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Abstract 

 

This bachelor thesis has been executed in cooperation with Kongsberg Auto-
motive AB, Mullsjö, who develop and produce parts to the automotive industry. 

The company has received complaints on a gear lever unit which they produce 
and which sits in the customers’ trucks and buses. The failures have occurred 
relatively infrequently, but with enough margins to classify them as serious 
failures. These failures are connected to that magnet arm in the product which 
communicates with the transmission of the vehicle and leads to the consequence 
of an unusable truck that is in need of towing. 

The intent with this thesis is that the author should tackle the problems with the 
magnet arm on an engineering basis so that the root causes to the problems can 
be ascertained. The goal is to find these root causes to why the magnet arm 
breaks, or dislocates, and generate a design that prevents the problems from 
reappearing. 

To structure the work the author has used a method for problem solving called 
Six Sigma DMAIC which is the base for the whole project and therefore the 
thesis. 

Through extensive analyzes the author ascertained that the root causes for the 
problems with the magnet arm came from the design of parts, relating to the knob 
of the product, that enables two buttons to simultaneously be activated.  

The thesis resulted in a concept which together with the company´s solution 
removes the underlying root causes and prevents the problem from reappearing. 
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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete på C-nivå har genomförts i samarbete med Kongsberg 
Automotive i Mullsjö som utvecklar och tillverkar komponenter till fordons-
industrin. 

Företaget har fått reklamationer på en växelväljare i deras sortiment och är en 
produkt som sitter i kundens lastbilar och bussar. Felen har uppträtt relativt sällan 
men med tillräckligt stor marginal för att de ska klassas som allvarliga fel. Dessa fel 
är kopplade till den magnetarm som kommunicerar med transmissionen i 
fordonet och konsekvensen av dessa fel blir att fordonet blir obrukbart och måste 
bärgas bort.  

Syftet med detta examensarbete är att författaren på ett ingenjörsmässigt sätt ska 
angripa problemen med magnetarmen till växelväljaren på så sätt att grundorsaken 
bakom kan säkerställas. Målet för arbetet är att hitta dessa grundorsaker till varför 
magnetarmen går sönder, eller hoppas ur sitt läge, samt att ta fram en design som 
hindrar att problemen uppstår igen.  

För att strukturera arbetet har författaren använt sig av en problemlösningsmetod 
som heter Six Sigma DMAIC. Det är den här metoden som hela projektet och 
därmed rapporten är uppbyggt kring. 

Författaren kom fram till att grundorsakerna till problemen som uppstått med 
magnetarmen hade grundat sig i konstruktionen av de komponenter som sköter 
funktionen med produktens växelknappar. Deras konstruktion har gjort det 
möjligt för föraren att felaktigt kunna aktivera två knappar samtidigt vilket ledde 
till att produkten påverkats på fel sätt.     

Examensarbetet resulterade i ett koncept som tillsammans med företagets egna 
framtagna lösning tar bort de bakomliggande grundorsakerna och förhindrar att 
problemen kan uppstå igen 

 

Nyckelord 

Grundorsaksanalys 

Konceptframtagning 

Växelväljare 
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Förord 

Författaren vill rikta ett stort tack till uppdragsgivarna på Kongsberg Automotive i 
allmänhet och handledaren, Stina Petersson, i synnerhet som har gjort detta 
examensarbete möjligt och som funnits till hands för stöd och hjälp under arbetets 
gång.  
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1 Inledning 

Den här rapporten beskriver ett examensarbete på C-nivå (15 hp), som utgör den 
avslutande delen av utbildningen till maskiningenjör vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping med inriktning Produktutveckling och Design. Examensarbetet är 
utfört på Kongsberg Automotive AB i Mullsjö. Uppgiften har varit att utföra en 
grundorsaksanalys på den magnetarm som styr växlingsfunktionen på en växel-
väljare till kundens lastbilar och om möjligt ta fram ett konstruktionsförslag för att 
lösa problemet.  

 

1.1 Bakgrund 

Kongsberg Automotive AB i Mullsjö är en del av Kongsberg Automotive Group 
som utvecklar och tillverkar komponenter till fordonsindustrin. Företaget startade 
som en avdelning inom Kongsbergs Våpenfabrikk, år 1957, vilken tillverkade 
bromsar till Volvos lastbilar. År 1987 avknoppades sedan divisionen till ett eget 
företag som inriktade sig mot fordonsindustrin och blev Kongsberg Automotive. 
[1] 

Företaget som är en global underleverantör har fabriker runt om i världen. 
Verksamhetsgrenen i Mullsjö fokuserar på att utveckla och producera växel-
föringssystem till manuella och automatiska växellådor samt stolsventilation, stols-
värme och nackskydd. [2] 

Som av del av företagets produktsortiment finns en växelväljare till en kunds last-
bilar och bussar. I lastbilen opererar växelväljaren i ett system med en auto-
matiserad manuell växellåda, AMT, som kopplas till växelväljaren utan någon 
mekanisk koppling mot växellådan, vilket kallas Shift-by-wire. Genom detta 
system kombineras fördelarna med en manuell växellåda med smidigheten hos en 
automatisk.  

 

1.2 Problembeskrivning 

De senaste åren har företaget fått tillbaka många växelväljare av nämnda modell 
vilka har haft problem med magnetarmen och därmed sin funktion att kunna 
växla. Felen har uppträtt relativt sällan men tillräckligt ofta för att de ska klassas 
som allvarliga fel. Vid examensarbetets början hade inga konkreta anledningar till 
varför felen uppstod hittats och företaget belastades med mer och mer kostnader 
till följd av problemen.   

Företaget har jobbat med att hitta orsakerna men har inte lyckats att i laboratorie-
miljö återskapa de fel som uppstått. Alla beräkningar som utförts har tytt på att 
det inte borde kunna uppkomma några fel överhuvudtaget.  

Magnetarmen, som problemen kretsar kring, är den del av växelväljaren som följer 
med växelspakens rörelser och via sensorer berättar för växellådan vilken växel 
som ska läggas i. Om någonting går sönder inuti växelväljaren kan denna funktion 
påverkas vilket kan leda till förödande effekter. 
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Konsekvensen av att växelväljaren inte fungerar som den ska är att växelväljarens 
dator säger att en viss växel ligger i medan växellådan säger en annan. Detta leder 
till att fordonet stänger av sig själv för att hindra skador vilket leder till att det blir 
obrukbart.  

 

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att på ett ingenjörsmässigt sätt angripa problemen med 
den magnetarm som styr växlingsfunktionen i produkten, så att författaren kan 
säkerställa att grundorsaken bakom problemet har hittats. 

Om grundorsaken kan säkerställas i ett relativt tidigt skede i examensarbetet ska 
ett lösningsförslag kring konstruktionen tas fram så att felet inte kan uppträda 
igen. För att ytterligare säkerställa att inga detaljer missas kring framtagningen av 
grundorsaker och data kommer författaren utföra sitt arbete parallellt med 
företagets egna undersökningar. 

Målet med arbetet är att hitta grundorsaken, eller grundorsakerna, till varför 
magnetarmen går sönder eller hoppar ur sitt läge samt att ta fram en design som 
hindrar att problemen uppstår igen.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att hålla arbetet inom rimliga ramar kommer inga andra eventuella fel på 
växelväljaren som har med något annat än magnetarmen och dess funktion att 
göra att tas med. När förslag tas fram kommer inga ritningar göras och författaren 
kommer inte heller ta arbetet längre än till ett koncept med testade prototyper. Av 
den problemlösningsmetod som författaren använder sig i arbetet kommer 
kontrolldelen inte att behandlas eftersom den fasen av metoden tar vid då 
produkten är färdigutvecklad.    

 

1.5 Disposition 

Rapporten fortsätter efter denna rubrik med teoretisk bakgrund vilken ger läsaren 
en bättre förståelse kring vad produkten är och hur den fungerar. Sedan följer ett 
metodavsnitt där information ges om den problemlösningsmetod som författaren 
har använt sig av i arbetet samt om hur de verktyg som författaren använt 
fungerar.  

Därefter kommer ett genomförandeavsnitt som mer i detalj beskriver hur 
författaren gått tillväga för att lösa problemen. I resultatdelen av rapporten 
presenteras de resultat som framkommit i de olika faserna under rapportens gång. 
Resultatavsnittet åtföljs sedan av en diskussion om arbetet vilken även innehåller 
författarens slutsatser och rekommendationer. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Under det här avsnittet kommer författaren att ge läsaren den teoretiska bakgrund 
och förståelse som behövs för att bättre förstå rapportens genomförande- och 
resultatavsnitt. 

  

2.1 Produkten 

För att läsaren ska förstå produkten kommer dess användningsområde, funktion 
och relevanta komponenter beskrivas nedan. 

2.1.1 Växelväljaren 

Växlingssystemet i fordonet drivs med en tolvstegad automatiserad manuell växel-
låda, AMT, med tillhörande växelväljare som sitter i kundens lastbilar och bussar. 
Detta system är ett smart växlingssystem som kontinuerligt övervakar fordonets 
hastighet, acceleration, dess vikt samt vägens lutning för att kunna välja optimal 
växel. Där omständigheterna tillåter hoppar växlingssystemet även över växlar och 
kan på så vis minska fordonets bränsleförbrukning. [3] 

Istället för en lång växelspak som sitter i golvet, som på vanliga manuella växel-
lådor till lastbilar, sitter denna växelväljare fastmonterad på förarstolen. Det kan 
den göra eftersom växelväljaren inte har någon mekanisk förbindelse till växel-
lådan utan fungerar genom Shift-by-wire som förklaras nedan. [4] 

2.1.2 Shift-by-Wire 

Shift-by-Wire är ett växelföringssystem där det inte finns någon mekanisk kopp-
ling mellan växelväljare och växellåda utan allt sköts via elektroniska signaler. 
Spaken flyttas till exempel till R-läget där sensorer känner av att den befinner sig 
där och skickar en signal till växellådan att lägga i backväxeln.  

Fördelar med denna typ av växlingsfunktion är att växelväljaren kan placeras där 
den passar bäst i fordonet utan att behöva tänka på den vajer som måste gå mellan 
växelväljaren och växellådan som på ett vanligt automatväxlat fordon. Detta gör 
att utrymme frigörs i kupén samt att friheten att utforma växelföringen på nya sätt 
ökas. Andra fördelar med systemet är att det leder till en snabbare och enklare 
montering i fordonet både när det tillverkas och vid service eller reparation. 
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2.1.3 Automatiserade manuella växellådor (AMT) 

AMT är en vanlig manuell koppling och växellåda som styrs automatiskt. För 
automatiserade manuella växellådor sköts öppningen av kopplingen och växlingen 
i växellådan av elektromekaniska, hydrauliska eller pneumatiska manöverdon. 
Dessa manöverdon kontrolleras av en dator, ECU - electronic control unit, som 
styr växlings- och kopplingsfunktionerna och även påverkar motorns kontroll-
system under växlingsprocessen för att anpassa varvtal och vridmoment. [5] 

Manuella växellådor använder enkla kugghjul som ger utmärkt effektivitet och 
vanligtvis uppnås tio procent mindre bränsleåtgång än för motsvarande auto-
matiska växellådor (2004). Med AMT erhålls såväl automatlådornas smidighet som 
de manuella växellådornas mindre bränsleåtgång. [6] 

2.1.4 Växelväljarens funktion och komponenter 

Under denna rubrik följer information som är viktig för läsaren att känna till för 
att följa med i författarens resonemang och förklaringar senare i rapporten. 
Produkten består av 48 olika typer av komponenter men endast de komponenter 
som är relevanta för arbetet presenteras här. 

Relevanta yttre komponenter 

På knoppen sitter tre knappar, se Figur 1 p.1-3: 

1. +/- för att växla upp och ner i manuellt läge 

2. Foldknappen som flyttar knoppen till nedfällt 
läge så att växelväljaren inte är i vägen när lastbilen 
inte är igång 

3. Releaseknappen som styr växlingen ut från 
neutral till backväxeln och det automatiska läget 

4. Databoxen som läser av magnetarmens läge och 
skickar signaler till växellådan 

 

Relevanta inre komponenter 

Magnetarmen är den detalj som tillsammans med 
databoxen omvandlar förarens mekaniska rörelser, 
när spaken förflyttas, till elektroniska positions-
signaler. Magnetarmen följer med växelspakens 
rörelse och indikerar till databoxen, med hjälp av 
sensorer, vilket växelläge som är valt.  

Denna funktion är den viktigaste hos växelväljaren 
då det inte finns någon mekanisk koppling till 
växellådan som styr växlingen. Magnetarmen i sitt 
neutralläge sitter positionerad på produkten enligt 
Figur 2. 

Figur 1. Produktens yttre 

komponenter 

Figur 2. Produkten - 

magnetarm  
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 Nedan följer komponenter som sitter inuti huset och knoppen. Se Figur 3:  

1. Fold cassette 

2. Release button 

3. Fold upper rod 

4. Fold lower rod 

5. Detent track 

6. Locking arm 

 

I Figur 4 visas komponenten Lever-
body som är själva knopp-kroppen 
och vars funktion är en central del 
av hela produkten. Mot denna del 
inuti produkten sitter de flesta av 
komponenterna anslutna och med 
sin axel möjliggör den att spaken 
flyttas mellan de olika växellägena.    

När foldknappen trycks ned flyttar den på Fold 
upper rod. Fold upper rod har som funktion att 
stabilisera och styra Fold lower rod samtidigt 
som den antingen låter releaseknappen passera 
eller hindrar den från att tryckas in.  

Fold lower rod i sin tur styr magnetarmen och 
hindrar även releaseknappen att ta sig förbi Fold 
upper rod med hjälp av sin spärrvinge som syns 
på Figur 5. 

 

 

 

2.2 Konstruktion med formsprutade polymera detaljer 

Under denna rubrik följer information om vad en konstruktör bör ha i åtanke när 
formsprutade plastkomponenter konstrueras. 

2.2.1 Väggtjocklek 

Något som har stor betydelse för detaljens kvalitet, enligt Ulf Bruder med flera [7], 
är dess väggtjocklek. En ändring av tjockleken leder bland annat till en förändring 
av detaljens styvhet, porositet, måttoleranser, cykeltid och flytlängd i verktyg samt 
dess vikt.  

Figur 3. Produktens inre 

komponenter 

Figur 4. Produkten - Leverbody 

Figur 5. Produkten - Releaseknapp 

mot Fold upper rod 
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Till exempel till en konstruktion som har en tunn väggsektion, med en lång flyt-
väg, måste en polymer med lägre viskositet användas än om väggen hade haft en 
större tjocklek. 

Problem kan uppstå när väggtjockleken ökas, om till exempel polymeren är glas-
fiberarmerad, då en större väggtjocklek ändrar orienteringen av glasfibrerna och 
leder till en minskad styvhet per tjocklek. 

För alla konstruktioner i plast eftersträvas en jämn godstjocklek då en varierande 
godstjocklek kan medföra inbyggda spänningar som byggs upp när materialet 
krymper olika mycket. 

2.2.2 Ribbor 

Vid utformning av ribbor är det viktigt att hålla dimensionerna inom rekommen-
derade gränser då en ökad höjd och tjocklek på ribban kan leda till skevning, 
porositet och sjunkmärken. För att undvika detta, om väggens tjocklek som ribban 
sitter på är T, bör:  

 Ribban vara 3T hög 

 Radien till ribban vara 0,5T 

 Ribban vara 0,5T bred längs ut 

För att sedan få ut ribban ur formverktyget måste den ha en släppningsvinkel. 
Storleken på denna beror på omständigheter, som djup och material, men bör 
ligga någonstans mellan noll och en grad. [7] 

2.2.3 Toleranser 

För att inte fördyra produkten i onödan är det viktigt för konstruktören att veta 
att formsprutade detaljer inte går att producera med samma toleranser som 
detaljer som maskinbearbetats. 

Vidare berättar Ulf Bruder med flera [7] att toleranser som normalt är accepterade 
för en kostnadseffektiv produktion ligger på mellan 0,25 – 0,3 procents avvikelse 
från det nominella mått som satts.  
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3 Metod 

För att på ett metodiskt sätt kunna hitta grundorsaken till problemen med växel-
väljaren har författaren använt sig av Six Sigmas problemlösningsmetod. 

Under metodavsnittet kommer författaren att gå igenom de olika faserna som Six 
Sigmas metod består av samt de verktyg som författaren använt sig av för att 
utföra faserna.  

 

3.1 Grundorsaksanalys med Six Sigma DMAIC 

På mitten av 1980-talet började ingenjörerna på Motorola i USA att använda Six 
Sigma som ett informellt namn för deras initiativ att reducera defekter på deras 
produktionsprocesser. [8] 

Six Sigma har, likt sin definition, utvecklats över de två senaste årtiondena och på 
Motorola tänker de sig att Six Sigma består av tre olika nivåer. Första nivån är 
tänkt som ett system för att kunna mäta och skala företagets defekter och 
processer. Andra som en metodik att jobba med och tredje som ett lednings-
system. 

Termen Sigma används ofta som en skala för kvalitet, eller för hur bra något är, 
och på denna skala så motsvarar Six Sigma 3,4 stycken defekter per miljon 
producerade felmöjligheter. På engelska heter termen DPMO, Defects Per Million 
Opportunities. 

När Six Sigma sedan utvecklats har det blivit mindre betoning på den bokstavliga 
definitionen med 3,4 DPMO och istället utvecklats mer mot en förbättrings-
metodik för företag och organisationer som fokuserar på att: 

 Förstå och hantera kundkrav 

 Räta upp företagets processer för att nå dessa krav 

 Utföra rigorösa analyser av data för att minimera variationerna i företagets 
processer 

 Föra igenom en snabb och hållbar förbättring av företagets verksamhets-
processer 

Grundstommen för Six Sigmas metodik är DMAIC-modellen för förbättringar. 
DMAIC står för define, measure, analyze, improve och control. På svenska 
översätts detta till definiera, mät, analysera, förbättra samt kontrollera och 
modellen används ofta av Six Sigma-projektgrupper. [9] 

Ett av de viktigaste stegen i DMAIC-processen är grundorsaksanalysen där den 
riktiga orsaken till problemet upptäcks. Många problemlösningsprocesser som 
används, utan Six Sigma-metodikens hjälp, resulterar i att symptomen hanteras 
istället för att eliminera grundorsaken till varför problemet uppkommer. Om en 
grundorsak tas bort förhindrar det att problemet uppkommer överhuvudtaget. 
Det kan finnas många orsaker som hittas som, i serie eller parallellt, kan skapa 
problemet. [10] 
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För många organisationer är Six Sigma helt enkelt ett mått på kvalitet som strävar 
efter nära perfektion. Six Sigma är ett datadrivet, disciplinerat arbetssätt och en 
metodik för att eliminera defekter. En Six Sigma-defekt definieras som någonting 
utanför kundens kravspecifikation. [11] 

 

3.2 Definitionsfasen 

Definitionsfasen börjar med att det görs en problemställning som berättar om 
projektets omfattning och begränsningar. Problemställningen anger även dess 
påverkan på affärsverksamheten, dess grafiska representation av trender samt 
fördelarna och målen för projektet. Definitionsfasen är motorn för hela Six Sigma 
processen och om den utförs felaktigt och oprecist kan hela projektet leda till fel 
slutsatser. [12] 

3.2.1 SMARTa mål 

Det finns två sätt att göra denna problemställning, varav det första är att använda 
SMARTa mål. SMARTa mål är [13]: 

 Specifika, där ord med en riktning används och ord utan riktning undviks. 
Till exempel använda ordet öka istället för ordet tillfredsställ 

 Mätbara, där tid måste ägnas åt att enas om lämpliga mått som ska 
användas så det går att fastställa om målen uppnåtts eller ej 

 Accepterade, där de som ska utföra projektet och uppfylla målen måste 
vara med när målen tas fram 

 Rimliga, så att det finns en möjlighet att realistiskt uppnå målen. Det talas 
ibland om trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål 

 Tidsbestämda, så att de inblandade vet när olika moment ska vara utförda. 
Tidpunkterna ska även bestämmas av de som är involverade i projektet 

3.2.2 5W´s 

Det andra sättet att göra denna problemställning är med engelskans term ”5W´s” 
(vem, vad, vart, varför, när) och ”2H´s” (hur ofta och hur mycket). Det finns 
många sätt att fortsätta dessa frågor och som exempel används ”5W´s och ett H 
för skadliga effekter” gjord av Darrell Mann, med flera [14] enligt följande: 

 Vem påverkas av den skadliga effekten? 

 Vad är resultatet av den skadliga effekten? 

 När inträffar den skadliga effekten? 

 Var inträffar händelsen eller den skadliga effekten? 

 Varför inträffar den skadliga effekten? 

 Hur inträffar den skadliga effekten? 
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Frågorna i 5W´s måste anpassas till varje specifikt fall. Oavsett vilket sätt som väljs 
att följa är det viktigt att problemuppställningen kan berätta om omfattningen av 
problemet utan att nämna några slutsatser.  

3.2.3 Projektplan 

När en problemställning är klar ska en projektplan göras vilken är ett dokument 
som definierar allt som ska göras under projektet. För varje delmoment som ska 
utföras ska planen beskriva de delmål som ska uppfyllas och när de ska vara 
gjorda. Projektplanen håller projektet under kontroll och hjälper utförarna och de 
ansvariga för projektet att se hur arbetet fortgår. Enligt David G. Ullman [15] 
finns det fem steg att följa för att bygga upp en projektplan inom produkt-
utveckling: 

Identifiera uppgifterna som ska utföras 

Desto mer förståelse för problemet som uppnås, ju klarare blir det vilka uppgifter 
som måste utföras för att komma i mål med projektet. Uppgifterna bör göras så 
specifika som möjligt och fokusera på vilka behov som behöver uppnås.   

Sätt upp delmål för uppgifterna 

För varje uppgift som ska utföras måste det finnas väl definierade delmål att 
utföra. Delmålen måste definieras som något som ska utvecklas eller förbättras, till 
exempel att ta fram ritningar eller bygga prototyper. De måste presenteras som val 
som ska göras och vem som ska göra dem. Delmålen ska vara lätta att förstå av 
alla inblandade, berätta exakt vilken information som ska tas fram och vara 
görbara med de resurser som finns till hands. 

Uppskatta resursåtgång för att nå delmålen 

Det är nödvändigt för projektplanen att en ansvarig utförare identifieras för varje 
uppgift som sätts upp. Vidare behöver det identifieras hur mycket tid som 
behöver gå åt samt när uppgifterna ska vara utförda. Sedan ska den totala tids-
åtgången för hela projektet uppskattas. 

Bygg upp ett schema för uppgifterna 

Målet med schemat är att få uppgifterna avklarade innan dess resultat behövs för 
fortsatt arbete till andra uppgifter. Sedan ska det inte finnas någon dödtid i 
schemat och grindar för godkännande ska byggas in. Sekvensen av uppgifterna 
bestäms av vilka resultat uppgiften behöver för att kunna starta.  

Uppskatta utvecklingskostnader 

Baserat på det dokument som skapats med personal- och tidåtgång kan kostnader 
för projektet uppskattas. 
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3.3 Mätfasen 

Medan definitionsfasen fokuserar på att identifiera projektets problemställning så 
går mätfasen ut på att samla data och utföra numeriska och statistiska studier. 
Fokus i den här fasen ligger i att identifiera vilka mätvärden eller utfall som har 
störst inverkan på problemet. För de som har störst inverkan skapas en prioriterad 
lista som sedan studeras mer i detalj. [16] 

Några av de verktyg som används i denna fas är trenddiagram, paretodiagram, 
histogram och flödesdiagram. Ofta erhålls tidiga ledtrådar i mätfasen som leder 
projektet mot rätt problemområden och lösningar. [17] 

 

3.4 Analysfasen 

Den tredje fasen är analysfasen där fokus ligger på att analysera och identifiera 
grundorsaken eller grundorsakerna till problemet. Fasen brukar inledas med att 
organisera ett experimentschema för att identifiera vilka potentiella orsaker och 
tillvägagångssätt som kan leda till felets ursprung. 

Analysfasen är den viktigaste av DMAIC:s fem faser och alla åtgärder som event-
uellt kommer att utföras i senare faser baseras på resultat som framkommer här. 
[18] 

I de flesta fall finns det inte mer än tre orsaker som måste tas om hand för att 
lyckas ta bort problemen. Om alltför många orsaker identifieras har projekt-
medlemmarna inte isolerat de huvudsakliga orsakerna eller så är målet för 
ambitiöst för att kunna lyckas med under endast ett projekt.  

Analysfasen använder ett antal verktyg och metoder för att samla all data och 
hjälpa projektmedlemmarna hitta samtliga orsaker. De vanligaste verktygen är: 
paretodiagram, fiskbensdiagram, fem varför, regressionsanalys, träddiagram, 
PFMEA och andra statistiska verktyg. [17] 

3.4.1 Reverse Engineering 

Reverse Engineering är en metod som hjälper till med förståelsen för hur en 
produkt fungerar och hur andra har löst problemet. Enligt D. G. Ullman [15] ska 
följande tre steg följas för att vara säker på att produktens funktion är förstådd: 

 Studera hela produktens samspel med andra objekt 

 Studera en demonterad komponent i detalj 

 Studera varje samspel mellan komponenterna för att hitta energi-, 
informations- eller materialflödena 

Målet med Reverse Engineering är att utövaren av metoden ska få förståelse för 
hur komponenterna i produkten är fästa, hur krafter ändras och flödar från 
komponent till komponent, vad meningen med varje komponent är samt hur 
produktens yttre samspel påverkas av dessa.  

http://www.whatissixsigma.net/six-sigma-dmaic-measure-phase/
http://www.dmaictools.com/
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3.4.2 Felscenario-diagram 

I brist på befintliga verktyg som kunde hjälpa till, med det författaren ville få ut, 
skapade författaren ett eget verktyg som han kallade felscenario-diagram.  

Diagrammet möjliggör att på ett överskådligt sätt kunna se alla möjliga komb-
inationer som användaren kan påverka en produkt med, vad som händer med 
produkten då dessa utförs, konsekvenserna som medförs och allvarlighetsgraden 
av konsekvenserna. Diagrammet liknar en blandning av FMEA, Failure Mode and 
Effect Analysis, och FTA, Fault Tree Analysis.  

Tillsammans med data från tester på produkten, och kunskaper om hur produkten 
fungerar, blir diagrammet ett bra och pålitligt verktyg för att kunna se var och hur 
problem uppkommer och vilka områden som är de kritiska och som behöver 
vidare analyser. 

Utgångsläge 

Utgångsläget beskriver var analysen utgår från och sätter ramen för vilka scenarion 
som analyseras. Till exempel: Föraren står i neutral och vill ändra växelspaksläge.  

Möjligt utförande från utgångsläget 

Från utgångsläget kopplas de olika varianter som kan utföras från denna position. 
Till exempel: Neutral till Reverse, Drive till Manual och så vidare. 

Möjlig variant av det utförandet 

Här kopplas de olika utförandena, som är möjliga att kombinera, till de olika 
varianter som de kan utföras med. Till exempel: Ingen knapp, en knapp, båda 
knappar och så vidare.  

Vad händer då? 

Här används data och resultat från tester för att veta exakt vad som händer i var 
och en av de möjliga varianter som kan utföras från utgångsläget. Det är viktigt att 
utövaren av verktyget känner sig säker på vad som händer och att inget utelämnas 
då metoden i sig ska kunna ge en helhetssyn över allt som händer samt dess kon-
sekvenser. Till exempel: Komponent x går sönder vid krafter över 350 N. 

Allvarlighetsgrad 

För att utövaren av verktyget vidare ska få en bättre koll på de mest kritiska 
problemområdena för produkten uppskattas allvarlighetsgraden för varje kon-
sekvens av varje variant. Med fyra grader av ökande allvarlighetsgrad, länkad med 
tillhörande färg, ses snabbt vilka områden som är mest kritiska samt vilka det 
behövs närmare forskning kring.     

Konsekvens av att det händer 

Sist ut följer konsekvenserna på komponentnivå. Här bör det kontrolleras att alla 
fel eller brott som händer i verkligheten finns med i denna del av diagrammet 
annars har utövaren missat något och måste fortsätta analysera tills allt finns med 
och kan spåras genom diagrammet.  
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3.4.3 Ishikawa-diagram 

Det vanligaste verktyget i den här fasen är Ishikawa-diagrammet vilket också kallas 
orsak-verkan-diagrammet eller fiskbensdiagrammet. Diagrammet introducerades 
år 1943 av Kaoru Ishikawa för ett kvalitetsprogram vid japanska Kawasaki Steel 
Works. [13] 

Diagrammet är en grafisk demonstration av alla möjliga problemorsaker och visar 
sambanden mellan orsak och verkan, se Figur 6 för exempel. Fördelen med detta 
verktyg är att det stimulerar tankegången när möjliga orsaker brainstormas fram 
och ger en tydlig visuell presentation av orsakerna till problemet. Eftersom 
orsakerna kartläggs och grupperas reduceras risken att någonting missas och 
projektägarna kan se och förstå hur de möjliga orsakerna till problemet hänger 
ihop och påverkar varandra. [18] 

 

Figur 6. Ishikawa-diagram 

Verktyget inleds med att olika typer av orsaker i grova drag ska beskrivas som kan 
tänkas skapa det observerade problemet. Sedan fokuseras det på att undersöka 
dessa mer noggrant och förfina orsakerna mer och mer. Viktigt att tänka på är 
dock att endast fokusera på och bena ut en problemställning i taget. 

Om utövaren har svårt att komma igång finns ett så kallat 7M-diagram som kan 
användas då kvalitetsproblemens orsaker ofta kan härledas till något av följande 
sju M: Människa, metod, management, miljö, material, mätning eller maskin. 
Dessa sätts som grova orsaker till problemet som ska förfinas och undersökas mer 
noggrant. 

För den fortsatta problemlösningen ger Ishikawa-diagrammet ett väldigt bra 
underlag och ofta kan en trolig orsak pekas ut till de problem som uppstått genom 
diagrammet tillsammans med tidigare insamlad data. Om troliga orsaker inte skulle 
hittas kan diagrammet i alla fall ge en fingervisning om var ett större underlag av 
data behövs och hur det ska samlas in. [13] 

 

3.5 Förbättringsfasen 

Den fjärde fasen är förbättringsfasen där fokus ligger på att utforma en lösning 
som baseras på det som projektgruppen kommit fram till i de tre tidigare faserna.  
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Projektägarna och projektets medlemmar brainstormar fram olika lösningar som 
kan förhindra att huvudproblemet uppstår. De testar lösningarna och bedömer 
resultatet av de lösningar som implementerats. 

Den här fasen, som bygger på insamlad data och noggranna analyser, visar om de 
analyser som gjorts i de tre första faserna är korrekta. [19] 

Om rätt lösningar implementeras och resultaten övervakas så kommer inte pro-
blemet att uppträda igen. De bästa lösningarna är de som är kontrollerbara, 
förhindrar att felet återkommer och möter kundens krav. [10] 

3.5.1 Brainstorming 

Brainstorming, eller spånskiva som det även kallas på svenska, är en teknik för att 
skapa nya idéer och lösa problem. Brainstorming kan användas av enskilda 
utförare även om tekniken togs fram för att användas i en grupp av människor. 
Fördelen med att fler deltar är att fler idéer och synvinklar kommer fram. [15] 

Enligt D. G. Ullman [15] finns det fyra lätta regler: 

1. Anteckna alla idéer som tas fram med hjälp av en deltagande sekreterare 

2. Generera så många idéer som möjligt och sätt sedan ord på dem 

3. Tänk galet. Det löjliga och omöjliga kan leda till användbara idéer 

4. Utvärdera inte några idéer. Dömande och kommentarer ska inte finnas 
med under idégenereringen 

Enligt Businessballs [20], som är en gratis läroresurs på internet, finns det sju steg i 
brainstorming-processen: 

1. Definiera och kom överens om vad målet med brainstormingen ska vara 

2. Generera idéer och förslag under en satt tidsgräns 

3. Kategorisera genererade idéer till olika grupper av lösningsförslag, kom-
binera förslag som kan passa ihop och förfina sedan dessa 

4. Bedöm och analysera effekterna och resultaten av de givna förslagen 

5. Skapa en rangordnad lista för de förslag som vore mest lämpade för att 
uppfylla de uppsatta målen 

6. Kom överens inom gruppen vad som ska göras och när det ska vara klart 

7. Kontrollera och följ upp 

3.5.2 Genomförbarhetsbedömning 

Enligt D. G. Ullman [15] har designern oftast en av tre omedelbara reaktioner när 
ett koncept har tagits fram: att det inte är genomförbart och inte kommer att 
fungera, att det kan fungera om något ändras eller att konceptet är värt att 
fortsätta med. Genomförbarhetsbedömningen är inte mätbar utan designern 
använder sig av sin magkänsla för vad som kan fungera och vad som är ett slöseri 
med tid att fortsätta med.  

http://www.isixsigma.com/tools-templates/cause-effect/final-solution-root-cause-analysis-template/
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3.5.3 Pugh-matris 

Pugh-matris eller beslutsmatris är ett enkelt och effektivt verktyg för att jämföra 
olika koncept mot varandra. Metoden ger möjlighet att kunna poängsätta varje 
koncept relativt mot de andra i dess förmåga att möta kriterierna som satts upp. 
Jämförelse av poängen ger en inblick i vilka alternativ som är bäst passande och 
ger användbar information för att göra olika val. 

Pugh-metoden är en iterativ metod och resultaten av jämförelsen leder till en 
repetition av matrisen, där vinnande alternativ sätts som referens i nästa omgång, 
och iterationen fortsätter tills projektgruppen är nöjd med att den har ett resultat. 

Enligt D. G. Ullman [15]finns det sex steg i Pugh-metoden att gå igenom: 

Steg 1, ställ upp problemet. Att veta vad som är problemet som ska lösas är inte 
alltid tydligt men det är viktigt för att använda metoden rätt och för att få fram rätt 
resultat för projektet. Se Figur 8 för exempel på matrisens upplägg. 

Steg 2, välj ut de resultat som ska jämföras. Det är viktigt att presentera alla 
koncept på sådant sätt att det går att jämföra dem med varandra i matrisen. 

Steg 3, välj jämförelsekriterier. Det är viktigt för metoden och resultatet att 
utförarna väljer ut rätt kriterier eller egenskaper som alternativen ska jämföras 
utifrån. 

Steg 4, gör en viktning med relativ viktighet. 
Metoden indikerar vilka av jämförelsekriterierna 
som är viktigare än andra. För att utföra detta steg 
är en parvis jämförelse mellan kriterierna ett pass-
ande alternativ. Parvis jämförelse utförs genom att 
en matris uppförs med kriterierna på två sidor 
enligt Figur 7. Sedan jämförs varje kriterium mot 
alla, på motsatt sida, utom sig själv och ges en etta 
om alternativet är relativt viktigare eller en nolla 
om det är mindre viktigt. Ges en total summa av 
noll till ett kriterium får den ½ poäng för att det 
ska kunna gå att räkna med den i matrisen sedan.  

Steg 5, utvärdera alternativen. Utförarna ska 
använda det koncept de tror på mest som en 
referens att jämföra de andra koncepten mot och 
de andra alternativen utvärderas som bättre 
(+/+1), sämre (-/-1) eller lika bra (S/0) som 
referenskonceptet. 

Steg 6, summera resultaten och bestäm hur 
projektet ska fortskrida. Här summeras resul-
taten från steg 5 med den relativa viktningen av de 
olika jämförelsekriterierna. Alternativet med högst 
totalpoäng kan med fördel sättas som referens i en 
ny omgång av matrisen så att projektgruppen kan 
se så att inget annat alternativ skulle vara bättre. 

Figur 8. Parvis viktning till 

Pugh-matris 

Figur 7. Pugh-matris 
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3.6 Kontrollfasen 

Den sista fasen i DMAIC-modellen är kontrollfasen där fokus ligger på att 
kontrollera och bli säker på att det som åtgärdades i förbättringsfasen var rätt 
utfört och underhållet. Flera verktyg används här för att säkerställa att variablerna 
är inom satta gränser. Det vanligaste verktyget som används här är styrdiagram 
som låter projektägarna övervaka hur processen ändras över tid.  

Processtyrning identifierar och använder praktiska åtgärder och mätningar för att 
säkerställa att mätserien motsvarar de definierade standarder och krav som kunden 
ställer på produkten. I styrdiagrammet används statistiska kontrollgränser tre 
Sigma från medelvärdet för att bestämma om de variationer som produkten 
upplever är godtagbara eller om något felaktigt har inträffat. Detta kallas Statistisk 
processtyrning. [21] 
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4 Genomförande 

I detta avsnitt av rapporten redogörs för hur arbetet logiskt har genomförts samt 
hur de verktyg och metoder som beskrivits tidigare i rapporten har tillämpats. 

 

4.1 Definitionsfasen 

Under definitionsfasen definierades projektmålen och en plan för projektet ritades 
upp. Författaren började dock innan projektet startade med att söka så mycket 
information kring produkten och dess användningsområde som möjligt för att få 
en helhetssyn och en bredare bas att stå på när målen skulle definieras. 

Författaren började med att, via sökmotorer, hitta forum med användare av 
produkten för att få en inblick i hur användaren manövrerade produkten och vad 
den tyckte om den. Även samtliga manualer som författaren kunde hitta som 
behandlade produkten gicks igenom. Att författaren spenderade tid åt att sätta 
produkten i sitt sammanhang och förstå hur slutanvändaren tänkte var till stor 
hjälp när projektet planerades och senare när problemen analyserades.   

För att få en bättre förståelse för funktionen av den aktuella växelväljaren och 
liknande produkter, innan projektet sattes igång, utfördes patentsökningar via 
patentverket och Googles patentsökningsfunktion. 

4.1.1 Projektplanering 

Projektets mål definierades tillsammans med handledaren på företaget, där de 
resultat som företaget ville erhålla diskuterades och rimliga mål för tidsramen togs 
fram. Målen fokuserades på att vara SMART:a för att enklare kunna planera och 
sätta upp en projektplan. 

Som ett led i att styra upp arbetet, efter att projektets mål var kända, gjordes en 
tids- och projektplan för de tjugo veckor som fanns att utnyttja. Då författaren 
visste vilken metod som skulle användas, och vilka verktyg som skulle användas i 
dess faser, kunde en relativt innehållsrik plan utformas tidigt i processen.  

Som huvuduppgifter att klara av under projektets gång satte författaren upp 
DMAIC:s fem faser och delade in dessa i delmål som skulle göras. Delmålen var 
de verktyg och olika metoder som skulle användas under arbetets faser. 

Författaren lät den största delen av den schemalagda tiden förläggas på mät- och 
analysfasen då författaren av egen erfarenhet visste att testning tar mycket tid i 
anspråk. Författaren ville också ge utrymme i schemat för att kunna analysera data 
metodiskt och utan stress.  

De olika faserna schemalades med en beslutsgrind, efter analysfasen, där tidigare 
resultat presenterades och beslut om väg för det framtida arbetet skulle tas. Den 
initiala planeringen som gjordes visas på Bilaga 2.  
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4.2 Mätfasen 

Under mätfasen av arbetet samlades så mycket data som möjligt in om olika 
aspekter av produkten. Då denna fas var mycket viktig för arbetet var en stor del 
av den schemalagda tiden åsidosatt för att en grund av pålitlig data skulle kunna 
byggas upp.  

4.2.1 Datainsamling 

För att kunna göra noggranna analyser, och senare kunna dra rätt slutsatser, 
samlades så mycket data som möjligt in om växelväljaren. Då resten av projektet 
utgick från de data som samlades in var det viktigt för författaren att vara grundlig. 

Datainsamlingen på företaget inleddes med ett besök på växelväljarens pro-
duktionslina så att monteringen av produktens komponenter kunde observeras. 
Detta gjorde författaren för att undersöka om slarv, eller fel, vid monterings-
momentet, med produktionsutrustningen eller vid kontrollutrustningen förekom. 

Statistik erhölls från kunden där det framgick hur stort antal procent av växel-
väljarna som var felaktiga och vad som varit fel på dem. Dock var den statistik 
som gavs inte tillräckligt noggrann för att författaren skulle kunna använt den till 
analyser utan den gav endast en fingervisning över produktens problemområden. 

Från eftermarknadsavdelningen kunde mer informativ data inhämtas från de 
rapporter som skrivits om de växelväljare som skickats tillbaka till företaget och 
genomsökts.  

Mer data om möjliga fel kring växelväljaren, och hur den fungerade, erhölls av 
författaren efter en genomgång av toleransberäkningar gjorda av konstruktörerna 
på företaget och de FEM- och simuleringsanalyser som var gjorda på produkten. 

Data på konsekvenser av olika påfrestningar och krafter, som produkten kunde 
utsättas för, erhölls av tidigare tester utförda på företaget.  

För att fylla områden där inga data fanns, utfördes tester antingen av författaren 
själv eller med hjälp av testingenjörer på företaget.  

 

4.3 Analysfasen 

Under den här rubriken berättar författaren hur analysdelen av arbetet har genom-
förts. Information ges om hur författaren har tagit reda på hur växelväljaren 
fungerar i detalj med hjälp av reverse engineering. Vidare redogörs för hur fel kan 
uppkomma, och konsekvenserna av dessa, med hjälp av ett felscenario-diagram 
samt vad som slutligen är orsakerna till problemen med hjälp av ett Ishikawa-
diagram. 
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4.3.1 Reverse Engineering 

För att kunna göra bra analyser av de data som inhämtats, spenderades mycket tid 
åt att förstå alla funktioner på produkten. Samtliga komponenter demonterades 
och studerades i detalj i sitt sammanhang. Detta gjordes för att författaren skulle 
få en förståelse över vilka komponenter som påverkades i produkten för varje 
möjlig rörelse och på vilket sätt de påverkades. 

En förståelse för hela kedjan av händelser och dess samspel, som helhet och på 
komponentnivå, var nödvändig att erhålla för att de bakomliggande orsakerna till 
problemen skulle kunna hittas. En total förståelse för produkten var även till stor 
hjälp för att förbättringar på produkten senare i projektet skulle kunna föreslås. 

4.3.2 Felscenario-diagram 

Som ett steg i att ta reda på alla olika möjliga konsekvenser och hur dessa skapats 
utfördes en felscenario-analys med ett tillhörande grafiskt diagram.  

Med hjälp av diagrammet kunde författaren på ett överskådligt sätt se alla möjliga 
kombinationer som användaren kunde påverka växelväljaren med. Författaren fick 
förståelse för vad som hände med växelväljaren då dessa utfördes, konsekvenserna 
dessa medförde samt allvarlighetsgraden av konsekvenserna.  

Uppbackat med data från tester som utfördes av författaren, eller andra prov-
ningsingenjörer, på växelväljaren blev diagrammet ett bra och pålitligt verktyg som 
gjorde att problemen och dess uppkomst visades samt vilka områden som var de 
mest kritiska. 

Utgångspunkten i diagrammet, vilken satte gränserna för vilka scenarion som togs 
med, var att föraren till fordonet ville byta växelläge. Härifrån baserades och 
antecknades alla tänkbara scenarion i diagrammet. Föraren kunde bland annat gå 
från neutral till reverse, fold till neutral och så vidare tills alla scenarion fanns med 
i diagrammet.  

Därefter antecknades alla varianter som föraren hade möjlighet att utföra de olika 
kombinationerna med. Eftersom författaren inte visste hur alla förare runt om i 
världen tänkte, och hanterade växelväljaren, dokumenterades alla möjliga kombi-
nationer som produkten kunde utsättas för. 

Efter att alla scenarion var antecknade letade författaren upp data som bevisade 
vad som hände om scenariona inträffade. När inga data fanns tillgängliga utförde 
författaren egna tester i laboratoriet.  

De fyra allvarlighetsgraderna som författaren använde sig av i diagrammet var: 

 (Grön) Som det ska utföras eller ingen risk 

 (Blå) Större risk för slitage än att komponenter går sönder 

 (Gul) Kan leda till att komponenter går sönder 

 (Röd) Hög risk för fel utan onormalt höga krafter 
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I nästa steg av metoden antecknades konsekvenserna av felen på den detaljnivå 
som kunde bevittnas under de tester som utfördes. De riktiga felen som skulle 
lösas med arbetet kunde nu härledas bakåt till vad förararen gjort med växel-
väljaren som skapat dessa problem.  

Figur 9 nedan visar hur författarens diagram såg ut efter ovan antecknade fel-
scenarion: 

 

Figur 9. Författarens Felscenario-diagram 

På Bilaga 1 visas en större bild av diagrammet så läsaren kan se de olika 
scenariorna tydligare. Dock visas inte diagrammets konsekvenser av utrymmes- 
och säkerhetsskäl. 

 

4.3.3 Ishikawa-diagram 

Baserat på den kunskap som inhämtades om växelväljaren genom Reverse 
Engineering-metoden, samt de eventuella fel som uppkom genom felscenario-
diagrammet, utfördes ett Ishikawa-diagram för att hjälpa författaren komma ner 
till roten av problemet.  

Metoden inleddes med att författaren fyllde på ett 7M-diagram. Författaren insåg 
dock snart att detta inte gav något mervärde då det var konstruktionen i sig, i 
samband användarens felanvändning, som var intressant att bryta ned med ett 
fiskbens-diagram. De andra sju M:en var därmed inte intressanta.  

I diagrammet som gjordes användes fem till sju stycken ”varför - därför” för att 
komma ner så långt som möjligt till varför magnetarmen gått sönder eller att fel 
signal skickades på grund av att andra komponenter inuti produkten gått sönder. 
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Figur 10 visar hur författarens fiskbens-diagram såg ut efter att noggranna analyser 
utförts, varje ruta som syns i figuren är svar på en fråga som ytterligare benar ut 
varför problemen uppstått. Bilden är medvetet visad med en lägre kvalitet för att 
texten inte ska kunna läsas av säkerhetsskäl.  

 

Figur 10. Författarens utförda Ishikawa-diagram 

 

4.4 Förbättringsfasen 

I detta kapitel redogörs för genomförandet av förbättringsarbetet. Författaren 
kommer beskriva de åtta idéförslag på lösningar som tagits fram för de problem-
områden som hittats under analysfasen. De första lösningsförslagen i rapporten 
beskrivs som idéer för att särskilja dessa mindre precisa förslag mot de koncept 
som sedan tas fram från den idé som bäst löser problemen.  

4.4.1 Brainstorming 1  

Brainstorm nummer ett utfördes av författaren inför en mellanpresentation på 
företaget där resultaten från analysdelen och de preliminära lösningsförslagen på 
de uppkomna grundorsakerna presenterades.  

Många av idéerna under brainstormingen kom från när felen analyserats tidigare i 
projektet och under brainstormingsessionen antecknades allt, möjligt som 
omöjligt, som skulle kunna löst de olika uppkomna felen. 
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4.4.2 Lösningsförslag - Idéer 

Författaren tog fram åtta idéförslag som, ensamma eller tillsammans med andra, 
skulle ta hand om de grundorsaker som tidigare hittats och sedan delades idéerna 
upp efter vilken typ av problem de löste. Antingen löstes problemet med att 
knapparna kunde aktiveras samtidigt eller så löstes problemen som uppstod om de 
båda knapparna redan hade aktiverats. 

 

Lösningsförslag för att förhindra att fold- och releaseknappen trycks in 
samtidigt:  

Idé 1 

Gick ut på att författaren ville förlänga Fold lower 
rods spärrvinge två till tre millimeter för att 
försvåra för releaseknappen att hoppa över kanten 
när foldknappen endast hölls ner marginellt. Se 
Figur 11. 

 

Idé 2 

Här ville författaren lägga till en fläns inuti 
knoppen, se Figur 12. Flänsen skulle förhindra att 
releaseknappen kunde röra sig så mycket att den 
skulle kunna hoppa över kanten på Fold upper 
rod. 

 

Idé 3  

Den tredje idén var att bygga ett stag på insidan av 
knoppen, se Figur 12, för att förhindra att Fold 
upper- och lower rod flyttade sig för mycket vilket 
kunde leda till att releaseknappen hoppade förbi. 

 

Lösningsförslag för att förhindra att komponenter rör sig fel och går sönder 
genom felanvändning/större krafter: 

Idé 4  

För att förhindra att Fold lower rod skulle kunna 
bändas sönder under tryck hade författaren som 
förslag att ändra formen på den del av kom-
ponenten som utsattes för tryck.  

Figur 11. Idé 1 

Figur 12. Idé 2 och 3 

Figur 13. Idé 4 

3 

 2
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Då designen tillät relativt stora böjningar åt det 
håll som var känsligt för komponenten hade för-
fattaren velat ändra designen så att komponenten 
istället tenderade att bända sig åt andra hållet, som 
bättre höll emot krafterna, samt öka den kontakt-
yta som tar upp krafterna. Se Figur 13. 

 

Idé 5 

För att hindra att Fold lower rod skulle kunna 
vrida sig och hoppa fel hade författaren som idé 
att förstärka och förlänga sidorna undertill som 
styr upp komponenten, se Figur 14.  

 

Idé 6 

För att säkra upp att inre detaljer inte skulle kunna 
haverera, även om både fold- och releaseknappen 
blivit intryckt, hade författaren som förslag att 
ändra utformningen på Locking arm. Genom att 
göra en större fasning, eller avrundning likt den 
författaren gjorde en prototyp på enligt Figur 15, 
skulle så gott som ingenting kunna hända. 
Författarens prototyp fungerade som tänkt och 
istället för att detaljerna gick sönder så gick de in i 
de växellägen som spaken gick mot. 

 

Idé 7 

För att, som i idé 6, säkra upp att inre detaljer inte 
skulle kunna haverera hade författaren velat göra 
en större avfasning eller avrundning på Detent 
track och där Fold lower rod interagerar med 
Detent track enligt Figur 16. Detta skulle hjälpt till 
att förhindra att komponenterna gått sönder vid 
felanvändning och lett till att de istället gått över 
till det växelläget som spaken gick mot. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Idé 5 

Figur 15. Idé 6 

Figur 16. Idé 7 
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Idé 8 

För att förhindra att inre detaljer flyttade sig utan-
för sina toleranskedjor under tryck hade för-
fattaren velat förstärka plasten på den vänstra hus-
delen, se Figur 17, med hjälp av antingen en 
tjockare plastsektion, mindre töjbar plast eller 
någon form av ribba. 

 

4.4.3 Sållning av idéer 

Den första sållningen utfördes på så sätt att författaren först hade en presentation 
med resultaten av analyserna, och presenterade de idéförslag som står ovan, för de 
ingenjörer på företaget som var intresserade av projektet. Sedan diskuterades och 
analyserades förslagen som lagts fram och en outtalad genomförbarhetsanalys 
genomfördes inom gruppen där mindre intressanta förslag sållades bort. 

Några av de föreslagna idéerna hade kanske inte ensamt gjort att felen hindrades 
utan de togs fram för att hjälpa andra förslag lösa problemen bättre.  

Under diskussionen framfördes en hel del som författaren själv inte tänkt på. Till 
exempel ansåg författaren innan mötet att problemet löstes utmärkt av idé 6, 
genom omdesignen av Locking arm, och även den prototyp som tillverkats visade 
på att problemet löstes. Dock kom det fram under mötet att om designen 
ändrades skulle växelväljaren inte klara av de felanvändningskrafter som 
produkten specificerats för. 

Då författarens arbete utfördes parallellt med företagets egna undersökningar, av 
samma problem på produkten, presenterades även deras förslag under mötet. Det 
föreföll sig så att det förslag som lades fram av företaget, och som prototyper 
redan tillverkades på, var så gott som identiskt med författarens idé 2. 

Då författarens förstahandsval var samma som det företaget redan tagit fram 
ändrades arbetets inriktning till att istället skapa ett lösningsförslag som stöttade 
upp företagets framtagna lösning samt såg till att samtliga grundorsaker togs bort. 

På mötet sållades de ointressanta förslagen bort och det beslutades att författaren 
skulle forska mer kring idé 3 och vidareutveckla detta förslag. 

4.4.4 Brainstorming 2 

Utifrån idé 3 brainstormades det fram olika lösningar som skulle lösa samma sak 
som idé 3 men på så många sätt som möjligt. Lösningar som hindrade att release-
knappen kunde flytta på Fold upper rod i sidled spånades fram. Detta såg till att 
releaseknappen inte kunde komma förbi komponenten och därmed orsaka fel på 
produkten.  

Figur 17. Idé 8 
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Denna brainstorming utfördes ensamt av författaren som ritade upp många olika 
idéer och förslag. Även de idéer som skulle vara omöjliga att utföra inkluderades 
för att inga förslagstyper skulle uteslutas. Dessa förslag kombinerades och för-
finades tills en bra bas av idéer kring lösningsförslag fanns att tillgå.  

4.4.5 Genomförbarhetsbedömning 

Författaren utförde sedan en genomförbarhetsbedömning tillsammans med hand-
ledande konstruktör på företaget där idéerna från brainstormingen gicks igenom 
och de förslag som inte kändes troliga sållades bort.  

Då de flesta av författarens förslag ritades direkt i produktens CAD-samman-
ställning syntes det med en gång om koncepten var genomförbara eller om kom-
ponenterna hindrades av sin omgivning. Kvar lämnades sedan de idéförslag som 
blev koncept A till J.   

4.4.6 Lösningsförslag - Koncept från idé  

Nedan följer de koncept som vidareutvecklades från idé 3, från första omgången 
lösningsförslag, som såg till att problemet med att Fold upper rod kunde tryckas 
för långt i sidled löstes. Författaren har försökt att hålla tillverkningsbarhet med 
sig när koncepten utformades. Koncepten är utformade med tanke på släppvinklar 
där dessa behövs samt försökt behålla samma geometri som omgivningen där det 
varit möjligt för att undvika att bygga in spänningar i materialet.   

 

Koncept A 

För att från ovansidan av Fold cassette kunna 
stabilisera upp Fold upper rod utformades ett 
koncept där ett befintligt styrspår förlängdes 
och förhindrade komponenten att göra för 
stora sidledsförflyttningar. Se Figur 18. 

Fördelar: Borde inte på något sätt försvåra, 
eller förlänga tiden, för monteringen och borde 
endast innebära en mindre borttagning av 
material i Fold cassettes verktyg. 

Nackdelar: Osäkerheten är stor över hur 
mycket det skulle kunna hjälpa till för att lösa 
problemet. Eventuellt stabiliserar detta koncept 
mer än hjälper till om Fold upper rod tvingas i 
sidled. 

 

 

 

 

Figur 18. Koncept A 
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Koncept B 

Med detta koncept utformades en förlängning 
av hela nedre delen av Fold cassette upp till 5 
millimeter enligt Figur 19. Detta utformades för 
att skapa ett längre mothåll till Fold upper rod. 

Fördelar: Medför inga problem som kan upp-
komma med monteringen. 

Nackdelar: Eftersom Fold cassette inte kan 
förlängas ned så mycket, på grund av krock 
med andra komponenter, är det osäkert hur 
mycket mer stabilitet som kan åstadkommas. 
Konceptet kräver även ändring av två verktyg 
vilka blir relativt komplexa. 

 

Koncept C 

Med detta koncept gjordes en utbyggnad av en 
slags vägg, se Figur 20, som sitter på nedre 
delen av Fold cassette för att förhindra att både 
Fold upper rod och Fold lower rod kunde flytta 
sig så långt i sidled att knappen kunde komma 
förbi. 

Fördelar: Kan ligga mot längre ned än koncept 
B, hindra både Fold upper rod och Fold lower 
rod från att röra sig fel samt innebär endast en 
verktygsändring. 

Nackdelar: Osäkerhet om verktyget kan tillåta 
denna ändring och kan även innebära en viss 
komplicering för monteringen.  

 

Koncept D 

För att styra upp Fold lower rod från insidan av 
knoppen utformades ett stag som löper utmed 
komponenten och hindrar den från att flytta sig 
fel. Se Figur 21. 

Fördelar: Författaren anser att problemet med 
sidoförflyttningen av Fold upper rod skulle 
hindras effektivt med denna lösning vilken 
skulle innebära endast en verktygsändring.  

Nackdelar: Skulle kunna innebära en viss 
komplicering av monteringen. 

 

Figur 19. Koncept B 

Figur 20. Koncept C 

Figur 21. Koncept D 
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Koncept E 

Med detta koncept byggdes en liten bit av 
nedre Leverbody ut, enligt Figur 22, som med- 
förde att nedre delen av Fold upper rod gick 
emot utbyggnaden och hindrades att flytta på 
sig när releaseknappen tryckte den i sidled. 

Fördelar: Med en väldigt liten ändring i Lever-
bodys verktyg skulle Fold upper rod kunna 
hindras från att flytta sig mycket effektivt. 

Nackdelar: Skulle eventuellt kunna innebära 
monteringskomplikationer då öppningen, där 
Fold lower rod träs igenom, minskas. 

 

Koncept F 

Koncept F genomfördes genom att minska 
radien på Fold lower rods spärrvinge, se Figur 
23. Genom den ändringen skulle staget som 
höll kabeln på plats inuti knoppen räcka för att 
hindra att Fold lower rod kunde flytta sig i 
sidled.    

Fördelar: En väldigt liten ändring i Fold lower 
rods verktyg. 

Nackdelar: Osäkert om ändringen av dess 
radie ensamt skulle kunna hindra förflyttning 
samt, om radien skulle minskas måste också 
vinkeln på vingen ändras för att kompensera 
förändringen av komponenten. 

 

Koncept G 

Med detta koncept förhindrades sidorörelsen 
av Fold upper rod genom att det intilliggande 
kabelstaget som löper inuti knoppen byggdes 
ut. Se Figur 24. 

Fördelar: Användning av befintligt stag med 
bara en ändring i väggtjocklek, vilket ger en 
enkel ändring av Leverbody-verktyget samt 
löser problemet tillräckligt.  

Nackdelar: Osäkert om staget orkar hålla 
emot krafterna som uppkommer utan att vika 
sig. 

 

Figur 22. Koncept E 

Figur 23. Koncept F 

Figur 24. Koncept G 
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Koncept H 

Detta lösningsförslag kombinerade koncept F 
och G, så att både radien på Fold lower rods 
spärrvinge minskades och en utbyggnad på 
kabelstaget gjordes. Se Figur 25. 

Fördelar: Med radien minskad skulle säker-
heten ytterligare förstärkas för att spärrvingen 
inte skulle kunna komma förbi staget. 

Nackdelar: Dels blir det två verktygsändringar 
men det uppstår också en osäkerhet kring hur 
mycket hjälp radien faktiskt ger. 

 

Koncept I 

Detta lösningsförslag kombinerade koncept E 
och G så att Fold lower rod hindrades på grund 
av utbyggnaden av kabelstaget och Fold upper 
rod hindrades av den lilla utbyggnaden längs 
ner, som visas i Figur 26. 

Fördelar: Kombinerar båda konceptens för-
delar och om en av delarna fallerar finns den 
andra som fortsätter hindra rörelsen. 

Nackdelar: Ger en större ändring av Lever-
bodys verktyg än i fallet med koncept G och 
medför koncept Es eventuella komplicering av 
monteringen.  

 

Koncept J 

Detta lösningsförslag kombinerade koncept E, 
F och G. Där Fold lower rod hindrades på 
grund av utbyggnaden av kabelstaget och radie-
minskningen av spärrvingen. Fold upper rod 
hindrades av den lilla utbyggnaden längs ner i 
knopphuset. Se Figur 27. 

Fördelar: Kombinerar fördelarna med alla tre 
koncepten så att de hjälps åt och säkrar upp 
varandra. Förmodligen det koncept som säkrar 
upp mest. 

Nackdelar: Skapar ändringar i två verktyg 
samt för med sig osäkerheten om monteringen 
kompliceras på grund av koncept E. 

Figur 25. Koncept H 

Figur 26. Koncept I 

Figur 27. Koncept J 
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4.4.7 Sållning av koncept 

Pugh-matris 

Sedan utfördes en Pugh-matris, eller beslutsmatris som det också heter, för att 
jämföra koncepten mot varandra och sålla ut det vinnande konceptet. 

För att få reda på vilka egenskaper eller kost-
nader som var viktigare än andra, när de olika 
koncepten ställdes mot varandra, gjordes en 
viktning till Pugh-matrisen med hjälp av parvis 
jämförelse. Se Figur 28. 

De fem egenskaper som koncepten jämfördes 
utifrån var sådana som författaren trodde var 
viktiga och känsliga kriterier för produkten. 
Därför utvärderades inte till exempel design samt 
ergonomi då inget av koncepten skulle synas 
eller påverka användaren på något mer sätt än att 
de skyddar produkten från felanvändning av 
användaren. 

Från parviktnings-matrisen fick författaren fram att ”i vilken grad man löser 
problemet” är den viktigaste egenskapen för ett koncept medan ”kostnaderna för 
materialen” ansågs vara minst viktigt.   

Sedan utfördes Pugh-matrisen i två steg där det vinnande konceptet från steg ett 
sattes som referens i det andra steget för att med säkerhet kunna veta att rätt 
koncept vunnit. Ytterligare ett steg hade kunnat läggas till, men författaren kände 
sig tillräckligt säker på att rätt koncept gått segrande från matrisen.  

4.4.8 Tillverkning av prototyper 

När ett slutgiltigt koncept var framtaget valde författaren att tillverka en prototyp 
av konceptet för att kunna testa om problemet löstes i verkligheten. 

Prototypen togs fram genom att demolera två andra växelväljare av samma 
modell. Detta för att samma material som konceptet sedan skulle tillverkas av 
kunde användas. Delarna sågades upp och slipades ner för att passa det dator-
gjorda konceptet och limmades sedan fast på plats.  

Den utgångspunkt som sattes av författaren var att tillverka prototypen så likt 
konceptet som möjligt men material lades även till eller togs bort för att funk-
tionen skulle bli så bra som möjligt på prototypen. 

4.4.9 Test av prototyp 

Tester på prototypen utfördes för hand där författaren själv undersökte om för-
bättringar förekom genom att jämföra en vanlig växelväljare från produktionen 
med den prototyp som skapades av författaren. 

 Figur 28. Parvis jämförelse 
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Genom att det testades hur svårt det var att trycka in båda knapparna samtidigt, 
och på samma sätt, mellan konceptet och den vanliga växelväljaren kunde in-
ledande slutsatser dras innan riktiga test i laboratoriemiljö utförs. 

 

4.5 Kontrollfasen 

Av författaren utfördes inga metoder eller verktyg som tillhör kontrollfasen då det 
är en fas som tar vid när utvecklingsprojektet är färdigt och som fokuserar på 
variationer under tillverkningsprocessen. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redogör författaren för de resultat som framkommit under arbetets 
gång i de olika faserna samt framlägger sitt slutgiltiga förslag för omkonstruktion 
av företagets växelväljare. 

 

5.1 Grundorsaker 

Genom de analyser som författaren genomfört i analysfasen, baserade på de data 
som inhämtats i mätfasen, kunde orsakerna till problemen benas ut med hjälp av 
felscenario-diagrammet och Ishikawa-diagrammet. 

5.1.1 Felscenario-diagram 

Med hjälp av det verktyg som författaren själv utformat kunde farliga scenarion 
för produkten utläsas med tillhörande konsekvenser. Genom diagrammets färg-
koordinerade allvarlighetsgrader kunde scenarion markerade med grönt och blått 
sållas bort i analysen och de farligaste aktiviteterna som lämnades kvar kunde 
analyseras. 

Från felscenariodiagrammet kunde utläsas att alla allvarligare fel som kunde ske 
endast skedde när foldknappen och releaseknappen felaktigt trycktes in samtidigt 
och spaken sedan manövrerades i någon riktning. 

5.1.2 Ishikawa-diagram 

Från ishikawadiagrammet kunde sedan utläsas att problemen som företaget haft 
med magnetarmen kunde härledas från följande händelser: 

 Fold lower rod gått sönder 

 Leverbody:s magnetarmsfäste gått sönder 

 Magnetarmens fästvinge gått sönder 

 Magnetarmen hoppat ur sitt läge 

Alla dessa händelser, och de problem de lett till, kunde enligt författaren endast 
uppstå på grund av möjligheten för föraren att felaktigt trycka in både fold-
knappen och releaseknappen samtidigt. Detta var enligt författaren möjligt på 
grund av att: 

1. Releaseknappens fäste tillät för stora rörelser 

2. Releaseknappens styrstav inuti knoppen tillät för stora rörelser 

Både orsak 1 och 2 medför att releaseknappen kan röra sig för mycket.  

3. Fold upper rod, med tillhörande Fold lower rod, hade möjlighet att tryckas 
undan för mycket eftersom de tilläts röra sig för mycket 
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Författaren har kommit fram till att det är dessa tre orsaker som är grund-
orsakerna till problemen och som författaren sedan har letat lösningar till efter att 
grundorsaksanalysen färdigställts.  

 

5.2 Resultat av idégenerering för vidareutveckling 

Idé 2, se Figur 29, var det lösningsförslag hade gått segrande ur den första såll-
ningen eftersom det skulle förhindra de grundorsaker som ledde till att release-
knappen rörde sig för mycket. Dock hade företaget utfört en parallell utredning 
utmed författarens arbete där de redan tagit fram denna lösning samt byggt 
prototyper som snart skulle vara färdiga för tillverkning. 

Istället kom författaren, tillsammans med an-
svariga konstruktörer på företaget, överens om att 
idé 3 var det lösningsförslag som författaren skulle 
jobba vidare med.  

Idé 3 valdes som lösning på grund av att det skulle 
stödja företagets framtagna lösning.  Tanken var 
att förslaget skulle ta bort den tredje grundorsaken 
till varför problemen med magnetarmen uppstod. 
Författaren skulle alltså gå vidare med att ta fram 
ett koncept som löste problemet att Fold upper 
rod kunde röra sig för mycket vilket ledde till att 
releaseknappen fick möjlighet att komma förbi 
spärren. 

 

5.3 Resultat lösningsförslag från koncepten 

Genom Pugh-matrisen som utfördes i två omgångar kom författaren fram till ett 
koncept att gå vidare med. I det första urvalet av de olika lösningsförslagen vann 
koncept E eftersom det var bättre än de andra förslagen när de alla jämfördes med 
koncept A utifrån jämförelsekriterierna. 

Författaren var dock osäker på om koncept E verkligen var bättre än de andra 
koncepten och utförde därför en andra omgång jämförelser med koncept E som 
referens. Nedan följer Figur 30 och 31 som visar de två omgångar av Pugh-
matrisen som genomförts: 

Figur 29. Resultat 
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Figur 30. Pugh-matris Steg 1 

 

Figur 31. Pugh-matris Steg 2 

 

Med koncept E som referens var det endast koncept I och J som resulterade i 
positiva summor och som därmed var bättre än referensen. Av dessa två lösningar 
fick koncept I bäst poäng och vann sållningen med Pugh-matrisen.  

Då koncept I kombinerade de två typer av lösningar som var förhandsfavoriter 
uppfattades resultatet från matrisen som korrekt och inga fler iterationer ansågs 
nödvändiga. Författaren kunde nu fortsätta arbetet med att ta fram en prototyp 
som antingen skulle bekräfta att rätt koncept var valt eller att författaren gjort 
felaktiga antaganden av konceptens förmåga att uppfylla kriterierna. 

 

5.4 Resultat efter prototyptestning 

För att se hur bra valet från sållningen var tillverkades två prototyper eftersom 
författaren inte kunde presentera ett lösningsförslag utan att ha konkreta bevis för 
att det faktiskt fungerade och var det bästa valet.   
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Vid tillverkningen av prototyperna på koncept I visade det sig att koncept E-
delen, alltså den lilla utbyggnaden nertill, fungerade mer som en redundans. Med 
redundans menar författaren att det verkade som att utbyggnaden av kabelstaget 
var den del som först erbjöd motstånd och att koncept E endast hjälpte till om 
kabelstaget inte skulle orka hålla emot. Utöver det upplevde författaren att mon-
teringen blev svårare när koncept E-delen var på plats något som skulle undvikas 
helt om endast koncept G användes.  

Med testningen av de prototyper som tillverkades visade det sig att koncept G, 
med en utbyggnad av kabelribban, lyckades lösa det problem som författaren ville 
lösa på ett effektivt sätt. Detta skulle även innebära en relativt enkel verktygs-
ändring.  

På prototyperna kunde nu visas att Fold upper- och lower rod inte flyttade på sig 
när komponenterna trycktes i sidled av releaseknappen, utan kunde hållas kring 
sitt nominella läge.  

5.4.1 Överblick över det gångna förbättringsarbetet 

För att läsaren ska få en snabb överblick över den gångna utvecklingsprocessen 
visas en bild över idéerna och koncepten, se Figur. 32 nedan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 32. Överblick över förbättringsfasen 
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5.5 Slutgiltigt förslag för omkonstruktion  

Efter en omfattande datainsamling med efter-
följande noggrant genomförda analyser, kon-
ceptframtagning, sållning och prototyptestning 
resulterade arbetet i att koncept G var det 
lösningsförslag som bäst såg till att företagets 
eget framtagna lösning hjälptes samt att grund-
orsakerna till problemen med magnetarmen 
effektivt hindrades.  

Cad-konstruktionen antydde att konceptet 
fungerade, Pugh-matrisen visade att lösnings-
förslaget var ett av de bättre och  prototyperna 
bevisade att koncept G löste problemet. 

Författaren ansåg att prototyperna var ett ut-
märkt bevis på att konceptet fungerade som 
beräknat. Konceptet skulle dessutom endast 
innebära en mindre urslipning, eller borrning, 
av Leverbodys verktyg med cirka en millimeter 
utmed kabelribban.  

Konceptets förmåga att se till att Fold upper 
rod inte kunde tvingas till felflyttning till-
sammans med lösningsförslagets relativt enkla 
utformning och verktygsändring var det som 
avgjorde att konceptet valdes.  

I Figur 34 visas det vinnande konceptet från 
ovan staget sett och i Figur 33 visas företagets 
och författarens lösningar tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Slutgiltigt förslag 

tillsammans med företagets lösning 

Figur 34. Slutgiltigt förslag 
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6 Diskussion och slutsatser 

Under detta kapitel kommer författaren att diskutera hur arbetet gått samt hur väl 
målen, som ställdes upp i början av rapporten och som rapporten skulle svara på, 
uppfyllts. Författaren kommer även diskutera för- och nackdelar med metoder 
och verktyg samt ge rekommendationer för framtida utveckling. 

Examensarbetets syfte var att på ett ingenjörsmässigt sätt angripa problemen med 
den magnetarm som styrde växlingsfunktionen i produkten så att författaren 
kunde säkerställa att grundorsaken bakom problemen hittades.  

Målen med det arbete som författaren utfört var att: 

 Ta fram de bakomliggande grundorsakerna till varför magnetarmen går 
sönder eller hoppar ur sitt läge  

Dessa grundorsaker bakom problemen säkerställdes genom författarens fel-
scenario- och ishikawa-diagram. 

 Ta fram ett lösningsförslag som tar bort grundorsakerna och förhindrar att 
problemen med magnetarmen uppstår igen 

Dessa problem hindras från att uppkomma igen genom författarens framtagna 
lösningsförslag tillsammans med företagets lösning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

De resultat som framkommit under arbetets gång motsvarar de förväntningar som 
fanns på projektet när det inleddes. Resultaten är grundligt utredda och kan ses 
som trovärdiga genom all data som tagits fram och analyserats. Det faktum att 
företaget har arbetat på samma linje som författaren, samtyckt till grundorsakerna 
i arbetet samt tagit fram en lösning som liknar den som författaren också kommit 
fram till ökar arbetets validitet och reliabilitet.    

6.1.1 Grundorsaker 

De grundorsaker som arbetats fram har en hög pålitlighet genom alla omfattande 
analyser och tester som genomförts på produkten. Att författarens felscenario-
diagram, ishikawa-diagram samt företagets egna parallella undersökningar samtliga 
pekar på samma problemområde som enda troliga område för grundorsakerna 
bakom problemet talar för att resonemangen och slutsatserna är pålitliga.   

Samtliga av de allvarligare felen som upptäcktes härleddes till att användaren av 
växelväljaren kunde aktivera fold- och releaseknappen samtidigt. Spärrfunktionen 
av fold upper- och lower rod som ser till att releaseknappen inte kan tryckas in 
kunde då förbigås genom att komponenterna kunde röra på sig för mycket.    
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Författaren hade istället för att utveckla ribbor och hinder inuti knoppen kunnat 
minska toleranserna för de inblandade komponenterna och på det sättet minskat 
deras rörlighet. Detta hade dock skapat en mindre robust design där kraven på 
tillverkningen och monteringen hade ökat, samtidigt som problemen fortfarande 
kunde ske vid tillräckligt hög felanvändningskraft. En av fördelarna med före-
tagets och författarens lösningar är att problemen förhindras samtidigt som den 
nuvarande robustheten finns kvar.      

Genom dessa bakomliggande analyser som författaren genomfört samt bevisen 
som visar vilka komponenters egenskaper som ligger till grund för problemen har 
det första målet med arbetet uppnåtts. 

6.1.2 Slutgiltigt koncept 

Författarens lösningsförslag, koncept G, uppfyllde tillsammans med företagets 
genomförda lösning det andra målet med arbetet då de tillsammans tar bort 
samtliga bakomliggande grundorsaker från analysfasen som författaren kommit 
fram till. 

Grundorsaken att releaseknappen kan röra sig för mycket hindras av företagets 
framtagna lösning och grundorsaken att Fold upper rod kan röra sig för mycket 
hindras av författarens framtagna lösningsförslag. 

Hade inte företaget gjort en parallell undersökning utmed författarens arbete hade 
idé 2 från första sållningsomgången istället gått vidare och kunde ha blivit 
resultatet för detta arbete. Istället utvecklades idé 3 för att ytterligare stödja upp 
företagets lösning så att alla grundorsaker till problemen tas bort och att det med 
säkerhet inte går att aktivera båda knapparna samtidigt.  

Då koncept G inte vann i Pugh-matrisen, utan först när prototyperna tillverkades, 
insåg författaren hur svårt det kan vara att jämföra koncept mot varandra baserat 
på kriterier med relativt osäker uppfyllningsgrad. För att åtgärda detta borde 
författaren kanske ha förklarat alla koncept mer ingående för handledande kon-
struktör på företaget och vägt in dennes erfarenhet om vilka koncept som 
uppfyller kriterierna bättre än andra. 

Samtliga koncept som utvecklades gjordes med tillverkningsbarhet i tanke vilket 
det berättades om i teoretisk bakgrund. Det vinnande konceptet har fått sin form 
för att underlätta urtagning av verktyget och innefattar en släppningsvinkel. Det är 
dock oklart vad som händer med den polymera stukturen i staget då tjockleken 
fördubblas från dagens utformning.  

Prototyperna visade på förväntad funktion samtidigt som förändringen i verktyget 
förmodligen kommer bli en enkel och billig lösning då verktygsmakarna endast 
skulle behöva slipa ur någon millimeter utmed en plan yta. För att få prototyperna 
exakt som de datorgjorda koncepten borde författaren eventuellt låtit proto-
typavdelningen på företaget gjort prototyperna. Dock hade det tagit längre tid då 
de har mycket annat att göra. Dessutom hade författaren möjlighet att göra 
ändringar medan prototyperna tillverkades för att finjustera funktionen något som 
inte hade varit möjligt om prototypavdelningen tillverkad dem.    
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Författaren hade gärna sett att projektet kunnat fullföljas med testningar i större 
skala med både författarens och företagets lösningar tillsammans.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Problemlösningsmetoden som använts för arbetet har fungerat bra och har hjälpt 
författaren med att uppnå syftet med arbetet vilket var att arbeta metodiskt och 
ingenjörsmässigt så att grundorsakerna bakom problemen kunde hittas. Metoden 
passade väl in för den här typen av situation där det fanns ett problem och ett mål 
men  där vägen dit och resultatet var oklart.       

Six Sigma DMAIC som problemlösningsmetod kräver egentligen mer statistisk 
data, samt verktyg som behandlar dessa data, men detta arbete bör visa att så inte 
behöver vara fallet. Metoden fungerade utmärkt för att strukturera upp arbetet 
och visa vilka verktyg som kunde behövas samt när de skulle användas.  

Målen för arbetet uppfylldes mycket med hjälp av metodens struktur och den 
möjlighet metoden gav till att bättre kunna planera och schemalägga projektets 
aktiviteter och dess tidsåtgång.  

Under datainsamlingen borde kanske författaren arbetat hårdare mot att erhålla 
mer statistisk data kring problemen med växelväljaren. Detta hade i början av pro-
jektet kunnat ge en närmare fingervisning kring frekvensen av de olika problem-
områdena och möjlighet att använda fler av Six Sigmas verktyg.  

Till Pugh-matrisen borde författaren ha satt det koncept som verkade mest 
lovande som referens i första omgången istället för koncept A. Detta hade med-
fört en mindre iteration att utföra då det koncept som varit bättre än förhands-
favoriten visats direkt. 

Då konceptet inte sattes i produktion under författarens arbete kunde projektet, 
processen och produkten inte kontrolleras på Six Sigma-vis ute i produktionen 
som det var tänkt att göras under metodens kontrollfas. Dock var detta aldrig ett 
mål med arbetet vilket avslutades när prototyperna lämnades över till företaget. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Genom omfattande analyser uppfylldes det första målet med arbetet i och med att 
grundorsakerna till varför problemen med magnetarmen uppstod togs fram. 

Det andra målet med arbetet uppfylldes när ett slutgiltigt lösningsförslag togs fram 
som hindrar att problemen uppstår. Två omgångar med lösningsförslag samt 
tillhörande sållningar kombinerat med tillverkade prototyper ledde till att målet 
uppfylldes och att ett fungerande lösningsförslag kunde presenteras. 

Företagets lösning, som såg till att releaseknappens felaktiga rörelse hindrades, till-
sammans med författarens lösningsförslag, som såg till att Fold upper rods 
felaktiga rörelse hindrades, eliminerade alla grundorsaker. Även om detta inte kan 
bevisas förrän produkten varit ute i fält några år, utan återkommande rekla-
mationer, kan det framföras att problemen med magnetarmen är löst.  
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Sammanfattningsvis anser författaren att samtliga mål med arbetet uppfyllts och 
rekommenderar att företaget fortsätter arbetet med att testa konceptet tillsammans 
med företagets egen lösning. Om testerna skulle visa sig vara framgångsrika anser 
författaren också att Leverbody:s verktyg borde justeras och ändringen utföras på 
riktigt. För att spara lite material behöver konceptet inte heller gå ända upp till 
toppkanten av kabelstaget utan endast till samma höjd som Fold lower rods spärr-
vinges övre position. 

Avslutningsvis är författaren väldigt nöjd med arbetets gång och resultaten som 
kommit av arbetet. Författaren har genom projektet breddat sitt kunskapsområde 
inom maskinteknik hos företaget samt utvecklat sina kunskaper inom problem-
lösning och produktutveckling.
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8 Figurförteckning 

Samtliga bilder är sådana som författaren själv tagit med sin kamera eller med 
hjälp av ”printscreen” på datorn. 
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