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Abstract

Abstract
This thesis deals with the development of a specification regarding a push-button,
which will be used to control the gear-shifting function in an automobile. In
addition to this the author will describe different techniques and theories that have
been helpful in achieving data and results for the specification.
Kongsberg Automotive AB, is located in Mullsjö, Sweden, the company supplies
parts to the automotive industry. In the research and development department,
R&D, there is a group that works with development of Shift-By-Wire systems. In
an automobile with a Shift-By-Wire system the communication between the gearshifter and the gear-box occurs electronically. The mechanical link is, in most
cases, taken away and replaced by the digital system. Within this group an internal
Kongsberg project is in motion dealing with the development of a number of
gear-shifters, finalizing in the mounting of the shifters in a Smart Car. These
concepts will be displayed to customers by Kongsberg as a demonstration of what
the company has to offer.
To be able to decide what appears in the specification the author has done a
thorough push-button examination. Tightness is one of the most important
elements in a push-button; it determines what the push-button conveys and its
character. The choice of mechanical solution will affect both the tightness and the
character of the push-button. To illustrate this, the author has chosen to use a
version made of silicon rubber. The silicon rubber part is ordered from a supplier
company specializing in customer-specific push-buttons. The method is simple,
cost-effective, enables regulation in tightness, compressive force, illumination,
density, repelling liquids, penetrating objects and other parameters. All of these
properties are desirable when developing push-buttons.
The specification consists of seven chapters. The first chapter describes the
document. Chapter two is an introduction chapter. The following three chapters
present the requirements made concerning the product. The sixth chapter
concerns laws and regulations and the seventh and last chapter is an appendix.
The requirements concerning the product consist of functional, qualitative and
electrical requirements. Belonging to the functional requirements are the
following: stroke, force, illumination etc. To the qualitative requirements belong:
performance, reliability, applicability etc. The electrical requirements consist of
preparing the button for Kongsbergs own patented sensor system.
The specification will be handed over to Kongsberg on the finalization of the
thesis. The result will work as a template, with the intent that the document is to
be used and followed up by the company. The functional and qualitative
requirements and data have been assumed by the author and will later be tested,
followed up and if necessary altered by Kongsberg.
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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar framtagandet av en kravspecifikation för en knapp
som skall användas till att styra växelfunktionen i en bil. Utöver detta går
författaren in på olika tekniker och teorier som har hjälpt till att nå resultaten i
kravspecifikationen.
Kongsberg Automotive AB ligger i Mullsjö, Sverige, företaget levererar delar till
bilindustrin. På utvecklingsavdelningen finns det en grupp som jobbar med
utveckling inom Shift-By-Wire system. I en bil som använder ett Shift-By-Wire
system sker kommunikationen mellan växelväljaren och växellådan elektroniskt.
Den mekaniska länken är i många fall helt borttagen. Ett internt
Kongsbergprojekt pågår inom denna grupp som behandlar att ta fram ett antal
växelväljare som skall monteras in i en Smart Car. Dessa koncept skall visas upp
mot kunder till Kongsberg, som en demonstration på vad företaget har att
erbjuda.
För att bestämma vilka krav som ska finnas med i kravspecifikationen har
författaren gjort en grundlig ”knapp-undersökning”. Tryckkänslan i knappen är ett
av de viktigaste momenten, den avgör till stor del vad knappen förmedlar och
vilken karaktär knappen får. Valet av mekanisk lösning i knappen kommer till stor
del att påverka knappens karaktär och tryckkänsla. Författaren har valt en
silikongummivariant som exempel och bygger upp knappens karaktär runt denna
grund. Silikongummidelen beställs av ett leverantörsföretag som specialiserar sig
på kundspecifika knappar. Metoden är enkel och kostnadseffektiv och gör det
möjligt att styra parametrar som tryckkraft, tryckkänsla, belysning, täthet, tålighet
mot inträngande föremål och vätskor och diverse annat. Alla dessa egenskaper är
önskvärda vid utveckling av en knapp.
Kravspecifikationen består av sju kapitel. Det första kapitlet redogör kortfattat för
dokumentet. Nästa kapitel är ett inledande kapitel. Sedan följer tre kapitel där de
olika kraven på produkten läggs fram. Det sjätte kapitlet berör lagar och
regleringar och i det sjunde och sista kapitlet kan man hitta bifogade dokument.
De olika kraven består av funktionella, kvalitativa och elektronikrelaterade krav.
Till de funktionella hör slaglängd, krafter, belysning o.s.v. De kvalitativa kraven
utgörs av parametrar som prestanda, tillförlitlighet och användbarhet. Det största
elektronikkravet ligger i att förbereda knappen för Kongsbergs egna patenterade
variant av sensorering.
Kravspecifikationen kommer att överlämnas till Kongsberg vid examensarbetets
slut. Resultatet blir en typ av mall, med avsikten att dokumentet skall kunna
användas och vidareutvecklas av företaget. De funktionella och kvalitativa kraven
och data som författaren har antagit kommer att testas, vidare arbetas och vid
behov ändras av företaget.

2

Sammanfattning
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1 Inledning
Detta examensarbete har genomförts som en del av utbildningen till
maskiningenjör vid högskolan i Jönköping, med inriktning Produktutveckling och
Design. Författaren har utfört jobbet åt företaget Kongsberg Automotive AB i
Mullsjö under ledning av Jimmy Östman. Tilldelad handledare från Tekniska
Högskolan i Jönköping var Roland Stolt.
I det inledande kapitlet behandlas bakgrunden till uppgiften, problembeskrivning,
syfte och mål. Olika frågeställningar kommer att formuleras samt vilka
avgränsningar som arbetet medför. Kapitlet avslutas med en disposition för att
kort redogöra för resten av rapportens uppbyggnad.

1.1 Företagshistoria
1946 grundades Mekania-Verken i Mullsjö, vid uppstarten låg företagets
huvudtillverkning inom leksakstryckerier i gummi. 1949 företog sig företaget att
importera en typ av utvändigt solskydd för bilar, med avsikten att efterlikna
produkten och påbörja en försäljning av den egna varianten. I början av 50-talet
mottog Mekania-Verken sin första förfrågan ifrån bilindustrin. Kunden var Saab
och jobbet bestod i att tillverka en plåt bricka med tre hål. Forsheda Gummifabrik
hade, även de, en stor kund i Saab. De hade hand om tillverkningen av
stötfångare. Skandiafabriken, som grundades 1953, slog sig in på marknaden med
sina persienner, de var duktiga på tillverkning i plast. 1971 fick Skandiafabriken en
förfrågan från Saab, att göra cellblock i plast som fyllnadsmaterial till stötfångare
som sedan skulle fraktas vidare till Forsheda. 1973 valde Saab att flytta den slutliga
produktionen av stötfångare till Skandiafabriken, Forsheda fick istället leverera sin
del dit. 1980 köpte Forsheda Gummifabrik upp Skandiafabriken och MekaniaVerken, som fick namnet Scandmec. Hela koncernen tog namnet Forsheda
Component Division, detta byttes senare till Forsheda Ltd då de utökade till fler
områden och länder, till slut blev det Forsheda AB. Kongsberg Automotive AB
övertog 1996 alla Scandmecs aktier från Forsheda AB och därmed blev det, f.d.
Scandmec, Kongsberg Automotive. [1]
Kongsberg Automotive AB (kommer fortsättningsvis att kallas Kongsberg) var
ursprungligen en del av Kongsberg Våpenfabrikk i Norge och tog form ur den så
kallade Automotive Parts Division. Då det började se mörkt ut för företaget tog
anställda på Kongsberg Våpenfabrikk saker i sina egna händer och påbörjade
planer för en upphandling. Under en stark ledning blev uppköpet lyckat och
Kongsberg Automotive tog sin form. Detta var 1987. Redan 1955 började ett
starkt samarbete med Volvo som lever kvar än idag. Kongsberg fick upp ögonen
för Scandmecs verksamhet, som då bestod till stor del av växelspakar. Under 1995
utvecklades ett starkt band mellan företagen. Scandmecs arbetssätt och
organisation passade Kongsberg bra. Relationen mellan Scandmec och deras
dåvarande ägare Forsheda var bräcklig så det kändes som ett naturligt val för
Kongsberg att köpa upp företaget. Affären blev något utdragen, den gick igenom
till fullo först 1997. 2008 expanderade företaget ytterligare i sitt största uppköp, de
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köpte Global Motion Systems (GMS) av Teleflex Inc. och mer än fördubblade sin
omsättning. I och med detta blev Kongsberg rankad som en av de 100 största
leverantörerna till bilindustrin. Företaget har idag över 10 000 anställda i 50
fabriker och 20 länder världen över. [2]

1.2 Bakgrund och problembeskrivning
Kongsberg i Mullsjö jobbar mot bilindustrin med utveckling, tillverkning och
försäljning av växelspakar, gasreglage, säteskomfort, kopplingar, kabelöverföringar
och diverse annat. I deras kundregister finns bland annat Volvo, Ford, BMW,
Daimler och Renault. Världsövergripande är Kongsberg ett av de största namnen
på leverantörsmarknaden till bilindustrin.
Kongsberg investerar mycket tid och pengar i utveckling. På Research and
Development (R & D) sitter det för närvarande 350 ingenjörer, varav 120 av dem
finns i Mullsjö. R & D i Mullsjö är uppdelat i flera olika grupper med varsitt
ansvarsområde. En utav dessa grupper är Shift-By-Wire. [3]
Shift-By-Wire avdelningen jobbar för närvarande mot marknaden för automatiska
växellådor, en del av projekten på denna avdelning är utvecklingsprojekt. Att
vinna mark och kunder är viktigt för ett leverantörsföretag, inom bilindustrin är
utveckling en central del och takten är snabb. Shift-By-Wire gruppen på
Kongsberg i Mullsjö har, bland andra utvecklingsprojekt, ett internt projekt som
går ut på att ta fram ett antal egna växlingskoncept. Dessa växlingskoncept ska
vara nytänkande och användas för att väcka ett nytt kundbehov. Företaget har
köpt in en Smart Car som de ska använda som konceptbil. De olika
växlingskoncepten ska tas fram i prototyper och monteras in i bilen så att de kan
testköras.
Ett Shift-By-Wire växelreglage ersätter den tidigare mekaniska överföringen, son
fungerade via en kabel mellan växelspaken och växellådan, med ett elektroniskt.
Genom att minska ner storleken på den elektroniska funktionen i växelreglaget,
kan den placeras med större frihet i bilen. En elektronisk överföring medför att
växelväljaren numera inte behöver låsas till mittenpartiet i bilen enligt traditionella
varianter eller till att vara spakstyrd. Ett alternativt ställe för växlingen kan vara i
ratten, som man kan se i Mercedes-Benz
S-Class (Bild 1). I den sker växlingen
med paddlar som sitter bakom ratten i
kombination med knappar som sitter på
ratten. Med denna teknik har man
kunnat ta växlingsfunktionen till nya
nivåer och frihetsgraden har ökat
oändligt mycket.
Ett av de önskade egna koncepten är att
göra en knappstyrd växelväljare.
Kongsberg har fått förfrågan om knappar,
om enstaka exemplar i komplement till en
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shifter. På kontoret i Mullsjö är knappar ett relativt nytt område. Kunskapen är
begränsad även om en del lösningar är under utveckling. Författaren har fått i
uppgift att ta sig an detta problem.
Då projektet är relativt omfattande har författaren, parallellt med examensarbetet,
gjort en praktik på företaget. Detta för att kunna arbeta ett par veckor inför jobbet
med examensarbetet och få en inblick i företaget och dess produkter samt för att
kunna göra ett utförligt jobb. I examensarbetet redovisas arbetet med
framtagningen av en knapplösning och en kravspecifikation på knappen. Hela
projektet med knappväxlaren kommer att ske på 20 veckor under sommaren 2011
och sedan pågå en bit in i oktober på företaget.

1.3 Syfte och frågeställningar
Examensarbetets syfte är att ta fram en kravspecifikation som kan användas av
Kongsberg vid framtagandet av en knapp till ett växlingssystem. Detta innebär att
författaren kommer att göra en efterforskning på befintliga knappar och dess
mekanik, göra en kundundersökning och se över lagar och regleringar som är
talande för bilindustrin och växelväljare samt se över befintliga kravspecifikationer
från kunder till Kongsberg. Kongsberg kan, i framtiden, välja att satsa på att skapa
egen kompetens inom knappteknik och använda kravspecifikationen som en
riktlinje. Alternativt kan de använda den för att lägga in beställningar av knappar
hos andra företag som är mer specialiserade inom området.
Det finns i dagsläget företag som fungerar som leverantörer av just knappar till
olika industrier. För att få fram en lämplig kravspecifikation och för att testa dess
funktion kommer författaren att använda sig av ett annat företag som levererar
knappar. I överenskommelse med medarbetarna på Shift-By-Wire avdelningen
kommer en kravbild att tas fram av författaren. Den skall skickas till
”knappföretaget” som därefter tar fram en specialiserad knapp utefter kraven. Är
knapparna till författarens och medarbetarnas tillfredsställelse kommer de att
användas i det fortsatta projektet. Kravbilden kan i sin tur stå som en grund i
framtagandet av den faktiska kravspecifikationen som kommer att vara mer
utförlig.
Målet är att den framtagna knappen skall användas i det slutliga växlingskonceptet.
Knappväxelväljaren skall sedan användas för att sälja in konceptet hos kunder till
Kongsberg, så att de vill investera i framtagandet av egna liknande produkter.
Kongsberg skall kunna tillverka produkten och fungera som leverantör till kunden
för att vinna marknad och konkurrenskraft. Knappväxlaren skall vara ett bevis på
Kongsbergs kompetens inom utveckling och nytänkande projekt. Till detta hör att
kunna leverera kvalitet till ett bra pris.

1.4 Avgränsningar
Projektet i sin helhet är omfattande, därför har examensarbetet begränsats till
enbart kravspecifikationen. Vid framtagandet av specifikationen kommer en
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QFD-analys att göras. En QFD (Quality Function Deployment) är komplex och
tidskrävande, i och med avsaknad av tid och medverkande kompetenser kommer
författaren att göra en förenklad variant. Författaren använder en mall från sidan
www.qfdonline.com, mallen innehåller 4 delar. I examensarbetet kommer enbart
första delen att fyllas i, den berör kundkrav i förhållande till de funktionella och
kvalitativa kraven. QFD-analysen kommer att fordra en kundundersökning och en
konkurrensanalys. Kundundersökningen har gjorts bland ett urval människor från
olika yrkesgrupper och med varierande bakgrund. Konkurrentanalysen består av
en undersökning av kravspecifikationer mottagna av Kongsberg från olika
biltillverkare samt en undersökning av befintliga knappstyrda växelväljare och
knappar. Ett kontaktnät kommer att byggas upp mellan författaren, medarbetare
på Kongsberg, handledare och utomstående kvalifikationer. En stor del av arbetet
avser att samordna sakkunskaper och införskaffa teori och kunskap både internt
inom Kongsberg och utifrån. Författaren har fått sätta sig in i tidigare projekt som
behandlar knappar. Genom att läsa igenom specifikationer, som tidigare har
mottagits av Kongsberg, samt genomgång av utfästa lagar har författaren fått
kunskap och fakta. Inom bilindustrin finns det många regleringar som måste tas
med i beräkningen. För att kunna göra en saklig bedömning vid framtagandet av
knappen behövs kunskap om olika tekniker inom knappuppbyggnad och till viss
del inom elektroniken som kommer att användas.

1.5 Disposition
I kapitel 2 följer ett teorikapitel där byggstenarna till examensarbetet läggs. Efter
detta, i kapitel 3, följer en kort presentation av de olika metoderna som har
använts för att genomföra rapporten. Vidare i kapitel 4 redogör författaren för
resultaten av arbetet. I kapitel 5 diskuteras dessa resultat samt de olika metoderna
som användes för att nå resultaten. Slutligen avslutas kapitel 5 och rapporten med
en slutsats och förslag till vidare arbete. Kompletterande fakta i form av referenser
och bilagor kan hittas efter kapitel 5.
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2 Teoretisk bakgrund
I nedanstående kapitel redogör författaren för de olika teoretiska kunskaper som
har stått till grund för arbetet. Dessa teorier har varit grundläggande för det
fortsatta arbetet med att hitta bra metoder och lösningar på uppgiften och dess
frågeställningar. För att kunna dra lämpliga slutsatser och för att få ett
verklighetsförankrat resultat är teorin i följande kapitel avgörande.

2.1 Kravspecifikationens uppbyggnad
En kravspecifikation skrivs för att sammanfatta alla krav som ställs på en produkt
vid antingen ny framtagande eller utveckling av en befintlig produkt. I likhet med
en rapport så inleds kravspecifikationen med en beskrivning av bakgrund och
syfte. I detta ingår varför projektet har påbörjats och vilka de bakomliggande
behoven är. Sammanhang, förutsättningar och vilka ingående organisationer som
medverkar skall också framgå. Även en översiktlig beskrivning av problemet och
organisationen skall göras. Problemet kan delas upp i effekt- och resultatmål samt
målgrupper. Organisationen skall presenteras i form av olika roller och ansvar.
Nästa del i framtagandet av en kravspecifikation är själva staplandet av krav. Detta
är alltså den del då de krav som finns på produkten, i form av toleranser, utseende,
styrka, påfrestningar och allt vad produkten skall hålla för, skrivs ner. Dessa
brukar delas upp i funktionella och kvalitativa krav.
De funktionella kraven är de krav man ställer på produktens funktion. Vad skall
produkten kunna utföra? Vilka fysiska parametrar finns det? Vad är in och ut
parametrarna och vad är det förväntade resultatet?
De kvalitativa kraven redogör för hur produkten skall utföra sin funktion och
bedömer sedan utförandet. Det är ett värde på kvaliteten på produktens funktion.
Till detta hör följande punkter:
 Användbarheten hos produkten; förbättringar hos den nya produkten i
förhållande till det som redan finns.
 Tillförlitligheten; produkten skall ha en redundans och hålla för det den
lovar. Se till att ligga med en god tolerans i förhållande till utfästa krav på
tålighet.
 Prestandan
 Förvaltningsbarhet; vilka tester behöver utföras. Vilken utbildning krävs av
kunden och vilka specialverktyg måste användas i kombination med
produkten. Det skall finnas en standard för hur produkten fungerar och
vad som krävs för att den ska fungera.
 Modifierbar och återanvändbar är ytterligare krav som kan finnas med i de
icke-funktionella kraven.
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Finns det en leverantör med i bilden kan det ställas upp krav för tillvägagångsättet
i detta samarbete. Hänsyn skall tas till delar som betalningsplaner, pris, tidsplan,
garantier, service, underhåll och utbildningar. Sedan följer olika dokumentationer
såsom regler och upphovsrätt. Slutligen kan det finnas specialkrav som till
exempel krav på beställaren och krav på sekretess. [4, 5, 16]

2.2 Quality Function Deployment – Kundcentrerad
Kvalitetsutveckling
För att framgångsrikt kunna implementera en ny produkt, eller en nyupplaga på en
gammal produkt, på marknaden har det visat sig viktigt att kunna nå och helst
överträffa kundernsas medvetna och omedvetna förväntningar. Detta kan testas
med hjälp av diverse vertyg, en Quality Function Deployment är en utav dem.
Anders Gustafsson beskriver i sin bok, QFD – vägen till nöjdare kunder i teori och
praktik [4], arbetet med att ta fram och göra en utförlig QFD-analys. Genom att
använda sig av ett kundperspektiv kan en kvalitets- och designanalys av en
produkt genomföras, det är det kundcentrerad kvalitetsutveckling handlar om. Det
första steget i att göra en bra QFD-analys är att bryta ner kundönskemålen. Det
finns fyra faser i nedbrytningen av önskemålen.
Den första fasen kallas ”the house of quality” eller kvalitetshuset. Detta är den
viktigaste och största delen av analysen. Kvalitetshuset utgörs av den matris man
använder sig av när man viktar vissa faktorer av Vad (”produktens vad”) mot
varandra (Bild 2). I dessa vad behandlas kundönskemål, företagsstrategi,
konkurrerande produkter, visioner o.s.v. Nästa fas består av att bryta ner
kundönskemålen som analyseras i kvalitetshuset, till mätbara produktegenskaper, i
en typ av produktspecifikation. I produktspecifikationen kan man sedan identifiera
produktens kritiska punkter. Det är runt dessa två första faser författaren kommer
att basera sin analys och sitt arbete. De sista faserna består av en process
planering, här granskas tillverkningen, samt en granskning av den personal som
medverkar under tillverkningen.
Inför ett QFD-projekt är det viktigt att ett grundligt förarbete utförs. Planering är
en stor del av projektet. Ett riktigt QFD-projekt kan ta flera månader att
genomföra. Vid uppstart är det viktigt att den projektansvarige har tagit hänsyn till
och fastställt följande:









En klar definition av syftet: problemen och möjligheterna
Definiera kunder
Identifiera huvudkonkurrenten
Omfattning av projektet
Målet med projektet
När ska arbetet färdigställas
Tidschema: vilka aktiviteter är föreskrivna
Avgränsningar, hinder, resurser och gruppsammansättning
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Arbetet bör inledas med en ordentlig marknadsundersökning, det vill säga en
undersökning av befintliga produkter, hur de upplevs och används och vad som
kan tänka behövas utöver de uppfyllda egenskaperna. Benchmarking är ett
alternativ i sammanhanget. Att göra en kundundersökning är relevant. VOCT –
voice of the customer table och CCT – customer context table är två bra verktyg
att använda sig av. VOCT sker i 4 faser; fas 1 behandlar informationshämtning
hos kund. I fas 2 fastställs en hypotes om varför kunden behöver produkten. I fas
3 ska en kravlista tas fram och i den fjärde och sista fasen gör man en analys av
samspelet mellan kraven. CCT beskriver kundernas relation till vad, vem, vart,
varför, när och hur i förhållande till produkten. [6]

1) Kundönskemål: vilka är de olika
parterna; leverantör, kund, agent
o.s.v. och vilka önskemål har de.
2) Den befintliga marknaden
3) Produktegenskaper
4) Samband mellan
produktegenskap och
kundönskemål
5) Korrelation: hur påverkar
produktegenskaperna varandra.
6) Produktjämförelse;
konkurrerande produkter samt
målvärdet för nästa produkt.

Bild 2 Kvalitetshuset
Kundönskemålen i examensarbetet utgörs av en kombination av flera parter.
Konsumenternas röst får representeras av en mindre undersökning bland utvalda
personer med olika bakgrund samt arbetskamrater på Kongsberg. Det är dessa
som utgör kundönskemålen i den QFD som skall utföras. Deras krav kallas för
”Vad” och kommer att viktas mot varandra, genom att fördela 70 poäng bland 7
olika egenskaper. På det sättet får varje egenskap en relativ tyngd (Se Bilaga A).
Den befintliga marknaden utgörs av de knappar och knappsatser som har hittats i
samband med konkurrentanalysen. Produktegenskaper är de punkter som tas upp
i teoridelen om mekaniken i knappen, det som hittas i kravspecifikationer från
andra kunder samt framtagna krav från Kongsberg i den slutliga
kravspecifikationen. Dessa delas upp i funktionella och kvalitativa krav,
elektronikrelaterade krav kommer även att beröras. I den grad det är möjligt
kommer de funktionella och kvalitativa kraven att få ett värde.

2.3 Tryckkänsla
Vid framtagandet av en knapp spelar den givna tryckkänslan vid nedpressning en
avgörande roll. Tryckkänslan i en knapp kan te sig väldigt olika beroende på
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utformning av mekaniken. För känslan spelar det roll vilket motstånd man har i
funktionen för knappen. Motståndet i sin tur är bunden till många olika faktorer.
Används en fjäder så beror det på förspänningen i fjädern, är det en
”kugghjulsrörelse” beror det på friktioner i materialet och gradantal på
övergångarna. I gummialternativ beror motståndet på materialets styrka och
tjocklek. Utöver detta kan smörjning, toleranser, glapp och styrning spela roll. När
en knapp trycks ner används kraft-/väg diagrammet för att beskriva hela
processen (Bild 3). Den maximala manöverkraften, F1, är vad som krävs för att
komma till det första motståndet i knappen, där knappen ”kollapsar”, den så
kallade diktering. Till detta brukar man räkna med en slaglängd, S1. Därefter nås
F2 där kontaktering sker i knappen, här räknar man med slaglängden S2 istället.
FD är kollapskraften, den kraft som krävs för att hålla knappen nedtryckt.
Kraftkurvans karaktär kan skilja sig oerhört från knapp till knapp. Den undre
kurvan visar på knappens returrörelse. [7, 8]
En knapp kan vara antingen monostabil eller metastabil. Monostabil innebär att
knappen har ett normaltillstånd, ett läge där den alltid vill vara. Med andra ord om
knappen trycks in så kommer den att återfjädra då den slutar tryckas in. En
metastabil knapp kan däremot ha flera lägen som den kan befinna sig i utan
manipulering. [16]
Snap Ratio (klickkänslan) kan lite översiktligt beräknas med formeln:
F1-F2/F1 = 0.3-0.6 (normalförhållande)

F1 = maximal manöverkraft
F2 = Kontakttryck
FR = Min. returkraft
FD = F1-F2 = Kollapskraft
S1 = Slaglängd till kollapsar
S2 = Slaglängd till kontakt uppnås (totala
slaglängden)

FD

Bild 3 Tryckknappens kraft-/väg diagram

2.4 Knappar i silikongummi
Det finns många lösningar på en knapps tryckfunktion. En utav lösningarna är att
man gjuter en insida i silikongummi, den består av en tryckknapp, bälg och
sammanhållande matta. Silikonmattan är försedd med luftkanaler för att leda bort
luften som komprimeras under tryckning. Tryckknappsdelen kan sedan ramas in i
plast, förses med en plasthuva, täckas med epoxiplast, ytbehandlas, alternativt vara
i gummi som trycks eller laser etsas. (Bild 4)
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Kontaktpiller

Bälg
Luftkanal

Bild 4 Model av en knapp med silikongummi
Silikongummi är ett syntetiskt material som är åldersbeständigt, temperaturtåligt
och motståndskraftigt mot de flesta kemikalier. Tekniken är enkel och
kostnadseffektiv och började användas redan på 80-talet. Den är därför väl
beprövad och används i många elektronikprodukter, som omkopplare. För de
flesta elektronikkonstruktioner i nutiden krävs en återfjädrande kontakt med en
tydlig taktil känsla, detta kan silikongummimattan erbjuda. Själva tryckkänslan i
gummiknappen fås ifrån bälgens utformning, tryckkraften, slaglängden och
materialets hårdhetsgrad. Den kan beskrivas i en kraft-väg diagram. Vid F1 (S1)
kollapsar bälgen och vid F2 (S2) sker kontaktering (Se kapitel 2.2).
Gummiknappen trycks ihop genom att bälgen ger vika, kontaktpillret går ner till
bottenläget och möter ett mönstrat tryck på ett kretskort. Kontaktering i knappen
kan uppnås på flera olika sätt. Kontaktpiller av kol är det vanligaste och billigaste
sättet att uppnå kontaktering. De fungerar bra då det önskas variationer i storlek,
bredd och utformning. Livslängden för kolpiller är 250 000 cykler, detta är vad
som kan garanteras, men cykelantalet kan uppgå till närmare 500 000 cykler.
Metall domer är en annan variant, de har en bättre livslängd, uppåt 1 miljon cykler.
Nackdelen är att slaglängden måste ligga mellan 0.2-0.5 mm. I detta fall är det i
minsta laget då efterfrågan på slaglängden för knappar till bilinteriörer ligger på
mellan 2-4 mm. Andra varianter är att integrera plastfolie med tryckdomer i
silikonmattan eller låta gummiknappen aktivera andra typer av omkopplare. [9]

2.5 Shift-By-Wire system och dess elektronik
Shift-By-Wire system bygger på att ta bort den mekaniska länken mellan
växelspaken och växellådan, utbytet sker istället elektroniskt. Genom utveckling
inom området har man lyckats minska ner på storleken av elektroniken avsevärt.
Med denna minimering är det möjligt att placera växlingsfunktionen på, i princip,
valfritt ställe i bilen. Den elektroniska överföringen sker via sensorer som sitter i
växelväljaren och känner av i vilket läge väljaren står i. Många kunder inom
bilindustrin efterfrågar en redundans i elektroniken. Detta innebär att vid växling
mellan två lägen så måste två sensorer aktiveras samtidigt i övergången. I den
traditionella spaken har de flesta Shift-By-Wire system två sensorer för varje
växelläge. När spaken står i ett läge ska bägge sensorer för detta läge vara aktiverat.
Vid växling av läge kommer, i övergången, en sensor i växelläget man lämnar och
en sensor i växelläget man går emot att vara aktiverad. När spaken hamnar i det
nya växelläget, kommer bägge sensorer i detta läge att aktiveras och de två i det
föregående läget vara inaktiva. Ett fel har skett så fort två sensorer inte är
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aktiverade samtidigt. Sensorer har alltid en max./min. tolerans, de har olika grader
av aktivering. Kontakt mellan sensorn och spaken kan uppkomma innan spaken
når sin slutposition om toleranserna är för grova och vice versa om toleransen är
för svag.
Kongsberg har utvecklat en egen patenterad variant på detta sensorsystem som
kallas Make Before Break (MBB). Vid framtagandet av en Kongsbergknapp och
en knappsats är det önskvärt att implementera denna egna elektronikteknik i
systemet. Principen för MBB att det enbart krävs en sensor i varje växelläge, till
skillnad från de tidigare två sensorerna. Vid växling mellan två lägen kommer två
sensorer att aktiveras samtidigt, en i det läge spaken står i och en i det läge spaken
ska till. Detta gör att kravet på redundans efterlevs samtidigt som kostnaden
minskar genom att antalet sensorer halveras, sensorer är dyra. Problem med
felsäkerhet löses genom att om två sensorer inte aktiveras kommer växlingen att
hindras. Diverse andra programmeringar täcker upp för förlusten av sensorer och
i längden är MBB ett mer kostnadseffektivt alternativ med samma funktionella
krav. [10]
För knappar kommer det att krävas en omarbetning av MBB. En lösning har
tänkts ut men det råder i nuläget en viss osäkerhet om patenteringen och därför
kan författaren inte redogöra för tekniken.
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3 Metod och genomförande
I detta examensarbete beskrivs den process som krävs för att ta fram en
kravspecifikation för en knapp till en växelväljare i en bil. Utredning av lagar,
regleringar och teknik/mekanik för tryckknappar har utförts. I nedanstående
kapitel redogör författaren för hur fakta har tagits fram.

3.1 Konkurrensanalys
För att förstå knappar och dess funktion fattades ett beslut av författaren att söka
efter så mycket fakta som möjligt om knappar, i alla dess former. Sökandet delades
upp i två områden, knappar och knappväxelväljare. En stor del i att hitta rätt är att
välja bra sökord. Push-button var ett av de valda sökorden samt push-button
transmission/gearshift. Som sökmotor användes Google. Knappar i samband med
ord som mekanik hjälpte till att hitta sidor om knappar och dess funktion. Vid
träffar på bra och trovärdiga sidor sparades fakta. Författaren bedömde sidor som
trovärdiga då det handlade om produkter som fanns i verkligheten och då fakta på
olika sidor stämde överens med varandra. Författaren sparade ner ett antal bilder
på bilar med knappsatser och satte ihop en enkel brief för att demonstrera för de
som var involverade i projektet. För att få vidare information kontaktades en del
utav de personer som söksidorna refererade till. I fall där bilar med
knappväxelväljare hittades kontaktades återförsäljare till bilarna för eventuella
benchmarking besök.

3.2 Kundundersökning
En kundundersökning har gjorts för att få en inblick i vad konsumenterna kan
förväntas önska sig med en knappsats till en växelväljare. Vilken känsla knappen
skall ha i både mekaniska och estetiska avseenden. Om knappen skall avge ett
speciellt ljud och hur stor slaglängden bör vara. Kundundersökningen skickades ut
till ett urval människor, svaren har sedan samlats in och sammanställts.
Här nedan följer de frågor som ställdes till de frivilliga:
 Vad är det som förväntas vid en knapptryckning? Fyller knappen enbart en
funktion eller önskas det en särskild karaktäristisk känsla.
 Spelar estetiken stor roll?
 Säg en knapp som ger er en bra känsla: från valfri produkt. Försök dra en
parallell till hur det skall vara i fallet knappväxelväljare.
 Skulle det kännas bra med en avsatts för att vila handen på vid körandet av en
bil med en knappsats. En upphöjning eller dylikt?
 Formen på knapparna: Runda eller fyrkantiga?
 Önskas det en klickkänsla eller en mjuk övergång?
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 Är det önskvärt med en stor eller liten slaglängd (Ska knappen tryckas in
mycket eller lite)?
 Skall det finnas ett klickljud?
 Om ja: vad är ett behagligt klickljud?
 Hur mycket motstånd skall det vara i knappen?
 Skall knapparna sitta med ett mellanrum i förhållande till varandra eller i
angränsning till varandra?
 Ordna följande i grad av viktighet (viktigast först):
Känsla
Säkerhet
Tålighet: mot vätskor, repor, missbruk osv
Utseende
Placering
Funktion
Felsäkerhet: feltryck beroende på ordning, avstånd dylikt

3.3 Genomgång av lagkrav och regleringar
Författaren har i sitt arbete fått läsa igenom lagkrav och regleringar för att fullt
förstå vilka ramar som produkten skall hållas inom. Bilindustrin är hårt styrd och
därför är detta en viktig process i arbetet med att ta fram en kravspecifikation.

3.4 Genomgång av kravspecifikationer ifrån kund
Kongsberg har tidigare mottagit ett par kravspecifikationer på knappar. Dessa
specifikationer är bra måttstock för vad som kan önskas och förväntas av en
knapp ifrån kunder inom bilindustrin. Av denna anledning har författaren i sitt
examensarbete noggrant läst igenom och sammanställt det viktigaste ur
kravspecifikationerna. Vid en senare jämförelse av de olika specifikationerna kan
egna värden och parametrar antas som är önskvärda för en Kongsbergs knapp.

3.5 QFD
En QFD kommer att fyllas i, mallen som används kommer från sidan
www.qfdonline.com. Då kravspecifikationen berör kundkrav, funktionella och
kvalitativa krav är det enbart första delen av mallen som kommer att fyllas i (se
Bilaga A). Som underlag för QFD:en används kundundersökningen ihop med
bakgrundsforskning och framtagandet av de funktionella och kvalitativa kraven i
kravspecifikationen. Med andra ord konkurrentanalysen, lagkrav, tidigare, av
Kongsberg, erhållna kravspecifikationer och så vidare. Stina Petersson arbetar på
Shift-By-Wire avdelningen och kommer att sitta med och bidra med sina tankar
för att analysen skall få ett trovärdigt resultat.
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3.6 Kravspecifikationsskrivandet
Framtagandet av en kravspecifikation är ett komplext och tidskrävande arbete. För
att nå ett bra resultat krävs datainsamling och bakgrundsutredning. Dokumentet
skall beskriva hela produkten och alla krav som ställs på den kortfattat men
samtidigt vara innehållsrikt och omfattande.
Kravspecifikationen är ett dokument som sammanställer produkten i teorin.
Genom att samla all data om produkten i dokumentet i form av funktionella och
kvalitativa krav; såsom kraft, slaglängd, prestanda, användbarhet och känsla. För
detta används olika metoder och matriser. På så vis utformas till slut den
önskvärda produkten. En grundlig undersökning av krav ifrån tänkta konsumenter
samt bilföretag har gjorts. Efterforskning i olika lagar och regleringar har utförts.
Genom att göra konkurrentundersökningar har lämpliga lösningar på knappens
mekanik tagits fram. I samband med allt detta har trovärdiga värden, parametrar
och en utformning på knappen kunnat antas.
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4 Resultat och analys
I följande kapitel redogör författaren för de resultat som har uppnåtts under arbetets
gång, samtidigt som återkopplingar sker till teorikapitel 2.

4.1 Konkurrensanalys
En konkurrensanalys har genomförts på två områden, mekaniken som används i
knappar samt knappväxlingssystem och knappar i bilar.
4.1.1

Knappmekanik

Efter många sökningar på knappar i samband med konstruktion hittades två bra
hemsidor i Fabricon och Scapro AB. Scapro har, på sin hemsida
http://www.scapro.se/konstruktion.htm, kraftkurvor väl beskrivna och jobbar
med en teknik i silikongummi (se kapitel 2.3). De fungerar som leverantörer av
knappar till företag inom industrin, det kan vara allt från tangentbord till
mobiltelefoner. Genom Fabricons hemsida fick författaren kontakt med Peter
Nilsson som själv titulerar sig ”knappolog”. Nilsson var entusiastisk och hjälpsam
och tillhandahöll en del bra fakta. Framför allt var Fabricons sidor en bra
bekräftelse på det som stod på Scapros sidor. Första tanken var att använda sig av
Scapros teknik och använda deras hemsida som datakälla men efter diskussion
med Shift-By-Wire-gruppen på Kongsberg så togs ett beslut att bjuda in en
tekniker från Scapro. På hemsidan fanns en referens till Tomas Isaksson. Ett Email skickades iväg till denne och ett svar mottogs omgående. Det visade sig att
samtliga affärer, leverantörer och
projekt från Scapro AB hade köpts upp
av OEM Electronics i Tranås. Isaksson
visade ett intresse för projektet och var
villig att komma på ett möte.
Tillsammans med honom arbetar Per
Segerholm, som ansvarar för
försäljningen. Även han var villig att
komma till Kongsberg för att diskutera
knappar.
Två andra knappföretag kontaktades i
samband med beslutet att köpa in
tekniken för knappar. Detta var
Swetouch AB och Nordic Control.
Även de är villiga att stå till tjänst.
Undersökningar har gjorts på befintliga
knappar. Vid demontering av en
knappsats från Saab 9:3 (Bild 5) fann
författaren att knapparna var byggda
för att aktivera en silikongummimatta.
Samma sak i en startknapp tillverkad av

Bild 5 Knappsats Saab
Bild 6 Knapp Ford
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okänd leverantör, i en fläktknapp från
Ford (Bild 6) och i en antisladdknapp
från Saab. I andra knappar hittades två
olika varianter på fjäderlösningar. Den
ena var i form av en vippa för att styra
farthållaren (Bild 7, 8), men denna
hade ingen återfjädrande egenskap.
Den andra lösningen var i en knapp för
Bild 7, 8 Vippa med fjäderlösning
dimljuset. I en vippa ifrån en truck hade
funktionen lösts via en plungerbana och plunger. Andra lösningar har jobbats
fram av kollegor i Shift-By-Wire teamet under de senaste månaderna. Den ena
med en plunger lösning, den andra med avsatser, kugghjulsliknande rörelser och
ytor som styr funktionen. Den senare har tagits fram av Bengt Hermansson och
har uppmuntrats av företaget. För Hermanssons lösning har ett patent sökts.
4.1.2

Knappväxelväljare

Fiat 500C (Bild 9) görs i en variant med
knappstyrd växelväljare. Den kollades upp i första
hand. Letandet gick vidare genom flertalet
sökningar på Google. Genom ord som pushbutton transmission och push-button gear-shift
hittades ett par konkurrenter, Aston Martin
Rapide (Bild 10) var det mest intressanta
alternativet. De har en väl utvecklad knappstyrd
växlare i sin sportiga lyxbil.
Audi S-Class har växlingsalternativ i ratten. Ferrari
hade även de en som satt i ratten. Lamborghini
sägs ha en variant men denne har författaren inte
lyckats hitta på bild. Andra namn är Tesla
Roadster (Bild 11), Ford F650, Fisker Karma och
ett antal truckar och lastbilar av olika märken.
Författaren hittade en del tryckknappsstyrda bilar
från 50-talet bland annat Edsel och MercuryEdsel-Lincoln (M-E-L) tillverkade av Ford med
den så kallade Teletouch tekniken (Bild 12).
Dessa fungerar mekaniskt, när knappen trycks in
skiftar kugghjulen, precis som vid spak rörelsen.
Det fanns varianter som var delvist elektroniska,
med en liten elektrisk motor, och någon variant
som var elektro-hydralisk. Här handlade det inte
om Shift-By-Wire system.
Eftersom Aston Martin kändes som ett intressant
alternativ togs ett beslut att kontakta dem i
benchmarkingsyfte. Tekniken kallas touchtronic
av Aston Martin. Vid sökning på ordet fann
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författaren ett företag i Tyskland som heter Touchtronic. De utvecklar knappar
med samma typ av teknik som OEM Electronics. På serviceavdelningen i
Stockholm kontaktades Mats Svensson som hjälpte författaren att beställa hem ett
antal knappar ifrån England. Vid demontering av knapparna fann författaren att
knapparna hade en silikongummilösning vilket bekräftade sökningarna. Aston
Martins knappar görs i två varianter, med plastlock och glas lock. De skiljer sig lite
i känsla då glas är något tyngre, dessutom får glas locket ett mycket starkare
klickljud. Bilden som visas här ovan är på plastknapparna.

4.2 Kundundersökning
Deltagarna i kundundersökningen består av 13 personer i åldern 17-53 år (6
kvinnor, 7 män). Yrkesområdena är varierade, ett par ingenjörer, en dansare, en
arbetsterapeut, en logistiker, en underskötare, en industriarbetare och en
gymnasiestudent. Utöver detta är två stycken av tysk nationalitet och en engelska.
Nedan följer en sammanställning av svaren.
Fråga 1: Vad är det som förväntas vid en knapptryckning? Fyller knappen enbart en funktion
eller önskas det en särskild karaktäristisk känsla?
Svar: Funktionen är viktigast men en bra känsla är självklart ett plus. Det är viktigt
att en reaktion sker direkt och att knappen har ett motstånd så att den inte trycks
in av misstag. Någon typ av indikation att knappen har tryckts in är viktig för
många, antingen i form av ett ljud eller i form av ett ljus. Knappens
huvudfunktion är att växla. Svårast är att konstruera en knapp som ger en känsla
av att utföra jobbet rätt och som kan överföra känslan av att växla en bil på bästa
sätt. Knappen får inte svaja, den skall vara stabil och kunna tryckas rakt ner. Om
knappen är återfjädrande får den inte vara trög under returen.
Fråga 2: Spelar estetiken stor roll?
Svar: Den visuella estetiken är viktig, det skall tydligt framgå vart knapparna är
placerade och vad de är till för när du sätter dig i bilen. Haptiken (fysiska känslan)
är viktigare än estetiken samt hur mycket kraft som åtgår att trycka knappen.
Knappen skall smälta in i sin omgivning, den får inte kännas felplacerad. Det är
viktigt att knappen matchar bilen och inte känns billig. Materialval är viktigt och
att knappen behåller sitt utseende i flera år, med andra ord skall den vara slittålig.
Utseende är viktigt men mer av ett plus, viktigast är funktionen och känslan.
Kunden lägger märke till om knappen är ful eller snygg men det är inte avgörande.
Knapparna skall kunna åtskiljas och någon typ av utbuktning kan vara bra för att
undvika ett feltryck.
Fråga 3: Säg en knapp som ger er en bra känsla: från valfri produkt. Försök dra en parallell
till hur det skall vara i fallet knappväxelväljare.
Svar: Det ideala växelkonceptet är en paddel som kan hittas i de flesta moderna
bilar nu för tiden, de ger en sportigare känsla. De kan användas i samband med
knappar på ratten. Knapparna skall vara lättåtkomliga, bästa placering är på ratten
då minimala handrörelser krävs. Knapparna på en Mac Book Pro ger en bra känsla
men i en bil är de antagligen för lätta. Att växla en bil är ett tyngre moment och
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detta borde återspeglas i knapparna, samtidigt kan det vara önskvärd med en
känsla av enkelhet. Knappar som ger en indikation att man har tryckt på dem är
önskvärt, en kombination av ljud, känsla och synlig förändring är det bästa. Någon
typ av haptisk feedback är önskvärt men helst inte genom ett klickljud.
Mobiltelefonknappar är bra då de är upphöjda, sitter nära varandra men är ändå
åtskiljbara. De är mjuka men har ett motstånd som ger en bra feedback på att
knappen har blivit tryckt. Det är viktigt att man vet att man har tryckt på knappen,
med andra ord är en Touch display inte önskvärd. Utlösarknappen på en
digitalkamera är en bra knapp. Knapparna skall ge en bra känsla och inte svaja, det
är viktigast. Knappen i en Ford som slår av ESP är en bra knapp, den ger en bra
taktil feedback.
Fråga 4: Skulle det kännas bra med en avsatts för att vila handen på vid körandet av en bil
med en knappsats. En upphöjning eller dylikt?
Svar: Det skulle vara skönt med något att vila handen på men skulle uppmuntra
till att ta handen ifrån ratten vilket kan vara en riskfaktor. Vid tillfällen då det krävs
mycket växling kan det vara bra (stadskörning) med något att vila armen på. Skall
knappsatsen sitta mellan sätena skall det absolut finnas en avsatts för att vila
handen på. För att minska risken för påfrestningar på leden är det viktigt att skapa
utrymme för att vila handen, ergonomi är viktigt. Flera har svarat att det inte är
nödvändigt då bilen är automatväxlad och växling sker så sällan.
Fråga 5: Formen på knapparna: Runda eller fyrkantiga?
Svar: Runda, mjuka former är det mest önskvärda. De skall passa fingrarnas
utformning. Upphöjningar och förändringar som indikerar vart knappen sitter och
vilken som är vilken är också efterfrågat. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till
bilens övriga interiör, knapparna skall passa in.
Fråga 6: Önskas det en klickkänsla eller en mjuk övergång?
Svar: Det beror på kunden, det bästa skulle vara om det lämnades möjlighet till att
bestämma själv. Att knapparna görs i flera utformningar med tillgång till olika
nivåer av noggrannhet, fördröjningar, mjukhet och andra funktioner. En mjuk
övergång som ändå är kraftfull. De flesta vill inte ha ett klickljud men en
klickkänsla kan däremot vara bra. Någon typ av belysning för att indikera att
knappen är intryckt är ett bättre alternativ än ljud. En skön taktil känsla är viktig.
Det skall kännas när knappen går i botten eller när knappen passerar motståndet i
fjädern, gummit eller dylikt.
Fråga 7: Är det önskvärt med en stor eller liten slaglängd (Ska knappen tryckas in mycket
eller lite)?
Svar: Det är en avvägningsfråga, inte för mycket men ändå så att det känns att en
funktion har uträttats och att kontrollen sitter i knappen. Ganska liten men med
en klickkänsla så att trycket bekräftas. Blir slaglängden för stor finns det risk att
knappen inte trycks in hela vägen. Om den blir för liten finns det en risk att
knappen trycks in av en olyckshändelse. En liten slaglängd ger en tåligare knapp
och minskar risken för att knappen ska svaja. Som en tangent på en laptop, 2-3
mm.
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Fråga 8: Skall det finnas ett klickljud? Om ja: vad är ett behagligt klickljud ?
Svar: De som svarade ja på klickljud tyckte att det skulle vara ett lågt, dovt ljud
som inte störde utan bara bekräftade att ett tryck skett. Ett valbart alternativ kom
som förslag där ljudet kan sättas på eller stängas av.
Fråga 9: Hur mycket motstånd skall det vara i knappen?’
Svar: Ett märkbart motstånd så knappen inte trycks av misstag. Det ideala skulle
vara att knappen möter sitt max motstånd då nästa växel sätts i, för att ge en
känsla av att det är föraren som styr. Rätt kraft tillsammans med en bra timing är
viktigast. Det skall kännas när man trycker på knappen men det skall inte
överbelasta fingrarna, det skall bara kräva en enkel rörelse. Det får inte kännas
trögt men inte heller för lätt. Något trögare än knapparna i ett tangentbord.
Fråga 10: Skall knapparna sitta med ett mellanrum i förhållande till varandra eller i
angränsning till varandra?
Svar: Överlag önskas det ett mellanrum mellan knapparna för att minska risken
för feltryck. För att minska ner på handrörelsen så skall mellanrummet inte vara
för stort, men knapparna borde vara tydligt åtskilda så att föraren alltid hittar rätt
vid tryck.
Fråga 11: Ordna följande i grad av viktighet(viktigast först):
Känsla
Säkerhet
Tålighet: mot vätskor, repor, missbruk
Utseende
Placering
Funktion
Felsäkerhet: feltryck beroende på ordning, avstånd och dylikt
Svar: Funktion och säkerhet verkar vara de två viktigaste aspekterna, tätt följt av
placering och tålighet. Känsla är såklart viktigt för många med. Utseendet har
hamnat långt ner på de flestas lista men kan ändå bedömas som viktigt för många.
Det har påpekats att alla punkter är avgörande för en bra och konkurrenskraftig
produkt. Därför borde alla punkter värderas som likvärdiga och nödvändiga att ta
hänsyn till, de är alla avgörande för att få en nöjd kund.

4.3 Lagkrav och regleringar
Inom bilindustrin finns det en hel del lagkrav och regleringar som måste
efterföljas. Det är en utav de mest styrda industriernas vad det gäller miljö, kvalité,
och säkerhet. En utav de säkerhetsregleringarna som används flitigt är FMVSS
(Federal Motor Vehicle Safety Standards) alternativt CMVSS(Canadian Motor
Vehicle Safty Standards). Dessa standarder avser att sätta nivån för den minst
tillåtna prestanda ett fordon eller en reservdel som tillverkas måste hålla för. För
just växelväljare gäller FMVSS 102 och 114.[11, 12]
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Vid studier av dessa regleringar har författaren kunnat sammanfatta det som är
viktigt och kan tänkas beröra framtagandet av en automatväxlad knappstyrd
växelväljare:
 I vanliga shiftrar måste Neutral ligga mellan Drive och Reverse, spaken
måste gå via Neutral mellan dessa två lägen i säkerhetssyfte (Bild 13).
 P måste sitta i slutpositionen och i
anslutning till R.
 Bilen skall inte kunna starta då Drive
eller Reverse ligger i. Om bilen
stannar i Park skall den stå i Park när
den startar.
 Föraren måste kunna se växlarens
position, vilken växel som ligger i och
vilken relation den har till de andra
Bild 13 Traditionell automatväxelspak
positionerna medan bilen är igång.
Om tändningen bara är vriden till startposition måste det inte framgå.
All information om växellägen ska redovisas på ett samlat ställe som är
lätt för föraren att se. [13] (FMVSS § 571.102 S3.1-S3.2)
Det finns en mängd andra dokument och förskrifter som måste ses över vid
framtagandet av nya delar till bilindustrin. Dessa fungerar i de flesta fall som
standarder som alltid efterlevs, vilket gör att de inte behöver kontrolleras lika
noggrant vid vidareutveckling av en produkt. Vid nyproduktion är det desto
viktigare. GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) är en lista över
olika substanser och material som inte är tillåtna eller tillåtna i begränsade fall och
mängd. End of Life Vehicle Directive togs fram av EU och vidareutvecklades av
europeiska kommissionen för att ta hand om farligt avfall i samband med uttjänta
fordon. ISO (International Organization of Standardization) har en mängd olika
standarder som faller in på fordon och dess reservdelar. För att säkerställa
produkters säkerhet så brukar FIT-tal och ASIL klassning användas. FIT står för
Failure In Time och handlar om att testa antalet fel per tidsenhet. Det brukar
mätas i enheten ett fel per miljard timmar. ASIL (Automotive Safety Integrity
Level) är ett mått på säkerhet för fordon och produkter inom bilindustrin. Genom
att definiera möjliga olycksscenarion och sedan bygga upp skydd mot dessa
säkerställer man sig mot ASIL nivåerna (Se Bilaga B, C). IP klassning är något som
förekommer ofta i samband med teknisk utrustning, det klassar graden av skydd
mot inträngande vätskor, material (stela kroppar), damm och annan oavsiktlig
kontakt (Se Bilaga D, E). Vidare finns det ekonomi-, miljö-, design- och
utvecklingsrelaterade standarder som måste efterlevas. [14, 15, 16]
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4.4 Exempel på kravspecifikationer
Av sekretesskäl kommer viss data att maskeras i detta kapitel.
Vid framtagandet av en kravspecifikation med lämpliga värden och krav är det
hjälpsamt att titta på föregående exempel. Eftersom Kongsberg har fått
förfrågningar om knappar, om än inte så många, valde författaren att titta på dessa
för att få en översikt. Kravspecifikationer har mottagits från Audi, Volvo och
Porsche vad det gäller knappar. I fallet Audi handlar det om en knappsats till en
växellåda. För Volvo och Porsche bestod det av en P-knapp för parkeringsläget i
en växelspak. Nedan följer en sammanställning och redogörelse för dessa
kravspecifikationer.
4.4.1

Kund 1

De fysiska kraven:
 Total tryckkraft: 12 N (F2, se Tryckkänsla i Teorikapitlet)
 Total slaglängd: 2.6 mm
 Tryckkraft vid F1: 6 +/- 1.5 N
 Slaglängd vid F1: 2 +/- 0.25 mm
 Uthållighet:
 300 000 cykler
 300 000 km
 8000 timmar
 15 år
 Temp: -40˚ - +85˚
 Spänning: 6 – 16 V
 Vibrationer: Enligt XX 80 000
Medföljande kraftkurva beskrivs nedan (Bild 14). Fa och P1 motsvarar F2 och
S2 från teorikapitlet. Karaktären hos Kund 1:s knapp avviker något från
standardkurvan i teorin. Istället för en hög topp vid ”kollaps” är kraften mer
succesiv och utdragen tills kontakt uppstår och kraften ökar drastiskt. Detta
finns med som ett krav från Kund 1 att tryckkänslan ska vara kontinuerlig
genom hela trycket tills kontakt sker. Andra krav i samband med känslan skall
vara att det finns ett klickljud. Funktionen i knappen får inte heller vara knuten
till knappens centrum samt ska knapparna vara monostabila, återfjädrande (se
kapitel 2.2).
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F2

F1

Bild 14 Kraft-/väg diagram
Knappen skall även uppfylla vissa kriterier vad gäller illumination och utseende.
Alla knappar skall vara märkta med text, bokstäverna skall vara kontinuerliga.
Bakgrundsbelysning, i form av att texten skall lysas upp, skall finnas.
Funktionsbelysning i form av en ljusram runt knappen, när knappen trycks in skall
den lysa tydligt. Det kommer att behövas en så kallad natt/dag mode på
knapparna.
4.4.2

Kund 2

De fysiska kraven:
 Vippa: 12 ° vid nedtryckt
 Slaglängd på ca:4 mm
 Kraft ospecificerat
 Max. kraft missbruk: 200 N
 Uthållighet:
 1 250 000 km (grova väglag)
 2 000 000 km
 300 000 cykler(100 000 vid -40˚, 100 000 vid +23˚, 100 000 vid +85˚)
 60 cykler/min
 Temp: -40˚ - +90˚
Både före och efter alla prover skall det göras en kraftkurva. Förändringen i
kurvan får inte avvika mer än +/- 10 %. Vid uthållighetstesterna skall risken att
knappen går sönder innan testerna är slut vara max. 10 %.
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Övriga egenskaper som skall uppfyllas och testas:
 Knappen skall ha en återfjädrande funktion (monostabil).
 Vilken som är den aktiva växeln i ögonblicket måste framgå och varje
knapp skall vara märkt med en symbol. Gärna belysas.
 Knapparna skall motstå rep tester
 Knapparna skall testas mot olika substanser och förhållanden, såsom:
smuts, salt, fett, oljor, gaser, UV-strålning och olika vätskor.
 Knapparna skall testas för höga vibrationer och stress
 Knapparna skall testas för grov hantering i allmänhet

4.4.3

Kund 3

De fysiska kraven:
 Total tryckkraft: 11 N (FD)
 Kraft till F1: 7 N
 Kraft till F2: ca: 4.5 N
 Krafttolerans: +/- 1.5 N
 Max. kraft missbruk: 250 N
 Slaglängd: 2 +/- 0.2 mm
 Uthållighet
 100 000 cykler vid 50 N (20 % vid -40˚, 60 % vid +20˚, 20 % vid +80˚)
 50 cykler vid 250 N (20 % vid -40˚, 60 % vid +20˚, 20 % vid +80˚)
 Provhastighet: 0.3mm/s
 Temp: -40˚ - +80˚
Efter testerna har utförts skall inga glapp, sprickor, brott eller lösa anslutningar
påvisas. Kraftkurvan skall följa medföljande kurva (Bild 15).
Knapparna får inte glappa mer än det utrymme som behövs för att kompensera
för förspänningen (fjädringen) i knappen så att rörelsen går friktionsfritt. Kund 3
vill ha ett klickljud och har krav på att formgivning, materialval och ytbehandling
passar in med omgivningen. Det skall inte finnas några synliga utrymmen mellan
de fasta delarna i knappen.
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FD
F1
F2

Bild 15 Kraft-/väg diagram

4.5 Möte med OEM Electronics
Under mötet presenterade sig OEM Electronics, genom Tomas Isaksson och Per
Segerholm, som ett företag med en omsättning på 1.3 miljarder per år. De
levererar elektronik i hela världen och har ett företag i Kina som de arbetar
parallellt mot. Det är i Kina själva framställningen av silikongummiknapparna
sker, på Kingley Rubber Co. Ltd. Kingley Rubber är Asiens ledande tillverkare av
kundspecifika knappar. Tack vare ett nära samarbete med sina leverantörer kan
OEM Electronics tillfredsställa en bred kundskara.
Inför mötet hade ett antal Kongsbergkrav och frågeställningar sammanställts.
Frågor kring huruvida en kraftkurva kan följas, om krav på max. kraft och
livslängd kan uppfyllas och dylikt. Elektronikingenjören på Shift-By-Wire
avdelningen hade en hel del frågor angående elektroniken i knapparna och
lösningar på kontaktering. De svar som Kongsberg fick sammanfattas här nedan.
Som material är silikongummi slittåligt och tätande. Det kan täta väl över IP65
nivå (se Bilaga D, E) vad gäller vätskor. Kongsberg har sagt att de vill ha IP67
nivå, för att uppnå detta föreslog Isaksson en laseretsning för symboler och
ledning av ljus. Då erhålls ett komplett, tätt material. Vid ljusledning och spridning
så är laseretsning ett bättre alternativ då knappen blir transparant. Väljer man
High-strenght silikongummi, som Isaksson rekommenderar, så förbättras
hållfastheten avsevärt. Kongsbergs knapp kommer att vara större och kräva större
krafter än normen. Detta kommer ställa krav på materialet, knappen blir känsligare
för slitage när den är stor. Det finns flera nackdelar med stora knappar, de blir
lättare svajiga och behöver mer styrning. Svårigheter möts även i att få ett jämnt
tryck och tryckkänsla över hela knappen. Detta finns som krav från Kongsberg,
att samma funktion skall uppnås oavsett vart tryckning sker på knappen,
funktionen får inte vara begränsad till mitten av knappen. För denna typ av knapp
är lösningen på kontaktering låst till kolpiller. Kolpiller ger en större frihet vad det
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gäller knappens utformning. Det kan användas flera piller till en knapp.
Metalldomer begränsas till mindre knappar, de håller för en slaglängd på cirka 0.20.5 mm. Kravet från Kongsberg ligger på åtminstone 2.5 mm med en diktering vid
2.3mm (se kapitel 2.2). Kravet på antal cykler ligger på 300 000 cykler på en knapp
för bilindustrin, Isakssons kolpiller garanterar 250 000 cykler, enligt vad han vill
lova.
Kongsberg har även ett krav på knappen att den skall hålla för redundans i
elektroniken (se kapitel 2.4). Silikongummi i vissa varianter kan vara skadligt för
elektroniken, OEM Electronics ser till att använda en variant som är
elektronikvänlig. I frågan om FIT-tal och ASIL klassning kan OEM Electronics
erbjuda den metod de använder idag, ett livslängdstest som utförs på 1 av 100
tillverkade produkter. Isaksson förklarar att de kan ta fram en kundspecifik garanti
genom att stapla information och återkoppla det till switchen för att säkerställa
dess funktion.
Mötet avslutades med att en plan över hur företagen skulle gå vidare i samarbetet
fastställdes. Kongsberg skall i första hand återkomma med en preliminär kravbild
och 2D-ritning. Varpå OEM Electronics skall ta fram material och offert.
Godkänns detta så skickas ritningarna iväg till Kina och prover tas fram. Prover
kan fås med olika kraftstyrka och karaktär även valmöjligheter inom domeutföranden. Sedan skall ett beslut tas om ett testverktyg eller serieverktyg skall
köras. Från godkänd ritning till färdigt prov beräknas det ta 5 veckor.

4.6 QFD
Framtagandet av en QFD har gjorts med hjälp av sidan www.qfdonline.com och
kan ses i bilagorna. Det är enbart första delen som har fyllts i då arbetet berör
dessa punkter.
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Bild 16 Funktionella-/kvalitativa kravens samspel, ”taket”
Taket av kvalitetshuset redovisar hur de olika funktionella och kvalitativa kraven
påverkar varandra (Bild 16). Plus medför en positiv påverkan på varandra och
minus medför en negativ. De olika kraven är från vänster; slaglängd, max.
manöverkraft, missbrukskraft, belysning, ljud, klickkänsla, läge, material,
utformning växelväljare, färg, elektronik och utformning knapp.

Bild 17 Funktionella-/kvalitativa krav vs. Kundkrav, ”huset”
Nästa del redovisar förhållandet mellan kundkraven och de
funktionella/kvalitativa kraven (Bild 17). En triangel medför ett svagt förhållande
(1), ringen innebär ett medelstarkt förhållande (3) och ringen med en prick är ett
starkt förhållande (9). Längst till vänster finns en viktning av de olika kundkraven.
Kundkraven är ovanifrån; funktion, tryckkänsla, säkerhet, tålighet mot vätska,
missbruk, repor o.s.v., utseende, placering och felsäkerhet. 70 poäng har fördelats
mellan de olika kraven i kolumnen till höger, funktion bedöms som viktigast (14
p) och utseende som minst viktigt (7 p). Utefter denna viktning har de olika
kraven tilldelats en relativ vikt, detta uppdateras automatiskt av programmet i
kolumnen bredvid, till vänster.
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Bild 18 Sammanställningsområde, ”källaren”
I botten av kvalitetshuset sammanfattas allt till ett värde på kraven (Bild 18).
Elektroniken fick det högsta värdet med en summa av 638.6 och en relativ vikt på
19.8. Näst därefter utformningen av växelväljaren som fick 367.1 eller 11.4 i relativ
vikt.
Resultaten visar att kvaliteten på elektroniken är överlägset alla andra funktionella
och kvalitativa krav vid framtagandet av en knapp. Elektroniken påverkar
utformningen, placeringen, funktionen, säkerheten, tåligheten och felsäkerheten.
Efter detta kommer utformningen på knappen, detta påverkar i viss mån
funktionen men har en stark påverkan på framförallt utseendet, placeringen och
tendensen till feltryck (felsäkerhet). Inte långt efter kommer materialvalet, som har
en inverkan på tryckkänsla, funktion, säkerhet, tålighet och utseende. Läget eller
placeringen av knappen är väsentlig för säkerheten, tryckkänslan, utseendet,
placeringen och felsäkerheten och kan även påverka funktionen. De övriga
funktionella och kvalitativa kraven är av vikt men hamnar längre ner på listan av
olika skäl.

4.7 Kravspecifikationen
Kravspecifikationen inleds med en kort presentation av dokumentets innehåll
därefter ett inledande kapitel om dokumentet och produkten. Kravspecifikationen
har sedan delats upp i tre olika kategorier av krav och ett kapitel om lagar och
regleringar. För att komma till full användning har specifikationen skrivits på både
engelska och svenska. De första kraven är de funktionella kraven.
De funktionella kraven har valts ut till följd av en analys av de specar som kan
hittas i kapitel 4.4, även resultaten från kundundersökningen har bidragit.
Fysikaliska parametrar såsom kraft, slaglängd, spänning, belysning och
knappkaraktär finns med i detta kapitel.
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Efter de funktionella kraven kommer de kvalitativa kraven. I likhet med de
funktionella kraven är dessa också tagna från specarna och kundönskemålen.
Första rubriken behandlar användbarheten hos produkten, författaren
argumenterar för växelsystem styrda med knappar. Nästa rubrik berör
tillförlitligheten hos produkten. Här används ASIL och FIT (se Bilaga B, C) som
mått för vad som är tillåtet. Prestandan hos produkten är näst följande punkt och
utgörs av krav på temperatur, uthållighet, vibrationer, överlast, substanser, vätskor,
dammskydd, ljudnivå och friktion (se kapitel 4.2 och 4.4). Ett avsnitt om
förvaltning och semantik förklarar hur växlingssystemet/knappen skall fungera
och användas. Det sista avsnittet i de kvalitativa kraven berör möjligheter till
modifiering och återvinning av produkten.
De elektronikrelaterade kraven beskrivs i följande kapitel, kapitel 5. Här följer en
redogörelse av vilken typ av sensorering som skall användas, vilka sensorer och en
förklaring av Kongsbergs egen elektroniklösning Make Before Break (se kapitel
2.5).
Sista kapitlet berör lagkrav, upphovsrätt och olika regleringar. Här presenteras de
olika dokument som berör framtagandet av en knapp till ett växlingssystem.
FMVSS, ISO, GADSL och End Of Life Vehicle Directive hänvisas till och
förklaras i korthet (se kapitel 4.3). Det är av vikt att de punkter som berör
produkten efterföljs så att den håller ur att säkerhets-, miljö- och
kvalitetsperspektiv.
Slutligen kommer bilagor i form av förklaring av IP klassning och av ASIL och
FIT.

Bild 19 Kravspecifikationen skriven av författaren (svensk version)
Resultatet blev en kravspecifikation som kommer att användas av Kongsberg i sitt
nuvarande skick eller i en vidarearbetad version (Bild 19).
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5 Diskussion och slutsatser
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en kravspecifikation på en knapp
som företaget Kongsberg Automotive AB kan använda sig av vid framtida
utvecklingsuppdrag. I detta fall är det tilltänkta användningsområdet en knappsats
till en växelväljare i en automatväxlad bil. Tekniken som skall användas i samband
med knappen heter Shift-By-Wire. Frågor som skall besvaras är vilken mekanik
skall användas i knappen, vilka lagar och regleringar måste det tas hänsyn till, vad
skall knappen tåla för, vilka fysikaliska krav skall ställas på knappen och vilken
känsla skall den överföra.

5.1 Resultatdiskussion
I detta kapitel följer en diskussion av de resultat som författaren har åstadkommit
med sitt arbete.
5.1.1

Knappmekanik och knappväxlare

Genom en grundlig undersökning av olika knappar fann författaren att just
lösningen med silikongummi, som beskrevs i teorikapitlet, var populär. I många
knappar och knappsatser som används i bilar finns just denna lösning. Vissa
mekaniska lösningar med fjädrar och dylikt har påträffats men gummimetoden
verkar vara övergripande inom bilinteriörer. Dess enkelhet att framställa och
montera gör den till ett bra alternativ, dessutom är silikongummiknappen
kostnadseffektiv vid både framställning och utveckling. Nackdelen är att känslan i
knappen begränsas. Det är enklare att bygga upp en karaktäristisk känsla med en
egen mekanisk lösning. Inom bilindustrin är kostnadsfrågan av stor vikt och om
det rinner iväg mycket i utvecklingskostnader så kan kunden tappa intresse.
Däremot för konsumenten, som ska köra bilen, kan det finnas ett större intresse
för en karaktäristisk knapp, om rätt känsla skall uppstå vid körandet av en bil. I
slutändan handlar det om en avvägning där bägge parter skall försöka tillgodoses
på bästa sätt. Med gummitekniken finns möjlighet att styra vilka egenskaper som
knappen skall ha. Därtill i viss mån känslan i knappen. Krafter kan varieras genom
att olika tjocklekar och kvaliteter på gummit kan användas. En annan egenskap
som var bra med silikonalternativet var att det kunde tätas mot elektroniken, vilket
i sin tur gör knappen tålig mot vätskor, damm och dylikt. Det finns även många
olika metoder att lösa belysning, ljus och klickkänsla om sådant önskas.
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Knappväxelväljare har redan tagits fram av
andra bil leverantörer. I samband med
konkurrensanalysen fattades ett stort tycke
för Aston Martins knappväxlare. Vid en
undersökning av dessa knappar fann
författaren att silikongummitekniken
användes (Bild 20). Författaren blev något
besviken på knapparna, som kändes aningen
plastiga för att ha kommit ifrån en bil värd
Bild 20 Aston Martins knapp
(silikongummi del längst ner till höger)

1.7 miljoner kronor. De gjordes i två utformningar, plast och glas. Glasalternativet
upplevdes ha ett klickljud som inte fanns i plastknappen. Vid närmare
undersökning fann författaren att ljudet uppstod till följd av knappens design.
Återgången, då knappen släpps upp, dämpas sämre i glas än i plast. Detta kändes
något klumpigt, ett klickljud är en avgörande faktor för hur knappen upplevs och
borde inte tillåtas uppstå till följd av en konstruktionsmiss. Överlag är Aston
Martins design ett stilrent och snyggt alternativ, som passar bra in med den övriga
interiören.
5.1.2

Kundönskemål och QFD

Som konsumentens röst, det vill säga dem som skall köpa den färdiga bilen,
användes 13 personer. Dessa var av olika nationaliteter, åldrar och yrkesgrupper
för att ge en så bred bas som möjligt. En undersökning har även gjorts av olika
kravspecifikationer ifrån kunder till Kongsberg, med andra ord bil leverantörer.
Resultaten av dessa två undersökningar var till stor del överensstämmande. I de
specifikationer som lästes var klickljud något som var önskvärt men vid
undersökning av konsumenternas önskan så var de flesta negativa till ett klickljud.
Konsumenterna ville hellre ha en känsla än ett ljud. En kontinuerlig tryckkänsla
var önskvärd i båda fallen. Funktion och säkerhet är viktiga aspekter för både
konsumenten och bil leverantören. Men till ett bra pris. På grund av kraven på
sekretess är det svårt att gå in på värden men författaren ser ett starkt mönster
mellan bil leverantörernas och konsumenternas vilja. Det har varit till stor hjälp
vid framtagandet av den egna kravspecifikationen.
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Som underlag till QFD:n har författaren använt sig av den sista frågan i
enkätundersökningen, där de tillfrågade fick vikta in vilken egenskap var viktigast
att tänka på vid framställningen av växelväljaren. Den andra delen som av QFD:n
utgörs av ett antal av de funktionella och kvalitativa kraven som har tagits med i
kravspecifikationen. En viktning av dessa egenskaper har skett. Det är de
funktioner som kan kombineras med många kundkrav som viktas högst. Alla delar
som är medtagna är av stor vikt för produkten. Resultatet från den utförda QFD:n
är logisk men fick en annan utgång än tänkt då elektroniken tog så stor del av
poängen. Examensarbetet behandlar inte framtagandet av elektroniken men för
knappen är det den viktigaste punkten för att få en fungerande och
konkurrenskraftig produkt. QFD:n blir på så sett inte ett resultat av vad som är
viktigt för just detta projekt utan för vad som är viktigast för själva produkten.
Vilket är helt rätt.
5.1.3

Lagar och regleringar

Bilindustrin är av säkerhetsskäl hårt styrd av lagar. Regleringar är något som bör
efterföljas medan lagar måste följas. Följs de inte så kan liv stå på spel, det kan bli
dyrt för det företag som begår övertramp. I kravspecifikationer räcker det med att
referera till det givna dokumentet så kan de önskade paragraferna läsas genom vid
det givna tillfället. Men dokumenten skall åtminnstone refereras till och en
grundläggande förklaring bör ges.
5.1.4

OEM Electronics

OEM Electronics fungerar som leverantörer av kundspecifika knappar. De är inte
ensamma i sitt slag med att syssla med silikongummiknappar. Flera återförsäljare
finns i Sverige. De var ett exempel på ett levererande företag.
I aktuell tid, då examensarbetet skrivs, har ingen färdig silikongummi-produkt
ännu tagits fram så författaren kan inte kommentera på resultatet av produkten.
5.1.5

Kravspecifikationen

Författaren känner sig nöjd med de resultat som arbetet har medfört, men det
finns delar att arbeta vidare med. Kravspecifikationen har en bra grund och är en
bra mall. Informationen är trovärdig men kan komma att ändras beroende på
företagets egna önskemål. I efterhand har författaren kommit i kontakt med Sven
Elferson som jobbar med utvecklingen och effektiviseringen av
produktutvecklingsprocessen på Kongsberg. Elverson fick tillgång till de skrivna
kravspecifikationerna och kom med en hel del värdefull feedback. Författaren
kunde dessvärre inte ändra om allting efter Elversons önskemål, då detta hade
inneburit en omarbetning av hela specifikationen. Kongsberg har en egen mall
som författaren inte har använt sig av. Med detta i åtanke kommer en hel del
förändringar behöva göras av företaget, främst i fråga om formatet på mallen.
Elverson hade en hel del konstruktiv kritik att tillföra men tyckte att författaren
hade byggt upp en bra grund som kunde arbetas vidare med.
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5.2 Metoddiskussion
I följande kapitel diskuteras de olika metoderna som har använts i arbetet.
5.2.1

Konkurrensanalys

Författaren upplever det som en bra metod att gå ut och leta på nätet efter
konkurrenter. Det finns ingen annan plats där så mycket data kan samlas på
samma ställe. Sedan måste det sållas mellan bra sidor och de som är mindre
trovärdiga. Genom många sökningar upplever författaren att det material som
använts i arbetet är legetimt och kommer från bra källor. Naturligtvis finns det
alltid risker med nätet som faktakälla. Trots detta anser författaren att det är en bra
metod att använda, OEM Electronics och många andra kontakter skapades tack
vare den. Benchmarking har utförts via beställning av knappar från Aston Martin,
som skruvades isär och analyserades. Vidare benchmarking krävs för att få ett
fullständigt resultat på konkurrensanalysen.
5.2.2

Kundundersökning

Kundundersökningen har varit en värdefull del av arbetet. Det var glädjande att
notera engagemanget och de många varierade och givande svaren på ett annars
relativt snävt ämne. Knappar är inget som reflekteras över under vardagliga
sammanhang, trots att varje människa kommer i kontakt med dem dagligen. Det
är tack vare denna dagliga kontakt åsikter fanns att tillgå. Författaren upplevde det
som svårt att få till bra frågor om knappar som kunde tolkas på det önskade sättet.
Men trots detta lyckades de flesta deltagarna väldigt bra med att ”förstå” frågan
och komma med konstruktiva svar. Undersökningen var inte omfattande i antal
men blev en bra källa till data och hjälpte författaren att få fram en trovärdig
QFD.
5.2.3

QFD

En QFD är ett bra sätt att sammanföra data till ett slutvärde. I och med att det
bara var det första steget som utfördes i detta arbete kan QFD:n ses som
överflödig. Författaren hade kunnat göra en förenklad variant för att sammanställa
den data som samlats in. Då det finns QFD-mallar att tillgå underlättades jobbet
med den använda metoden. Dessutom kan mallen sparas och i senare skeden
arbetas vidare på när alla andra parametrar räknats till. Användandet av QFD
mallen har på så sätt öppnat upp möjligheten till vidare arbete för ett
framåtskridande projekt.
Metoden var enkel då mallen var utförligt framtagen och författaren kan
rekommendera sidan www.qfdonline.com för andra som skall utföra en QFDanalys.
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De data som användes som underlag i QFD:n har tagits fram via efterforskning
samt en kundundersökning. Vid sammanställningen av QFD:n använde sig
författaren av en andra opinion, Stina Petersson, som jobbar på Kongsberg. Olika
förmågor har olika sätt att uppfatta och tolka situationer, för att inte bli låst i ett
sätt att tänka ombads Petersson sitta med under analysen.
5.2.4

Silikongummiknappar

Författaren har svårt att vid detta tillfälle avgöra huruvida silikonknappen är den
bästa lösningen på mekaniken i en knapp. Projektet fortsätter efter
examensarbetets slut och en lösning har vid tillfället inte valts. Silikongummi är
kostnadseffektivt och smidigt då Kongsberg kan använda sig av en
underleverantör för att ta fram det önskvärda resultatet. Dessutom finns det
möjligheter att styra tryckkänsla, belysning och tätheten i knappen. Bengt
Hermanssons mekaniska knapplösning har en fördel i att det är framtaget på
företaget, utvecklingskostnaden är redan betald och med den blir konceptet helt
eget. Till sin karaktär har den en kontinuerlig tryckkänsla med en kurva som stiger
till den maximala manöverkraften då knappen åker ner i sitt bottenläge och
aktivering sker. Detta är en egenskap önskad av många av dem som deltog i
kundundersökningen samt hos bil leverantörerna. Både teknikerna kommer att
användas vid framtagandet av en knapp.
Författaren är själv nöjd med sitt val att använda en knapp i silikongummi som
alternativ. Att ta fram något eget hade varit tidskrävande och svårt då kunskapen
hos författaren, till en början, var begränsad. En egen konkurrensvärdig mekanisk
lösning hade varit svår att nå på den begränsade tiden.
5.2.5

Övrig datainsamling

Att läsa igenom tidigare mottagna specifikationer från bil leverantörer har varit till
stor hjälp för författaren. Både i att hitta en struktur för kravspecifikationen och i
att göra lämpliga antaganden vad gäller data och information. Samtidigt har
information via intervjuer, möten och andra utbildningar på Kongsberg
Automotive AB bidragit till att ge författaren den kunskap som behövs för att
skriva rapporten. Genom att ställa frågor till arbetskamrater på Shift-By-Wire
avdelningen samt andra avdelningar på företaget har författaren fått tillgång till
värdefull information. Att leta i böcker och skrifter samt att göra sökningar på
Internet har varit en genomgående del av arbetet från början till slut.
Kompletterande data har tagits ifrån Wikipedia, trots att detta inte anses vara en
trovärdig källa. Sidan kan användas i komplement till andra källor och på så sätt ge
stöd och vidareutvecklingar på teorier.
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5.3 Slutsatser och rekommendationer
Kravspecifikationen är en viktig del vid framtagandet av en produkt. Genom att ta
fram en grundlig specifikation kan man på ett enklare sätt ta fram den faktiska
produkten. Kravspecifikationen är ett skriftligt dokument där all data och teori
som krävs för att förstå och ta fram produkten finns samlad. Olika företag jobbar
på olika sätt vid framtagandet. En kravspecifikation är ett pågående arbete, då
produkten skall förnyas, förbättras eller förändras på något sätt måste även
kravspecifikationen uppdateras.
Vid slutet av detta examensarbete påbörjas framtagningen av produkten. På vägen
kommer parametrar att förändras och data kommer att bytas ut. Helheten är det
som är avgörande för författarens arbete, det vill säga förklaringarna och teorin
bakom antaganden. De värden som skall bestämmas måste antas på rätt sätt.
Därmed är det inte värdet på de olika kraven som är viktigt utan att alla krav finns
med.
Genom en undersökning av marknaden och kunder (bil leverantörer och
konsumenter) har författaren tagit fram ett förslag till en specifikation. Värden har
antagits och val av funktioner gjorts utifrån tidigare erhållna specifikationer och
kundönskemål.
Arbetet bör utvecklas av företaget, de kan senare med hjälp av sin provavdelning
göra tester och ta fram precisa värden som Kongsberg Automotive AB kan stå
för. Valet av funktioner bör även ses över då Kongsberg kan ha en skild
uppfattning gentemot författaren om vad som är önskvärt.
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