egenskaper lika väldokumenterade, saker som feedback 
kanske nämns men inte hur mycket och inte på vilket sätt. Därför behöver kandidater 
införskaffas och bedömas genom provtryckning, där feedback och andra mindre 
väldokumenterade egenskaper kan testas. 

Switchar som tillhandahölls av Pär var av typen Multimec 3C, 3E och 5E, dessa finns närmare 
beskrivna i teoretiskt ramverk. Då dessa bedömdes uppfylla kraven testades inga fler switchar. 

En stor fördel med att ha switchar ur samma serie är att deras yttermått är tillräckligt lika för 
att kunna användas i samma prototyp. Detta eliminerar felkällan som uppstår om olika 
prototyper tillverkas för olika switchar, nu jämförs de med samma förutsättningar. 

 Aktiveringskraft 
Utifrån designkraven behöver switchen ligga nära högt rankade knappar i aktiveringskraft. 
Enligt analysen är knapp 1, 2, 3 och Cherry MX red de bästa knapparna. Dessa har en 
aktiveringskraft på 1,96 N för knapp 1 och 2, knapp 3 har 5 N och Cherry MX Red 0,45 N. 

I analysen fick dessa knappar ett antal kommentarer av respondenter, där ett par beskrev hur 
kraftåtgången upplevdes. Både knapp 1 och 2 fick kommentaren ”lagom motstånd” medan 
knapp 3 fick ”större kraftbehov” och ”svarar bra”. Cherry MX Red kommenterades ”smidig” och 
“lätt”. Utifrån detta kan det antas att hela detta spann, 0,45 N – 5 N är okej. Att döma från 
fördelningen av dessa krafter med fler i det lägre spannet samt att knapp 2, den överlägset mest 
omtyckta knappen ligger på 1,96 N talar för att någonstans i lägre mitten av spannet är optimalt.  

Av switcharna står valet här mellan 2 N, 3,5 N och 6,5 N. Enligt resonemanget ovan kvarstår då 
2 N och 3,5 N som alternativ, där 2 N är den föredragna aktiveringskraften då den ligger nära 
vad som kommenterats med lagom motstånd samt den aktiveringskraft knapp 2 innehar. 

 Inbyggbarhet 
Alla kandidater har samma dimensioner i stora drag, 10 x 10 mm och 6,4 mm hög. Det finns 
inga specifika allmängiltiga krav hos Kongsberg för hur stor plats en knapp får ta, dock är 
mindre bättre.  
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MEC-switcharnas dimensioner bedöms vara goda nog för att kunna byggas in i på de flesta 
tänkbara sätt. Blir knappens tryckyta mindre än så kommer många att komma åt kanter eller 
närliggande knappar med fingret. Ska en hel knappsats med små och närliggande knappar 
tillverkas finns det andra alternativ, t.ex. rubber domes tillverkade i samma stycke gummi 
liknande Xbox 360-kontrollen. Generellt sett är så små knappar inte vanligt i bilinteriör, de ska 
lätt kunna hittas och vara användbara även när bilen körs utan att ögonen behöver tas från 
vägen. 

Hela MEC-serien är designad för att monteras på kretskort, detta betyder att kabeldragningar 
och annat inte behöver tas hänsyn till. Switchen är ett färdigt paket som direkt är användbar 
efter att ha monterats i ett lämpligt kretskort. Detta kräver dock att resten av 
knappkonstruktionen är lämplig att monteras på kretskort, något som behöver tas hänsyn till i 
koncepten som tas fram.  

 Hållbarhet 
Alla switchar är specificerade att uppnå IP67 och klara ett temperaturspann på -40 till +160 °C. 
IP67 innebär dammtäthet, då klassningen inte går högre får det antas räcka för bilinteriör. Klass 
7 på vattentäthet innebär att kapslingen tål att sänkas ner en meter i vatten i 30 minuter, vilket 
bör vara mer än tillräckligt för bilinteriör. Även temperaturspannet är väl tilltaget och bör inte 
vara några problem generellt. 

Livslängd under normal användning kan jämföras med de knappar som används i bilinteriör, 
knapp 1, 2 och 3, dessa ligger på 500 000 till 1 000 000 vilket också gäller resten av 
knapplådan. Detta utgör grundnivån, vilket med råge uppfylls av switcharnas 10 000 000 slag, 
men är en bra bit under Cherry MX-switcharna som utlovar 50 000 000 slag. Cherry MX sitter 
dock främst i tangentbord vilka får utstå en hel del fler slag under sin livslängd.  

 Övriga egenskaper 
Switchen bör inneha i analysen fastställt positiva egenskaper. Har den negativa egenskaper ska 
dessa kunna konstrueras bort. 

MEC-serien har alla en tydlig taktil feedback, distinkt men inte överdriven. Den motsvarar den 
typ av feedback som är allmänt omtyckt enligt analysen, de varianterna med 3,5 N och 6,5 N i 
aktiveringskraft har dock en tydlig akustisk feedback i form av ett starkt men inte vasst klick. 
Detta har i analysen fått ungefär lika många positiva som negativa reaktioner. Där fastställs 
också att negativa reaktioner väger tyngre än positiva. Därför bör switchen ha ett svagt ljud eller 
vara ljudlös. Utifrån ljud så passar därför varianten av 5E med 2N i aktiveringskraft bäst då den 
har ett mer dämpat ljud jämfört med de andra. 

MEC-switcharna har en tydlig svag punkt, de är instabila. Trycks de ner i ett hörn av tryckytan 
kan ett stumt motstånd nås utan att switchen aktiverats, detta sker när den änden sjunkit med 
ungefär 0,7 – 0,8 mm. Andra änden av switchen är kvar i ursprungspositionen och hela 
tryckytan har en tydlig vinkel. Detta är ett problem som måste konstrueras bort. De flesta 
switchar har någon form av instabilitet men kan knappen konstrueras så att switchen enbart 
får en vinkelrät kraft fördelat över switchens tryckyta kommer detta problem inte kunna uppstå. 
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Figur 20 – Illustration av instabil switch 

 Rätt switch för rätt applikation 
Utifrån satta krav är den lämpligaste switchen Multimec 5E med 2 N aktiveringskraft. Med en 
bättre ljudbild och aktiveringskraft närmre vad som fastställts som bra. Dock gäller detta enbart 
för en tryckknapp av den typ som testats i analysen, olika rörelser och utformningar kan passa 
bättre med andra switchar. 

För att säkerställa att rätt val av switch gjorts tillverkas prototyper av tryckknappskoncepten 
där alla switchar kan testas i sin tilltänka applikation. Resultatet av detta behandlas per koncept 
i deras kapitel. 

 Designkrav knapp 
Precis som switchen behöver knappen också uppfylla vissa krav. Dessa krav ska vara 
väldefinierade och grunda sig i analysen. 

Utifrån valet av switch finns det ett par punkter att beakta, switchens egenskaper kommer 
påverka knappens egenskaper i stor utsträckning. Eftersom switchen är gjord för 
kretskortsmontering måste knappen kunna monteras på ett sätt så att switchen kan lödas fast i 
kretskortet. 

Från Multimec 5E ärvs egenskaperna 2N aktiveringskraft, taktilt distinkt klick, 1 mm slaglängd 
samt ett svagt ljudligt klick. Dessa egenskaper är klassificerade som goda och får inte förändras 
för mycket av knappens utformning. Dock följer också egenskapen om dålig stabilitet med i 
grundutförandet, detta behöver konstrueras bort.  

Designmålen blir följande: 

• Knappen ska inte försämra goda egenskaper som switchen innehar. 

• Knappen ska lösa problem med instabilitet som den valda switchen har. 

• Knappen ska kunna 3D-printas för att skapa en funktionsprototyp. 

• Kretskortsmontering tillsammans med en fastlödd switch måste vara möjligt. 

• Knappen ska i stora drag vara möjlig att tillverka i stora serier genom mindre förändringar. 

• Storleken bör hållas så liten som möjligt. 
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 Konstruktion 1: Stabil 

 

Figur 21 – Rendering av funktionsprototyp 

Denna konstruktion är framtagen med fokus på att vara så stabil som möjligt, rör man vid 
tryckytan ska den sitta stumt i alla riktningar utom slagets riktning. Ett tryck på knappen ska 
vara distinkt och utan glapp genom hela slaget. 

 Varför är switchen instabil? 
Som fastslagits är switchen instabil, för att inte göra knappen lika instabil behöver anledningen 
till instabiliteten identifieras och åtgärdas. 

Switchens mekaniska funktion består av en tunn metalldome som trycks ihop av en styv 
gummistör centrerad under tryckytan på switchen. Den är dock inte styv nog att motstå vinkling 
om kraften läggs på ena änden av tryckytan. Den har också plats att röra sig på i sidled vilket 
leder till en instabil knapp. 

 

Figur 22 – Illustration av switchens funktion 

Dessutom är höjden på tryckytan liten, glappet mellan hål och tryckyta blir då förstärkt 
eftersom maximala vinkeln från lodrätt blir större. Jämfört med en lång stör av samma bredd 
så kommer den inte kunna vinkla sig mer än någon grad.  
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Figur 23 – Vinkelskillnad mellan en lång och en kort stör. 

 Hur stabiliseras knappen? 
Switchen är enbart instabil om kraften är på kanten, enkelt löst med en separat stör som är 
centrerad på switchens tryckyta. Detta förutsätter en stabil knapp, vilket det finns ett antal 
vägar att gå för att lyckas med. 

Mindre glapp är ett enkelt sätt att stabilisera knappen, minskar mellanrummet mellan stören 
och hålet blir maximal vinkel mindre. Det kräver dock tightare toleranser för att säkerställa att 
stören fortfarande kan röra sig fritt. Tightare toleranser innebär en ökad kostnad som snabbt 
stiger för varje steg toleranserna skruvas åt. Beroende på tillverkningsprocess är det inte heller 
möjligt att nå fina toleranser. 

Då toleranser inte får vara allt för fina enligt designmålet om tillverkningsbarhet krävs en annan 
lösning. Ett långt torn med lika lång stör skulle vara en rimlig lösning utan att ta till extrema 
toleranser, dock är bilinteriören en plats där utrymmet är värdefullt. 
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Figur 24 – Koncept på haklösning för stabilitet 

Med de designkrav som finns krävs en annan lösning, konceptet i bilden ovan är en medelhög 
stör med en hake på sidan. Haken är tillverkad i ett flexibelt och glatt material, och glider mot 
en vinklad yta på utsidan av knapptornet. Detta innebär att stören trycks mot ena änden av 
hålet och därmed inte kommer vingla. Samtidigt är tanken att haken flexar tillräckligt för att 
inte göra knappen trög.  

 

Figur 25 – Sidovy där den vinklade ytan och haken syns 

Risker med denna lösning är att den är oprövad, den är dessutom svår att testa ordentligt då 
3D-skrivaren som används enbart skriver i PLA, en ganska hård och skör plast. 

För att lansera den som en produkt kommer en längre utvecklingsprocess krävas där rätt 
material för friktion och flexibilitet väljs.  

 Kretskortsmontering 
För att förenkla monteras knappen rätt på ett kretskort, kretskortet är designat med knappen i 
åtanke och har plats nog för knappen runt lödpunkterna för switchen. Själva knappen är byggd 
runt switchen och träs över den. 
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Figur 26 – Push pins för montering direkt i kretskort 

Knappen måste dock kunna monteras säkert över switchen, valet föll på pushpins i plast. De är 
enkla att använda och kan integreras i designen. Detta är en vanlig lösning för 
kretskortsmontering som är väl beprövad, när kretskortet tillverkas borras hål för push pins, 
detta innebär att hela monteringsproceduren av själva knappen består av att trycka dit den. 

 

Figur 27 – Push pins efter montering 

 Tillverkning 
Prototypen är redo att tillverkas genom 3D-printning så som den ser ut. Dock utelämnades 
push pins då 3D-printern är av typen som behöver en större yta i kontakt med ett värmebord. 

För att ta denna prototyp till massproduktion genom formsprutning skulle godstjocklekar 
behöva optimeras och jämnas ut. Radier och släpp behöver läggas till. Förslag på delningsplan 
för den övre biten är lodrätt genom mitten av haken, detta betyder att inga backar krävs och 
den snabbt går att tillverka. 
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Den undre delen skulle förslagsvis placeras i en verktygshalva, hela geometrin är möjlig att 
tillföra släpp till rakt av. Det stora problemet med denna är push pins, dessa är komplicerade 
att tillverka i en formspruta. För att förenkla kan push pins eftermonteras, detta blir dock ett 
extra moment. Ett annat alternativ är att varje push pin enbart har en hake, är dessa alla riktade 
mot mitten bör tillverkning vara möjlig med endast en back. 

 3D-print 
Vid skapandet av 3D-print importerades CAD-filerna i STL-format till CURA. I CURA ställdes 
modellerna upp i närheten till varandra för att hålla nere tiden och hålla uppe värmen i 
modellerna. Detaljerna placeras strategiskt för att undvika stödmaterial i största möjliga mån. 
Ifyllnad 100%. 

 

Figur 28 – Beredning av 3D-modell för båda prototyperna 

Resultatet av 3D-printningen blev en fungerande prototyp. PLA är dock styvt och tillför ett 
märkbart motstånd till knapptryckningen eftersom det inte böjer undan. Därav kan det inte 
fastslås att haklösningen fungerar, resten av konstruktionen fungerar dock som tänkt. 

  

Figur 29 –  Fungerande prototyp 
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 Kano 
Kano säger att kundnöjdhet nås genom att tre nivåer av behov uppfylls, basbehov, uttalade 
behov och omedvetna behov. Knappen måste nå upp till första och andra nivån av 
Kanomodellen för att kunna räknas som en lyckad produkt.  

Redan som prototyp fungerar knappen, den fyller då sin funktion och kan sägas uppfylla 
basbehoven hos en knapp.  

Hela den intervjubaserade undersökningen syftar att finna uttalade behov och knappens design 
bygger på dessa resultat. De uttalade behoven som identifierats i analysen uppfylls av knappen.  

Tanken bakom konstruktion 1 var att göra en stabil knapp, detta är dock ett uttalat behov och 
uppfyller inte per definition nivå 3. Vad den dock tillför är en ny typ av lösning för en stabil 
knapp som kan vara billigare än motsvarande lösningar med samma platsåtgång. Troligen 
kommer denna lösning inte vara bättre rent funktionsmässigt än vad som sitter i lyxiga bilar i 
dagens läge. Men med sitt lägre pris kan kvalitetsknappar träda in i billigare segment, där kan 
Kanos wow-känsla infinna sig. 

För att säkert ta knappen till sista nivån av kundnöjdhet krävs något oväntat, flera av koncepten 
som tagits upp i arbetet kan användas för detta, exempel är vibration för feedback, glasytor eller 
bakgrundsbelysning. Detta måste följas upp av undersökningar för att säkerställa 
kundnöjdheten och uppnådd sista nivå på Kanoskalan. 

 Konstruktion 2: Avtryckare 

 

Figur 30 – Rendering av funktionsprototyp 

Denna variant ämnar testa switchen i andra applikationer, i detta fallet en avtryckare. Denna 
typ av konstruktion finns främst på shifters för automatväxlade bilar. Avtryckaren står då för 
ett dubbelkommando så att läge på shiftern inte kan bytas av misstag.  

 Stabilitet för avtryckaren 
Avtryckaren kan enkelt uppnå stabilitet då den vilar på två punkter genom axeln. Så länge den 
hindras från att falla ur hålen axeln vilar i. 

 Kretskortsmontering 
Precis som konstruktion 1 är denna monterbar på ett kretskort, i stort sett exakt samma 
förutsättningar gäller och samma typ av lösning bör då även vara lämplig. Avtryckaren har dock 
på grund av sin utformning ett större avtryck på kretskortet. 
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 Tillverkning 
Även här är det rimligt att större serier tillverkas genom formsprutning. Självaste basen kan 
enkelt gjutas i en verktygshalva, med samma princip som basen för konstruktion 1. Samma 
lösning med push pins används här med. I prototypen är bottenytan dock platt för att 
säkerställa god kontakt med printerns värmebord.  

Själva avtryckaren behöver större förändring jämfört med prototypen (prototypen är solid) för 
att kunna tillverkas på ett bra sätt. Formsprutning bör ha jämn godstjocklek, därför läggs ribbor 
till i modellen för att stadga upp konstruktionen. Med denna placering av ribborna styvas 
konstruktionen upp på längden för att ta upp hårda tryck bättre, samt ger styvhet i sidled. 
Risken med placeringen av ribborna är att den fina tryckytan riskerar sjunk vid 
materialansamlingen som oundvikligen uppstår där ribbor möter yta. 

Bortsett från axlarna kan avtryckaren gjutas med en negativ och en positiv verktygshalva, med 
delning i den platta ytan synlig på bilden nedan. 

 

Figur 31 – Vy med ribbor 

För axlarna krävs backar och möjligen kompensation för sjunk. Materialansamlingen som 
oundvikligen sker där är obetydlig för utseendet då den kommer vara gömd inne i enheten, dock 
får inte funktionen försämras av allt för mycket sjunk. 

Då denna konstruktion till skillnad från första har en tryckyta för slutkunden måste 
tillverkningen vara mer genomtänkt för att inte förstöra utseendet. Spridningen av plast från 
ingötet ska helst inte delas och mötas på en synlig yta då gränsen som bildas mellan plast som 
stelnat i olika grad syns tydligt. Förslagsvis placeras ingötet på insidan av kåpan, då flyter 
plasten ut i tryckytan först och möjliga möten uppstår i ribbor. Placeringen av ingötet Bör vara 
placerat något längre upp än mitten, detta då mer plast behöver fylla ut i toppen som är högre. 

 3D-print 
Den printade prototypen fungerade felfritt med en liten detalj, platsen för axlarna klämmer inte 
fast axeln utan den går att lyfta rakt ur. Dock var det ett medvetet beslut att inte göra passningen 
för tight då PLA, plasten som används av printern, är något skör och mindre flexibel. 

Då en modell finns kan switchar testas för att se om samma switch kan användas, första 
intrycket då var att varianter med 3,5N passade sig bättre kraftmässigt. Det högre ljudet denna 
switch medför passar antagligen inte alla. Dessa reflektioner är dock inte grundade i någon 
studie och bör inte tas som allmängiltiga. 

 Kano 
Som i Konstruktion 1 så fungerar prototypen och når kraven för nivå ett på Kano. Den är också 
baserad på analysen och når upp till de uttalade behoven. Dock är det inte som konstruktion 1 
ett nytt oprövat koncept, det blir därmed svårt att hävda mer än nivå 2 för Kano. Konceptet med 
en avtryckare i bilmiljö är dock inte vanligt och kan av vissa uppfattas som spännande och eget. 
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Figur 32 – 3D-printad avtryckare 

 Validitet och reabilitet 
Studiens reabilitet bygger i stor grad på att intervjuerna är utförda på ett korrekt sätt och att ett 
tillräckligt stort antal har intervjuats för att få ett acceptabelt underlag. Intervjuerna är en form 
av ostrukturerad intervju där tanken bakom är att med stöd av Kano-modellens beskrivning av 
kundnöjdhet finna vad som når högt på denna skala.  

De använda referenserna består bland annat av litteratur om metoder vilket får antas vara av 
hög kvalité. Andra referenser är direkt från företag och är då såklart färgade av företagets mål 
att sälja sina egna produkter, därför har dessa källor främst använts för att hänvisa till rena data 
eller vad företaget garanterar att deras produkt uppfyller. Eller som i fallet i kapitel ”2.3 Dome-
switch”, vilket består av en kort beskrivning av hur tekniken fungerar utan värdering om det är 
bra eller dåligt.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultatet kring frågeställningarna och vilka slutsatser som kan 
dras följt av förslag på vidare arbete och forskning. 

 Vilka lösningar finns på marknaden 
Slutsatserna för vilka knappar som finns på marknaden idag är att knappar i bilbranschens 
toppsegment är bland de bättre som finns på marknaden men upplevd kvalité kan sänkas på 
grund av dålig implementation som glapp och liknande. Knappar inom elektronikbranschen är 
ofta dimensionerade för många antal cykler och finns i en mängd olika utföranden. Det finns 
många bra lösningar som skulle kunna appliceras i bilinteriör. Under sökandet efter knappar 
till undersökningen märkte författarna att köksredskap visade sig sämre än väntat där 
majoriteten av knapparna upplevs glappa, vara otydliga och vara av sämre kvalité. I de flesta 
fall används någon typ av mekanisk konstruktion för tryckknappar på marknaden idag.  

Resultatet av vilka lösningar som finns på marknaden idag blev ganska överraskande. De 
tryckknappar som finns inom bilinteriör är överlag av god kvalité, men när det kommer till 
andra branscher som elektronik och köksprodukter blev författarna förvånade hur sällan 
knapparna verkar vara genomtänkta på många produkter. Vissa produkter har starkt 
varierande kvalité på knappar till och med på samma produkt, som om delar av produkten 
utvecklats av olika grupper.  Gällande knappar i bilar så är det inte direkt knutet till ”klass” på 
bilen hur väl deras mekaniska lösning fungerar, problem identifierade i rapporten som glapp 
finns i ungefär samma utsträckning i alla prisklasser utom möjligtvis de allra billigaste där 
priset får styra helt och hållet. 

 Vad upplever slutanvändaren som kvalité 
Innan undersökningen genomfördes spekulerades det i att resultatet skulle variera från fall till 
fall på vad som upplevs som kvalité och att det råder delade meningar gällande ljudnivå. Efter 
att ha fått fram resultatet kan det konstateras att spekulationerna pekade åt rätt håll. Det som 
var intressant att se var hur pass många som drar sig mot liknande knappar och vilka knappar 
som majoriteten anser vara mindre bra. Nyckelfaktorerna till att nå hög upplevd kvalitet i 
tryckknappar enligt studien är att ha en stabil och tydlig knapp som är enkel att använda, lätt 
att trycka in och inneha feedback i form av känsla och svagt ljud eller inget ljud alls. 

Författarna tycker att resultatet som sammanställts från intervjuer och undersökning ger ett 
bra resultat på vilka egenskaper hos knappar som slutanvändare upplever som kvalité. 

 Hur bör knappen konstrueras för att möta användarnas 
förväntningar 
De knappegenskaper som studien tog fram som önskade och kvalitativa går hand i hand med 
vilka egenskaper som bör användas i framtida produkter. Kombineras de egenskaper som 
konstruktionsförslag och framtidskoncept lyfter fram, tror författarna att dessa knapplösningar 
upplevs ha hög kvalité av majoriteten av användarna och att de gärna trycker på knappen igen. 
Kongsberg har visat intresse för att vidga sitt kunskapsområde inom teknologin rubber dome 
vilket författarna anser vara klokt då det finns många olika varianter och alternativ inom den 
tekniken, dock ingen ny revolutionerande teknik men väldigt lätt att anpassa till vad som 
önskas.  

Gällande befintliga lösningar är Kongsberg tryckknapp 2 i knapplådan mycket bra, den är med 
stor marginal högst rankad i studien. Med ett förhållande på 10,5 positiva röster per negativ 
utklassar den de andra högt rankade som ligger strax över 4. 

Givetvis rekommenderar författarna också konstruktionslösningarna i rapporten, konstruktion 
1 som ett nytt koncept på en lösning för stabilare knappar och konstruktion 2 som ett bevis på 
att liknande switchar går att använda till flera olika applikationer. 

 Slutsatser och rekommendationer 
I de fall att funktionen som aktiveras kan vara antingen på eller av med en tydlig gräns måste 
någon form av feedback ges för att berätta för användaren när knappen aktiverats. Detta kan 
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ske på olika sätt, exempelvis kan funktionen som aktiveras vara fullt tillräcklig i avseende på 
mängd feedback. Här är feedbacken dock beroende av en annan funktion som kan ha en 
fördröjning eller helt enkelt inte ge tillräckligt med feedback naturligt. Om en knapp saknar 
feedback är risken stor att användaren trycker på knappen flera gånger och då oavsiktligt 
stänger av funktionen de tänkt aktivera. Om knappen genom god feedback kan försäkra 
användaren att tryckningen lyckats finns det mer överseende för fördröjningar i datorsystem 
och liknande. En vanligt förekommande feedbacklösning är att knappen har ett varierande 
tryckmotstånd, exempelvis ökande tills aktiveringsläget nåtts där motståndet i stort försvinner, 
detta ofta med ett mekaniskt klick följt av att knappen slår i botten.  

I fallet touchknappar är det svårt att få mekanisk feedback av självaste knappen, på 
mobiltelefoner är det vanligt att enhetens vibrator får stå för feedbacken. Detta är sällan fallet 
på andra ställen där touchknappar används, även om det är tekniskt möjligt. Dock är det ett 
intressant koncept för att få feedback av annan karaktär oberoende av knappens tekniska 
lösning, exempelvis som en förstärkande effekt för en mekanisk knapp. Detta har även en 
mindre teknisk fördel, en mekanisk knapp ger feedback passivt och därmed oberoende av att 
bilens datorsystem faktiskt uppfattat kommandot. En vibrator däremot agerar på kommando 
från datorn och kommer enbart att aktiveras om datorn tagit emot instruktionen från knappen. 
Skulle datorn inte svara märker användaren detta direkt istället för att få intrycket att 
kommandot gått igenom från den mekaniska feedbacken och som följd frustreras av att inget 
hände. Detta är dock en mindre detalj då det avhjälper ett problem som bör vara så ovanligt att 
de flesta användare aldrig upplever det. En annan fördel med vibrator är igenkänningsfaktorn 
till användarens mobiltelefon, då detta är ett vanligt sätt att ge feedback på moderna telefoners 
till stor del touchbaserade navigering. 

De studier och undersökningar som utförts har granskat en stor del av det befintliga 
knapputbudet som finns idag. Många olika knappar har testats och utvärderats för att finna de 
mest kvalitativa lösningarna. I efterhand kan det anses att fokus har legat mer på att kartlägga 
vilka knapplösningar som finns idag och vad användare upplever som bra i dagens 
konstruktioner istället för att granska vilka knapplösningar som ligger i teknikens framkant och 
vad som kommer att slå igenom i framtiden. Det som dock åstadkommits med hjälp av studien 
är att det har möjliggjort en kartläggning av vilka egenskaper som användare upplever som 
kvalité.  

Arbetet har givit en större insikt i vad användare upplever som kvalité i tryckknappar gällande 
dess funktion. Material avgränsades från studien vilket författarna anser har bidragit till ett 
resultat med hög validitet gällande vilka egenskaper knappen ska inneha. Detta då materialvalet 
påverkar vilket intryck knappen ger och vilken känsla ytan förmedlar till användaren.  

 Vidare arbete eller forskning 
Då syftet med detta arbete har varit att lägga grunden för Kongsbergs framtida 
tryckknappslösningar finns en tydlig väg framåt för företaget, helt enkelt i form av att beakta 
resultatet från denna studie och utveckla deras framtida produkter med bättre kännedom om 
slutanvändarens önskemål. 

Ett annat förslag är att tillverka prototyper och testa dem för att ta arbetet vidare och utvärdera 
koncept och konstruktionsförslag på ett bra sätt. För Kongsbergs räkning kan riktade försök till 
att lösa ett specifikt problem genom en konstruktion vara ett sätt att skapa en form av databas 
över lösningar. Nästa steg kan vara att försöka kombinera dessa lösningar för att se vad som 
fungerar och har möjlighet att finna sin väg till nya produkter. Exempel på detta kan vara ett 
vedertaget problem som glappande knappar, ett projekt där ett antal förslag tas fram för att lösa 
detta problem. Dessa kan nu användas för att välja en lösning som passar i olika fall. Detta kan 
appliceras på flera olika problem, förslagsvis de tydligt negativa egenskaperna identifierade i 
denna rapport. 

Utöver detta finns det även en stor mängd forskning som kan utföras inom de ämnen som 
behandlas i rapporten. Exempel på detta är okonventionella lösningar som vibrator för 
feedback som diskuterats i Slutsatser och rekommendationer. Ett annat exempel är en studie 
med fokus på självaste tryckytan på knappen, ytan och dess textur samt dess utformning. 
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