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Abstract 

This study has taken place in Mullsjö at Kongsberg Automotive (KA). The purpose of 

the study was to evaluate how to construct an easy mountable gearknob to the lowest 

cost based on design and functionality by using the techniques of concept generation 

and sifting. The knob is intended to be integrated in a Shift-ByWire shifter and generate 

prototypes through SLS.  

Researchers followed a concept study methodology following an abductive approach, 

to generate an appropriate mechanical design for the gearknob. Concepts were formed 

by a brainstorming process, followed by weighing criteria for the knob and were 

finalised by evaluating the formed concepts using a Pughs Matrix constructed by the 

researches. Relevant literature of mechanical designs processes was reviewed to 

develop the theoretical framework. In addition, data was collected from Kongsberg´s 

computer system and unstructured interviews with employees within certain specific 

areas to gain additional understanding. In cooperation with supervisors, pros and cons 

analysis of cost, functionality and mounting capability were used to enable the 

researchers to draw recommendations for mechanical designs meeting the requirements 

of specification.  

The study resulted in several findings in relation to each research question. In general, 

a gear knob has been constructed using SLS that can be both used for mounting and 

demounting purposes. In addition, this construction met the specification of 

requirements by KA. The Printed Circuit Board (PCB) were constructed using the 

geometrics in the inherent components of the knob. The study further resulted in a 

leather gaiter that were constructed as a link between the dashboard and the knob.  

Results from this study imply that more screws would be used for mounting different 

components in the prototype phase, which will impact the view on criteria for 

forthcoming knobs and their mounting methods. In addition, data collection have also 

shown that snaps in chromium details easily break, which can also further question the 

use of chromium snaps for dismantling purposes.  

Finalised recommendations for the gearknob met the requirements of specification 

since researchers constructed the most simple mounting on the current surface design. 

Researchers conclude that these concepts are applicable and could be presented in a 

following prototype phase. However, if the knob is to be produced, researchers do not 

have enough support regarding the liquid injection moulding, which requires to be 

further considered. Materials will require the design constructed in this study to be 

modified.  

Keywords – Mechanical design, gearknob, Shift-By-Wire, SLS-models, mounting 
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Sammanfattning 

Arbetet har skett i Mullsjö på Kongsberg Automotive (KA). Syftet med studien var att 

konstruera en lättmonterad växelspaksknopp till lägsta kostnad utifrån design och 

funktionalitet. Detta baserat på konceptgenerering och sållningstekniker. Knoppen 

kommer att integreras i en Shift-by-Wire växelspak och tillverkas i SLS prototyper.  

Arbetet är en konceptstudie som har följt en abduktiv ansats. Tidigare 

konstruktionslösningar har studerats för att få kunskap om hur en knopp utformas. 

Koncepten har genererats via brainstorming och har följts upp av parvis viktning. 

Koncepten har sedan sållats med hjälp av Pughs matris. Relevant litteratur inom 

produktutvecklingsprocesser samt intervjuer med anställda har gett grunden till det 

teoretiska ramverket. Handledare har givit sin input under hela arbetsprocessen för att 

hjälpa studenterna att välja rätt koncept utifrån monterbarhet, funktionalitet och pris.  

Studien har svarat på de tre frågeställningarna som utformats. En knopp i SLS har 

konstruerats utifrån enkel montering och demontering som möter företagets 

kravspecifikation. Kretskorten inuti knoppen har formats utefter de ingående delarnas 

geometrier. Vidare har övergången mellan knopp och centerkonsol resulterat i en 

läderdamask.  

Studiens resultat kan få konsekvenser i att mer skruv kommer att användas i 

prototypfasen vid framtida projekt. Detta kan komma att ändra synen på hur viktigt 

monterbarheten kan vara i kommande knoppar. Informationsinsamling har också visat 

att snäppen i kromdetaljer lätt går av och detta kan ifrågasätta användningen av dessa.  

Vid materialval rekommenderas det att se över konstruktionslösningarna då de 

uppnådda egenskaperna kan avvika. Arbetet har utformat konstruktionen så att det 

fungerar bra för SLS prototyper men studenterna kan inte garantera att dessa fungerar 

om komponenterna ska formsprutas.  

Nyckelord – Konstruktion, växelspaksknopp, Shift-By-Wire, SLS-modeller, 

montering 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I examensarbetet som tilldelades studenterna var uppgiften att konstruera en 

växelspaksknopp för Kongsberg Automotive. Knoppen var avsedd för att användas i en 

personbil med automatisk växellåda. Växelspaken, som knoppen är en del av, är en 

Shift-By-Wire vilket är en elektrisk fungerande shifter. Namnet på knoppen är CMG3 

och är en efterträdare på en tidigare knopp, CMG2, som har fått en ny design och ska 

nu fungera konstuktionsmässigt. Arbetet är internt inom företaget och produkten kan 

komma till att användas som prototyp och i marknadsföringssyfte i testbilar.  

Knoppen kommer att konceptgenereras och sållas utifrån det teoretiska ramverket som 

sattes upp i rapporten. Kongsberg försåg studenterna med en kravspecifikation, se 

Bilaga 1, som visar vilka krav knoppen har. Genom matriser, möten och diskussioner 

med handledare från företaget togs ett slutgiltigt koncept tas fram. När koncepten var 

valda byggdes delar upp i CAD-programmet CATIA. Prototyper togs fram genom SLS 

3D printning för att utvärdera att konstruktionen var hållbar och finslipa delarna om det 

behövdes.  

En växelspak består av två stora delar, shiftern och knoppen. I shiftern sker det 

mekaniska växlandet och sitter under panelen och är dold för användaren. Knoppen är 

synlig för användaren och har andra krav så som design, ytfinish och 

användarvänlighet. I studenternas fall ska knoppen bestå av två knappar och en display. 

Dessa tre komponenter ska ha ramar av krom. I botten sitter en kromring och övre och 

undre del ska vara täckt i läder, se Figur 1. 

 

Figur 1 - CMGs delar 

1.2 Problembeskrivning 
Kongsbergs mål var att ta fram en fungerande knopp som kan monteras på den nya 

CMG3 shiftern. Knoppens ingående delar ska vara lättmonterade och demonterbara. En 
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ny design hade formbestämts till CMG3 och ytor i CATIA fanns som underlag. 

Studenterna ska konstruera knoppen så att den fungerar att visa upp som prototyp.   

Knoppen har försetts med två olika knappar vilka ska ha två olika funktioner. Det fanns 

en display som ska vara upplyst och visa vilken växel föraren ligger i. Layouten för 

detta växelmönster är inte bestämt. En upplyst display innebär elektriska komponenter 

och därför ska kretskort inräknas i konstruktionen där även knapparna ska förses med 

kretskort för knapptryckningarna. Kretskorten ska sammankopplas med de två 

knapparna samt den upplysta displayen och sedan ner till shiftern.  

I de dåvarande designytorna fanns ingen övergång mellan knopp och centerkonsol. 

Övergången måste se symmetrisk ut med designen och behövdes utformas på ett logiskt 

sätt.  

1.2.1 Konstruktion av befintliga växelspaksknoppar 
Knoppen har alltid en knoppkärna (knob core) och utgör oftast den största delen inuti 

knoppen. På kärnan finns det plats för kretskort och knappfunktioner med mera 

beroende på hur knoppen ser ut och vad den har för funktioner.  

Det kan även finnas en knapp och beroende på vilka egenskaper knoppen eftertraktar 

är dessa utformade på olika sätt. De har olika slaglängd och ljud när knappen trycks in. 

En del knoppar har direktkontakt med kretskortet där switchen på kretskortet trycks in 

direkt när knappen trycks in. Andra knoppar har en hävarm som sitter fast på knappen 

som sedan trycker på en switch längre in i knoppen. Knappen har oftast en fjäder som 

fjädrar tillbaka knappen i sitt ursprungsläge. 

Knoppar med P-R-N-D mönster på knoppen är oftast upplysta. Då behövs det kretskort. 

Kretskorten från knapparna är oftast kopplade med displayen för att kunna visa vilken 

växel föraren är i. När det gäller Shift-By-Wire behövs ett kretskort med stift för att 

kunna koppla ihop shiftern med knoppen.  

En knopp som har en upplyst display har oftast en lightguide eller en lightbox. Detta är 

till för att leda ljuset på rätt bokstav och förhindra att flera bokstäver lyses upp 

samtidigt. Detta kan antingen vara en box med hål i, eller staplar som går upp till varje 

indikering av bokstav. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet utifrån problemskrivningen var att få fram en konstruktionslösning på den givna 

formbestämda produkten så att ritningarna kan användas som underlag vid SLS 

framtagning. Studenterna ska använda konceptgenerering och sållning samt kunskaper 

i CATIA för att få fram en lättmonterad knopp, som även ska vara demonterbar, till 

lägsta kostnad utifrån design och funktionalitet. Därmed är studiens första 

frågeställning: 

1. Hur ska knoppen konstrueras för att uppnå enkel montering samt 

demontering? 

Frågeställningen kommer att delas upp i en konceptgenereringsfas som uppföljs av en 

konstruktionsfas.    
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Knoppen innehåller kretskort som behöver anpassas utifrån det utrymmet och de 

konstruktionerna som används. Alla kretskort har olika funktioner och behöver ett visst 

utrymme för att kunna utformas och uppnå kraven. Därmed är studiens andra 

frågeställning: 

2. Hur ska kretskorten i knoppen utformas utefter 

konstruktionslösningen? 

CMG3 är efterträdare till CMG2 och därför kommer samma shifterhus att användas, se 

avsnitt 2.6. För att se till att CMG3 kan implanteras i det bestämda utrymmet och att 

den ser bra ut i centerkonsolen behöver detta undersökas och därmed är studiens tredje 

frågeställning: 

3. Hur ska övergången mellan knopp och bilens centerkonsol se ut? 

1.4 Avgränsningar 
Projektet var ett internt arbete inom Kongsberg vilket betyder att riktiga kunder inte 

fanns med i bilden. För examensarbetets skull var handledaren på företaget kunden i 

projektet och deras vilja var det studenterna strävade mot.  

Eftersom växelspaksknoppen delvis består av elektriska funktioner såsom knappar och 

ljusdioder skulle det komma att sitta kretskort i knoppen. Komponentplacering på 

korten omfattades inte av detta projekt utan endast utformningen av korten ritades av 

studenterna. Det kommer att ligga till grund för kretskortsprogrammeringen och 

hårdvaruingenjörerna hade åsikter om utformningen genom sållningsprocessen.  

Arbetet var en konceptstudie och prototyper togs fram. Dessa tillverkades i SLS 3D 

printning och innebar att materialval ej innefattas i arbetet. Studenterna studerade äldre 

formsprutade knoppar i respektive material för att underlätta framtida materialval. 

Arbetet omfattas inte av beräkningar och validering av knoppen. Studenterna studerade 

befintliga lösningar för att kunna konstruera knoppen på ett sätt som då väntas uppfylla 

ställda krav, se kravspecifikation, Bilaga 1. Inom detta område kan vidarearbete ske 

med både validering och beräkning. 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med avsnittet Teoretiskt ramverk där de teorier relevanta för projektet 

har förklarats. Kapitlet introduceras med en förklaring till teorierna och 

frågeställningarna.  

Därefter beskrivs Metoder som används för att utföra examensarbetet. Kapitlet 

beskriver det tillvägagångsätt som har utförts för att kunna ge ett resultat och en analys 

på de tre frågeställningarna.  

I avsnittet Genomförande och resultat redovisas utifrån metoderna utförandet av 

arbetet. Varje frågeställning introduceras med en faktabearbetning relevant inom 

området. Därefter redovisas konceptgenereringen utifrån faktabearbetningen och varje 

frågeställning avslutas med en utvärdering och ett resultat.  
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Efter detta kommer kapitlet Analys och här utvärderas och diskuteras resultatet som 

erhållits i föregående kapitel. Resultatet analyseras utifrån de teorier som är uppsatta i 

Teoretiskt ramverk.  

Diskussion och slutsatser är det sista avsnittet där resultat och analys diskuteras utifrån 

studenternas åsikter och tankar kring rapporten. Här ingår även förslag på framtida 

arbete eller forskning. Rapporten avslutas med Referenser samt Bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och är en bas för att 

analysera resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
För att ge en teoretisk grund till "Hur ska knoppen konstrueras för att uppnå enkel 

montering samt demontering?” beskrivs följande teorier i ramverket. Frågan är 

uppdelad i två delar och för första delen behövs brainstorming, parvis viktning, 

morfologisk matris och Pughs matris. Brainstorming används inom konceptgenerering 

och är en relevant teori för konceptgenereringen. Parvis viktning används för att få 

förståelse för vilka parametrar som är viktiga i projektet och ger en grund till 

brainstorming för konceptgenerering. Den morfologiska matrisen ger en enkel syn på 

de antal koncepten som tagits fram samt vilka koncept som fungerar med varandra. 

Pughs-matris är en sållningsmatris och hjälper studenterna att välja koncept.    En 

teoristudie om CMG-serien på KA sattes upp för att få förståelse för projektet i 

allmänhet.  

För andra delen i frågeställningen används även brainstorming och parvis viktning men 

också DFM/DFA. DFM/DFA ger en förståelse för hur en konstruktion ska anpassas 

utifrån montering och tillverkning.  

För att ge en teoretiskt grund till "Hur ska kretskorten i knoppen utformas utefter 

konstruktionslösningen?" används parvis viktning som utvärderingsunderlag. För att 

förstå användningen av kretskorten beskrivs Shift-By-Wire som är grundläggande för 

den elektriska shiftern. 

För att ge en teoretisk grund till "Hur ska övergången mellan knopp och bilens 

centerkonsol se ut?” beskrivs följande teorier i ramverket. Brainstorming, Pughs matris 

och parvis viktning. Parvis viktning för att det är grundläggande i en Pughs matris och 

för att utvärdera koncepten samt brainstorming för att konceptgenerera.  

2.2 Parvis viktning 
Kallas också parvis jämförelse och är en del i QFD (Qualtiy Function Deployment) där 

kriterier sätts upp för produkten och hur viktiga de är i jämförelse med varandra. Första 

steget är att sätta upp de kriterier som är relevanta. Exempel på detta (beroende på 

produkt) kan vara kostnadseffektiv, användarvänlig eller hållbarhet. Efter diskussion 

har kriterierna satts upp och ska jämföras. Alla kriterier skrivs vertikalt och horisontellt, 

se Bilaga 3, och sedan gås det igenom en för en. Ifall det ena kriteriet väger mer än den 

ändra, exempelvis "hållbarheten är viktigare än att den ska vara kostnadseffektiv" så får 

hållbarheten en "1". Motsvarande ruta får då en "0". Om de viktas lika mycket får denna 

poäng "0,5". I slutet av viktningen läggs alla poäng ihop och det som får mest poäng 

blir då det viktigaste. [2, s 186-187] Detta är även en grund i Pughs matris och används 

för att ge poäng till de olika resultaten som fås i matrisen. Detta kan även vara till grund 

för att utvärdera resultat som har stora fördelar och nackdelar. Genom att bestämma 

vilken av parametrarna som väger minst/mest kan ett resultat dras utifrån detta.  

2.3 Pughs-matris 
Detta är en sållningsmetod som jämför koncepten utifrån de kriterier som sats upp för 

produkten, se avsnitt 2.2 samt Bilaga 3. Kriterierna radas upp på den vertikala axeln 
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och koncepten på den horisontella axeln, se Bilaga 4. Metoden utförs genom att sätta 

ett av koncepten till referens och sedan jämföra varje kriteriet med de olika koncepten. 

Om konceptet är bättre än referenskonceptet på ett viss kriterier ges ett "+", om det är 

sämre ges ett "-", och ifall koncepten upplevs likvärdiga så ges "0". För att få fram 

poäng för varje koncept multipliceras viktningsfaktorn med +, - eller 0. Alla "+" adderas 

till Summa (+), samt alla "-" adderas till Summa (-) och 0 resulterar till 0 poäng. Detta 

summeras och referenskonceptet får alltid 0 poäng. Det konceptet med mest poäng blir 

rangordnad nummer ett, näst mest poäng blir rangordnad två och så vidare [2, s. 182-

184]. 

Det är viktigt att ta ställning till ifall matrisen gav ett rättvist resultat. Ett resultat med 

enbart nollor kan egentligen vara lika bra som ett resultat med likvärdigt många plus 

som minus, då nettovärdet resulterar i noll i båda fallen. Ifall rangordningen inte känns 

rimlig bör viktningskriterierna synas en gång till och ifrågasättas huruvida bra och 

relevanta de är. [2, s 185-186] 

2.4 Morfologisk matris 
Som konceptgenereringsmetod är morfologiska matrisen välkänd bland 

produktutvecklare. Denna metod bygger på att lista upp kriterier/funktioner och 

koncept och utifrån dessa bildas olika utfall på en produkt eller tjänst. Det är tre steg 

som genomförs vid denna teknik. Första steget är att lista upp alla kriterier/funktioner 

som vill uppnås. Steget som följer är att få fram så många koncept som möjligt som 

uppfyller respektive kriterium/funktion. I sista steget kombineras de individuella 

koncepten för att få fram slutgiltiga koncept som uppfyller de övergripande funktionella 

kraven för produkten. Detta resulterar i en tabell "morfologi" som betyder "en studie av 

form och struktur". Eftersom detta sätter grunden för de nästföljande stegen i 

konstruktionen är ingenjörens kunskap och kreativitet avgörande. [1] 

2.5 Shift-By-Wire 
Shift-by-wire (SBW) är ett elektroniskt sätt att kommunicera med växelväljaren. Innan 

har detta skett mekaniskt via tillhörande länkage eller vajer som ändras då föraren ska 

byta växel. I SBW har en viss del av mekaniken bytts ut till elektronik där shiftern 

omvandlar en mekanisk rörelse till en elektronisk signal. Denna signal går sedan genom 

en kabel från shiftern till så kallade ställdon. Ställdon omvandlar i sin tur denna signal 

till ett fysiskt arbete i växellådan. Detta gör att shiftern blir betydligt mindre än den 

mekaniska shiftern och erbjuder fler placeringsmöjligheter än tidigare.  

I en SBW kan växlingen ske på ett annat sätt än en traditionell AT (Automatisk 

växling). Det finns olika sorters interface för SBW där de vanligaste är knopp, 

vridreglage eller knappar för respektive växel. Växelspaken har normalt två 

utgångslägen, ena är neutralläget (N) och andra är manuell (M).  

En AT har oftast växelmönstret P-R-N-D (Parking, Reverse, Neutral, Drive).  I en SBW 

kan mönstret se ut på olika sätt beroende på hur shiftern är konstruerad. Det 

förekommer att en parkeringsknapp finns separat från detta växelmönster. [10] 

2.6 CMG 
Kongsberg har utvecklat en serie som heter CMG. Eftersom arbetet ska jobba med 

knoppen CMG3 betyder det att två föregångare har funnits. CMG är ett projekt som 

utvecklar Shift-By-Wire shiftrar. Projekten har innefattat utveckling av både en shifter 
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och en knopp till varje ny shiftermodell. För CMG2 gjordes en helt ny shifter med nya 

verktyg, samt en ny knopp CMG2. CMG3 shiftern kommer att använda samma 

plastkomponenter som CMG2 men ha uppdaterad mjukvara.  

För att koppla ihop knoppen med shiftern har det valts att använda ett kretskort med tre 

stift som ska finnas inuti knoppen. När knoppen monteras på shiftern ska dessa passa 

ihop och göra att knoppen har kontakt med shiftern. [10] 

2.7 DFM/DFA 
DFM står för Design For Manufacture och fokuserar på att effektivt ta fram designen 

på komponenter för en högkvalitativ tillverkning. Notera att detta fokuserar på 

komponenterna i en produkt och kan därför också kallas DFCM, Design For 

Component Manufacture. Metoden bygger på att först ta fram en tillverkningsprocess 

som passar komponenten och att utforma delen utefter. Riktlinjerna för respektive 

process måste finnas i åtanke som till exempel var delningslinjer i plaster hamnar eller 

vilka dragriktningar som måste göras i verktygen. [1]   

DFA (Design For Assembly) är en metod som används i syfte att få fram, i en produkt, 

ingående komponenter som säkerställer till grunden en enkel och kostnadseffektiv 

montering. Detta rör fall där monteringen spelar en större roll i de ekonomiska 

aspekterna. Konceptet kan skilja sig beroende på hur produkten ser ut och inom vilken 

omfattning produkten ska produceras. Det kan variera mycket om produkten ska 

monteras på en monteringslina eller om monteringen kommer ske för hand i några få 

exemplar. [1] 

2.8 Gantt-schema 
Gantt schema eller milstolpe (milestone på engelska) är ett planeringsverktyg och 

introducerades av ingenjören och managementkonsulten Henry Laurence Gantt på 1920 

talet. [5] Fördelen med denna modell är att den är lättförståelig och ger en bra översikt 

över delmomenten samtidigt som det gör det lätt för gruppen att följa projektet.  

Gantt följer tre steg i följande ordning [1]: 

1. Varje moment plottas efter en viss tidsram. Detta kan variera från veckor upp 

till fyra månader.  

2. Det totala personalbehovet bestäms för varje moment. 

3. Tider för konstruktionsgranskningarna läggs ut. 

2.9 Brainstorming 
Brainstorming är en framgångsrik bevisad teknik som är sedd för situationer då nya 

idéer eftertraktas. Metoden är en teknik som utvecklades för grupparbeten men kan 

även användas hos individuella ingenjörer och bör fokusera på en specifik funktion åt 

gången. Brainstorming utförs genom att varje enskild gruppmedlem i ett arbete 

genererar idéer från sin synvinkel. Riktlinjer som metoden bör följa är [1]:  

1. Anteckna alla idéer 

2. Generera så många idéer som möjligt och verbalisera dessa därefter 

3. Inga idéer utesluts. 

4. Utvärdera ej idéer. Denna metod är bara till för att generera. 
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2.10 SLS 
SLS står för Selektiv LaserSintring och är en prototypframtagningsmetod. Varumärket 

är registrerat från 3D Systems Inc. Måttoleranserna följer enligt ISO 2768-1 för mått 

större än 300 mm +/- 25 %. [7] 

Processen påbörjas genom att SLS maskinen läser av inprogrammerad mjukvara i 

CAD-modellerna. Detaljen i modellen byggs med skikt på 0,1-0,15 mm åt gången. 

Maskinen producerar ett raster som styr laserstrålen till att forma den bestämda ytan för 

respektive skikt över en pulverbädd bestående av polyamid. Materialet hettas nära 

smältpunkten för att sedan smältas av lasern som är anpassad för att bara smälta ett 

skikt åt gången och lite extra in på föregående lager. Pulverbehållaren sänks då 0,1-0,15 

mm och stryks över med en recoater. Detta upprepas tills sista lagret har lagts. Detaljen 

kyls då ner en stund i maskinen för att sedan kylas ner ytterligare utanför maskinen. 

Denna kyltid kan variera från 1-30 timmar. Därefter grävs den färdigsintrade prototypen 

fram, finslipas och kontrolleras innan användning. Bild på de ingående delarna i en 

SLS-maskin kan ses i Figur 2. [7] 

2.11 Formsprutning 
Detta är en vanlig tillverkningsmetod för plastdetaljer. I metoden, som namnet anger, 

sprutas plast in i två verktygshalvor. Verktygshalvorna innehåller formen på detaljen 

och har en ingång där själva plasten sprutas in. Plasten svalnar i formen och sedan tas 

halvorna bort och en detalj i plast är tillverkad. Där de två verktygshalvorna möts 

kommer en delningslinje att bildas. Detta för att verktygshalvorna inte till 100 % går 

platt i varandra utan det kan vara en minimal öppning vilket gör att plast kommer att 

sprutas in även här. Delningslinjer kan vara icke önskvärda och måste tas hänsyn till 

när konstruktionen utformas. 

 

Om geometrin är svår och har olika vinklar behövs det mer än två verktygshalvor för 

att få till formen. Då används backar (sliders) som dras i den riktningen som de två 

ursprungliga verktygshalvorna ej kan få med. Här kommer även en delningslinje 

synas vilket behöver tas hänsyn till. [12] 

Figur 2 - SLS maskin [7] 
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3  Metod 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess och använda 

angreppssätt i alla delar av arbetet. Här tas teorin in i praktiken och ger grund till 

projektets framgång. Kopplingen mellan frågeställningar och metoder ger en början 

på kapitlet vilket vidare går på djupet i arbetsprocessen. Här beskrivs metoderna som 

ligger till grund för de beslut som tagits i konceptgenereringen. Slutligen beskrivs 

projektförberedelserna i form av en ansats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metoder 

De tre frågeställningarna som projektet byggde på kunde besvaras genom en 

konceptstudie. I denna studie som berörde CMG3 växelspaksknopp ingick metodiska 

tillvägagångssätt där faktabearbetningar satte start på projektet. Eleverna fördjupade sig 

i konstruktionslösningar hos befintliga knoppar och lösningsförslag samlades. 

Metodiken beskrivs stegvis i nästkommande underrubrik.  

Innehållet av frågeställningarna berör konstruktionslösningarna och designdelarna i 

framtagningen av en produkt. För att kunna bilda sig en förståelse för problemet i helhet 

genomfördes intervjuer inom företaget. 

Med hjälp av brainstorming kunde projektgruppen diskutera fram olika lösningsförslag 

där hänsyn togs för varje berörande faktor. För att nå fram till ett slutgiltigt koncept 

användes sållningsmatriser och metoder. I vissa resultat användes Pughs matris och i 

andra användes endast viktningen för parametrarna.  

3.2  Arbetsprocessen 

För att arbetet skulle genomföras beslutades det av företaget att en konceptstudie skulle 

göras. 

Efter att studenterna bekantat sig med ämnet kunde kritiska punkter identifieras och en 

problembeskrivning göras. Utifrån detta bestämdes frågeställningar. För att bilda en 

djupare förståelse i arbetet gjordes en datainsamling i form av observationer och 

intervjuer. En litteraturstudie genomfördes för att samla relevant information och teori. 

Koncept valdes utifrån de metoder som sattes upp i detta kapitel. Koncepten som valdes 

kom att konstrueras i CAD programmet CATIA (på företaget). Konstruktionerna 

utvärderades med hjälp av kunskap från företaget så studenterna utformade görbara 

koncept. Detta godkändes innan prototyper tillverkades. 

Med en praktisk och teoretisk bakgrund kunde studenterna genomföra konceptstudien 

och motivera besluten som tagits. Frågeställningarna besvarades genom arbetets gång. 
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3.2.1 Gannt-schema 

Till en början diskuterades arbetets omfång och tidsram. Företaget kunde med eleverna 

bestämma fram deadline för arbetets två huvuddelar, rapportskrivningen och 

konstruktionsarbetet. Utefter det samlades det information om vilka olika steg som 

genomförs i ett typiskt projekt på Kongsberg. Information om vilka delar som 

omfattade rapportskrivningen diskuterades med handledare. Eleverna kunde då rita upp 

ett gannt-schema i Excel med hjälp av Google drive, se Bilaga 2. Mall för ett typiskt 

schema följdes där arbetet delades in månadsvis och veckovis. Dom olika delmomenten 

planerades in där det i ordning beskrevs vilka moment som skulle vara klara för att 

projektet skulle kunna gå vidare. Under arbetets gång kunde ändringar göras i schemat 

och delmoment kunde prioriteras med hjälp av erfarenhet på KA. Schemat följdes upp 

av båda handledarna. Hos företaget kunde uppföljningen ske ibland veckovis för att se 

till att arbetet inte hamnade efter.  

3.2.2 Datainsamling 

Nedan presenteras vilka olika datainsamlingar som har gjorts i projektet. 

3.2.2.1 Befintliga knoppar 

För att finna inspiration och spara tid i projektet studerade studenterna ett lager med 

gamla växelspaksknoppar och här fanns mycket inspiration och smarta lösningar. Till 

en början skedde detta genom att studera det som fanns på hyllan. För att effektivare 

göra detta kunde studenterna söka igenom databasen SAP (Systems, Applications, and 

Products for Data Processing) - PLM (Product Lifecycle Managment) där alla filer för 

respektive knopp fanns. Här hittades ritningar, produktlistor, DFMEA, 

produktspecifikationer med mera. Handledare guidade studenterna till bra exempel på 

äldre knoppar för att finna inspiration.  

Eftersom knoppen ej skulle serietillverkas eller monteras i en monteringslinje kunde en 

del riktlinjer för enkel montering avvika beroende på vilken knopp som studerades. 

Eftersom CMG2 var förgående modell föll det naturligt för studenterna att försöka finna 

mycket fakta om denna genom att studera den ingående. Genom detta fick studenterna 

en insikt i vad som var bra och kunde användas i CMG3. 

3.2.2.2 Intervjuer 

Efter att ha samlat de knopparna som kunde hjälpa studien intervjuades ansvariga 

konstruktörer för respektive knopp. Dessa intervjuer kunde arrangeras genom att finna 

den som söktes med hjälp av handledare och mailsystemet på KA.  Därefter kunde ett 

möte bokas. Här kunde rum och tid för mötet bestämmas men även vilka anställda som 

skulle delta. 

 

Strukturerade intervjuer följdes där syftet var att identifiera egenskaperna hos 

knopparna.   Intervjupersonerna fick stort utrymme att svara med egna ord. Frågorna 

som skulle ställas förbereddes innan intervjun och ställdes i bestämd ordning, men det 

fanns även utrymme för låggradstandardiserade frågor som kom till vid mötets gång. 

Powerpointpresentationer ledde de delaktiga igenom mötet där otydligheter beskrevs 

med bilder och underlättade förståelsen. [8]  

Frågor som ställdes svarade på varför metoder valdes och vad som är bra och dåligt 

med respektive konstruktionslösning. Många av intervjuerna involverade anställda från 
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CMG2 projektet för att ta reda på så mycket information som möjligt om föregångaren 

gällande konstruktionen, samt monteringsriktlinjer som var bra och dåliga och varför. 

I syfte att förhindra framtida problem i projektet valdes frågorna med stor omsorg och 

eftertanke. 

3.2.2.3 Observationer 

För att inte missa avgörande information genomfördes observationer på KA. 

Observationerna skulle komplettera datainsamlingen där största fokus låg på 

tillverkningsprocesserna för plasterna och läder som användes på knoppen. 

Observationerna skedde genom att studenterna önskat en rundvandring i verkstaden där 

de knoppar som tillverkades internt kunde studeras från material till färdig produkt.  

Det skiljs oftast mellan två variationer av observationer, systematiska och 

osystematiska [8]. Eftersom studenterna saknade grund till valda observationsområdet 

samt att tydliga mål med observationerna ej fanns genomgicks en osystematisk process. 

3.2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har gjorts via högskolebiblioteket i Jönköping. Sökdatabasen Primo 

har använts. Här har relevant fakta tagits reda på via sökning och läsning i kursböcker 

relevant för ämnet. För att avgränsa sökträffarna kunde sökfilterfunktionen användas 

där det kunde väljas att söka bland läroböcker och databaser. Tillgänglig fanns även 

funktionen "ämnesguiden" där det gick att klicka sig fram till det ämnesområde som 

önskades. Användaren fick då möjligheten att välja fackhögskola som sökningen går 

under. Därefter valdes inriktning. Här hittades informationsresurser, sökverktyg, 

nyheter och tips uppdelat på de olika ämnesområdena. För att fördjupa sig inom 

specifika delar i litteraturen togs det fram vetenskapliga artiklar. Här kunde irrelevanta 

artiklar filtreras bort genom att sökningen innefattade sökord där ämnesområde 

nämndes.  

3.2.4 Konceptstudie 
Efter intagen faktabearbetning gjordes konceptgenereringen utifrån de metoderna som 

satts upp i det teoretiska ramverket. Möten hölls med handledare från företaget samt 

andra anställda som var relevanta för respektive element som skulle konceptgenereras. 

Detta kunde vara personer med annan erfarenhet inom konstruktion av plast samt från 

elektronik eller verktygsframtagning. Koncepten dokumenterades genom ord och enkla 

skisser som studenterna gjorde. 

När relevanta koncept inom varje element gjordes skulle dessa utvärderas. 

Utvärderingen skedde av dem analysverktygen som sattes upp i det teoretiska 

ramverket. Analysen skedde med handledare från företaget och här diskuterades 

möjligheterna med koncepten utifrån en mer erfaren röst inom plastkonstruktioner. 

Utifrån dessa val hade studenterna grunden till att utforma enkel montering.  

När koncepten utvärderades skulle detaljerna konstrueras i CAD-programmet CATIA 

för att sedan gå vidare med prototyptillverkning som skedde i SLS, se avsnitt 2.10. När 

delarna ritades upp ficks en enkel bild över koncepten där det visar sig ifall dem var 

genomförbara. Här ficks en inblick i hur delarna kunde komma att möta varandra och 

vilka mått som gällde. Det visade även resultatet utifrån frågeställningen och 

analyserades ifall detta var en bra respektive dålig lösning/lösningar.  



Metod 

12 

3.2.4.1 Brainstorming 

När all relevant information var samlad kunde konceptgenereringen starta med 

brainstorming. Studenterna använde standardiserade metoder för brainstorming där alla 

idéer antecknades på whiteboard och papper. Brainstormingen skedde periodvis under 

arbetets gång där i vissa fall nödvändig hjälp i form av personal fanns till hands under 

mötet. Detta gjordes för alla detaljer i knoppen och en strukturerad plan låg bakom i 

vilken ordning dessa skulle göras i för att effektivisera arbetet. Brainstormingen följdes 

upp av en morfologisk matris. Denna matris presenterade alla koncept för alla delar i 

knoppen, se avsnitt 4.1.2.1, Tabell 1. 

3.2.4.2 Viktning 

Till grund för besluten som togs i konceptgenereringen viktades kriterier för knoppen. 

Detta gjordes genom parvis viktning, se avsnitt 2.2. Egenskaper som ansågs vara viktiga 

prioriterades i ordning och påverkade således besluten mer än andra egenskaper. Dessa 

kriterier togs först fram av studenterna och presenterades för handledare för att 

säkerställa att projektet följde önskemålen.  

3.2.4.3 Sållning 

Som sållningsmetod användes Pughs matris. Ett utfall av sållningen gjordes först av 

studenterna själva. Som argument till valen som togs användes viktningskriterierna som 

satts med handledare. Sållningen gjordes för alla delar i knoppen där en matrismall 

följdes som studenterna själva gjort i Excel Online. När alla delar hade sållats 

presenterades resultaten för handledaren. Här skedde finjusteringar och småändringar 

av sållningsresultaten tillsammans med studenterna. Hänsyn togs till synpunkterna som 

handledaren presenterat och sållningen fick två skilda utfall. 

3.2.5 Konstruktion och prototypframtagande 

För att utvärdera koncepten som valdes konstruerade studenterna detta i CAD. 

Kunskaper ifrån studier via Högskolan i Jönköping tog studenterna framåt i arbetet. 

CAD metodik från företaget introducerades för studenterna för att få en inblick i 

företagets arbetsprocess. Om studenterna behövde hjälp fanns konstruktörer på 

företaget till hands för att hjälpa till i form av tips.  

Konstruktionerna som byggdes upp i CATIA låg till grund för prototyptillverkningen, 

läs avsnitt 2.9. Om konstruktionen hade fallerat konstruerades detta om och beställdes 

på nytt.  

3.3 Ansats 

För att studera problemet valde studenterna att genomföra en abduktiv ansats. Detta 

innebar att teori och resultat användes för att skapa förståelse. [8]  
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Data samlades in genom observationer, intervjuer, litteraturstudier och erfarenhet. 

Fasen var en central del i projektet till en början och mycket fokus lades här. 

Informationen som samlades studerades på djupet och skapade en förberedande grund 

för problemet hos studenterna. Genom dessa metoder kunde problemet lösas. 

Studenterna kom ofta med förslag men efter att ha bollat idéer fram och tillbaka kunde 

vissa förslag ses som icke görbara. Alla dessa steg och idéer ledde till de slutgiltiga 

koncepten. När dessa konstruerades i CAD-programmet kunde koncept som tagits fram 

anses icke görbara och gjorde att en äldre idé kom att användas eller en helt ny fick ritas 

upp. Genom att haft tillgång till kunskap på Kongsberg var detta en enklare del av 

arbetet men tog mycket tid.  

3.4 Validitet och reliabilitet  
Företaget har i varje steg av arbetet varit med och utryckt åsikter och expertis. Med 

deras hjälp kunde studenterna sålla bort koncept som inte fungerade 

konstruktionsmässigt, ge tips när studenterna började sin konstruktion i CAD samt ge 

handledning genom hela arbetsprocessen.  

De konstruktioner som användes bygger på tidigare lösningar som använts i äldre 

knoppar. Med erfarenhet från konstruktörer på KA har koncepten utvärderats med 

relevant personal för de olika områdena. Koncepten har kritiserats och utvärderats som 

görbara med hjälp av expertisen.  

De strukturerade intervjuerna hade förberedda frågor och de anställda fick svara på 

frågorna i lugn och ro samt ge extra kommentarer. Studenterna gav ibland spontana 

följdfrågor för att bekräfta ett svar eller för att komma på ett sidospår. Frågorna som 

ställdes ansågs relevanta och ger därför en bra reliabilitet till rapporten.  

Utifrån dessa argument kan studien ses som trovärdig. 
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet är uppdelat i de tre frågeställningarna och beskriver genomförande och 

resultat per fråga. Varje fråga har en faktabearbetning som gjordes för att samla in 

data. Därefter konceptgenererades utifrån frågeställning och har faktabearbetningen 

som grund. Avsnitten avslutas med en utvärdering utifrån metoden och ett resultat. 

4.1 Genomförande och resultat frågeställning 1  
Frågeställning 1 "Hur ska knoppen konstrueras för att uppnå enkel montering samt 

demontering?"  är uppdelad i två olika delar. Första delen behandlar utseendet av 

ingående komponenter och ligger till grund för montertingskoncepten och 

konstruktionslösningarna vilket behandlas i den andra delen.  

4.1.1 Faktabearbetning 
Efter att ha undersökt tidigare knopp-konstruktioner fanns många lösningar att hämta. 

Lösningar som ansågs vara enkla var snäppen. Många knoppar som studerades har 

snäppfunktioner vilket har sina för och nackdelar. Snäppen består av ett hon och ett han 

snäppe vilket "klickas" i och sedan sitter detaljerna fast i varandra. Nackdelen 

alternativt fördelen med detta är att det sitter fast. CMG3 ska vara enkel att montera och 

enkel att demontera och när snäppen används är det svårt att demontera. Det går att lösa 

genom att utforma snäppen så att en skruvmejsel kan tryckas på snäppet och släpper sin 

position och kan då demonteras. Om detta görs för många gånger är det risk att 

snäppena går sönder. Eftersom CMG3 har fyra detaljer med krom undersöktes många 

kromdetaljer i knoppar och hur dessa sitter monterade i varandra. Kromlackerade 

detaljer blir känsliga och sköra och ska därför inte ha flexande snäppen. Detta kunde 

också bevisas genom att se på befintliga kromdetaljer och att dem ej har flexande 

snäppen.  

4.1.1.1 CMG2 

Föregångaren till CMG3 studerades för att hitta bra och dåliga lösningar med dess 

konstruktion. CMG2 är en smalare knopp än CMG3 och har en större display. Knoppen 

har många skruvar och har ett rektangulärt kretskort som även är iskruvat. Här fanns 

även en lightbox som leder ljuset samt displayen som limmas på övre capen. En 

sprängskiss av CMG2 ses i Figur 3. 
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Figur 3 - CMG2 

Efter ett möte med projektansvariga för CMG2 samt montör diskuterades bra och dåliga 

aspekter med denna konstruktion. Montören var överlag nöjd med monteringen. Den är 

konstruerad med skruvar som enkelt monteras och är då även enkel att demontera. 

CMG2 har en geometri som gör det möjligt att haka i övre delen (7) med undre delen 

(2) med hjälp av två pinnar som sticker ut från övre delen av knoppen. Allt skruvas 

sedan fast i botten och sitter då fast ordentligt. Kretskortet sitter även fast med hjälp av 

skruvar vilket funkade bra i den specifika designen.  

4.1.2 Utseende av ingående komponenter  
Här presenteras konceptgenerering samt utvärdering och resultat för vilka ingående 

komponenter som skulle utformas. Detta resultat låg till grund för avsnittet 

konstruktion och montering.  

4.1.2.1 Konceptgenerering 

Genom brainstorming och faktabearbetning togs många koncept fram. Detta 

presenteras genom en morfologimatris och förklaring till koncepten, se Tabell 1. 



Genomförande och resultat  

16 

Tabell 1 - Morfologisk matris 

 

4.1.2.1.1 Kärnan 

Kärnans koncept var tre olika alternativ. Antingen skulle kärnan vara  i övre capen av 

knoppen, i undre eller i en egen separat del. Fördelen med att integrera kärnan i övre 

delen är att den är stor. Det fanns mycket utrymme för infästningarna till monteringen 

och att sätta dit övriga komponenter på denna kärna, för att integrera dit undre delen på 

ett smart sätt. Dessutom fanns en kritisk kantlinje runt release-knappen och skulle inte 

vara ett problem när kärnan integreras där. Den kunde stärkas upp genom att ha en 

tjockare kant vid knappen och skulle resultera till en stabilare konstruktion. Med kärnan 

integrerad i övre delen uteslöts en separat kärna vilket gav mindre verktygskostnader. 

Nackdelen med detta var att elektroniken skulle bli svår att montera då det var ett litet 

utrymme mellan spakrör och detaljerna som tillhörde displayen. För att knoppen skulle 

fungera var det ett måste att stiften skulle kopplas ihop med shiftern vilket gjorde att 

kärnan i övre delen behövde kritiseras. 

Fördelar med kärnan i undre delen var att elektroniken enkelt kunde kopplas in i 

spakröret eftersom den skulle komma att sitta på undre delen. Det fanns alltså mer plats 
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än om kärnan skulle vara integrerad i övre delen. Ifall kärnan skulle vara i undre delen 

behöver också knapparna samt kromramar behövas fästas här. Med tanke på alla 

speciella vinklar på övre delen kan detta bli ett problem att fästa övre delen på undre 

delen. Alternativet då var att knapparna och ramarna monterades på efter att den övre 

capen hade monterats och skulle då inte skapa problem vad gällde vinklar mot 

knapparna/displayen. Här uteslöts också en separat del vilket skulle ge minskade 

verktygskostnader. 

Med kärnan i mitten kunde det enkelt kopplas in kretskort med tre stift, se avsnitt 2.6, i 

spakröret och sedan kunde denna monteras med hjälp av skruv. Här kunde elektroniken 

vila på kärnan och skruvtorn kunde göras i undre delen för att sätta kärnan på plats. 

Negativt är att en egen del  behövde göras, vilket gav ökade verktygskostnader. Delen 

behövde fixeras på antingen övre eller undre halvan vilket behövde utformas så att 

denna del inte rörde sig. Detta kunde bli svårt med tanke på utrymmet i knoppen, och 

med för liten kärna kunde det uppstå oönskade ljud i knoppen och att den inte fixerades 

till 100 %.   

4.1.2.1.2 Kromramar display och knappar 

Koncepten var snarlika vad det gäller knappramarna och displayramen. Knapparna 

hade samma tre koncept då dem två ska användas på samma sätt. Displayramen hade 

två av dessa tre koncept. De två första koncepten var kromhus. Alternativ ett var ett 

plattare kromhus än alternativ två. Fördelen med båda kromhusen är att hål enkelt kunde 

göras för att kretskort kunde få plats och mekanik kunde finnas här. Nackdelen kunde 

vara att kromhuset blev för stort och tog för mycket plats, ett platt alternativ skulle vara 

att föredra. Tredje alternativet var att endast använda tunn kromram. Dessa ramar är 

tunna och inte så stabila, så om detta koncept skulle användas behövde tjockleken på 

kromramarna vara större. Detta var en kritisk punkt som behövde utvärderas.  

Fördelen med de två "husen" var att hål för skruvar enkelt kunde göras i dessa. Eftersom 

detta var i krom undveks snäppen och med tanke på den enkla monteringen var skruv 

att föredra. Den tunna ramen behövdes snäppas fast och gjorde det svårare att 

demontera. Beroende på hur kärnan utformades skulle dessa att skruvas/snäppas fast på 

olika ställen.  

Vad gällde displayen sågs det att utrymmet var begränsat vid displayen och spakröret. 

Här valdes kromhuset bort som koncept för att istället ha tunna kromramar och platt 

kromhus som koncept. Det lades även till ett koncept för integrerad lightbox. I 

displaydelen skulle det ingå ett kretskort som lyste upp displayen, en ljusledare kallad 

lightbox samt kromram och display. Nackdelen med en tunn kromram var just av denna 

anledning, mycket skulle fästas och det var alltid bra att ha stora ytor att göra detta på. 

Ifall limning skulle vara ett alternativ skulle det vara svårt att limma på en tunn 

kromram. Nackdelen med ett platt kromhus var att den tog mer plats, dock är det 

någonting som kunde prioriteras bort då det var viktigare för monteringen att ha stora 

ytor. Det sista konceptet var en displayram med inbyggt lightbox. Positivt med detta 

var att en till detalj ej behövde utformas och detta sparar pengar verktygsmässigt samt 

sparar utrymme då utrymmet var begränsat. Delen skulle vara kromad och skulle då 

reflektera ljuset bättre jämfört med en vit lightbox. Toleranskedjan skulle även bli 

mindre med en detalj mindre. 

4.1.2.1.3 Pivotering knappar 
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Koncepten som togs fram här handlade mest om känslan på knapparna. Release 

knappen skulle användas som växelbytarknapp och behövde då signalera till föraren att 

knappen var intryckt, antingen med hjälp av ljud eller med pivoteringen. Första 

konceptet var ingen pivotering, vilket betydde att knappen skulle gå rakt in. Här var det 

risk för byrålådeeffekten men med bra konstruktionslösningar kunde detta lösas. Som 

passande funktion för knoppen kunde en icke pivoterande knapp vara att föredra. 

Koncept nummer två var en fixering horisontellt och skulle göra att knappen lutade inåt, 

neråt i kromramen. Koncept nummer tre var en fixering vertikalt och gjorde att knoppen 

lutade inåt längst ner på knappen.  

P-knappen var en stor knapp och kunde med för enkel fixering tryckas in i onödan. 

Därför togs ingen fixering  bort som koncept och istället hade tre olika fixeringspunkter 

som koncept. Där fixeringen satt skulle det vara mest stumt för knapptryckningen. 

Fixeringspunkterna var längst ner, längst upp samt i mitten av knappen. Om fixeringen 

skedde i mitten skulle användaren kunna trycka på både övre och undre delen av 

knappen. Detta kunde komma att vara icke önskvärt. Om fixeringen var längst ner 

skulle knappen kunna tryckas på övre delen och om fixeringen var på övre delen skulle 

den kunna tryckas på undre delen. Här var det egentligen bara känslan av knoppen som 

bestäm vilket koncept som var bäst. Funktionella och konstruktionsmässiga parametrar 

behövdes ej diskuteras då utformningen var densamma.  

4.1.2.1.4 Displaylayout 

Eftersom displaylayouten inte var bestämd utifrån shifterns funktioner kunde denna 

sättas med fria händer av studenterna. Det presenterades ett användarvänligt utseende 

som godkändes av KA. Det föll naturligt att layouten resulterade i ett mönster som 

liknar den på CMG2, se Figur 4, då denna tidigare har använts på Kongsbergs 

automatiska växelspakar. P-indikeringen kom att sitta långt upp i vänstra hörnet för att 

användaren ska kunna se när parkeringsläget nås genom P-knappen.  

Detta kom att påverka placeringen av dioderna på kretskortet för displayen samt vart 

hålen i lightboxen kom att sitta. 

 

Figur 4 - Displaylayout 
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4.1.2.2 Utvärdering och Resultat 

Utifrån metoden sållades dessa koncept med hjälp av Pughs-matris och parvis viktning, 

se Bilaga 4. 

Enligt poängfördelningen av Pughs-matriserna gjordes dessa val: 

 Kärna - Undre cap 

 Kromram Knappar - Platt kromhus/kromhus 

 Kromram Display – Kromhus med lightbox 

 Fixering P-knapp – Nedre kant 

 Fixering Release-knapp – Fixering vertikal 

Resultatet för kromramar knappar fick två koncept lika många poäng i Pughs matris. 

Skillanden på dessa koncept platt kromhus och kromhus var inte så stora. Att 

alternativen fick samma poäng sågs inte som något problem utan platt kromhus kom att 

användas.  

Utifrån detta resultat kunde vissa slutsatser dras. När kärnan var i undre capen skulle 

inte kromramarna kunna monteras på innan övre capen var fäst. Detta resulterade till 

att ingenting skulle kunna monteras inifrån och ut. Kromhuset med integrerad lightbox 

skulle komma att reducera en hel komponent och var både effektiv kostnadsmässig och 

monteringsmässigt. Det skulle reducera kostnader då ett separat verktyg inte behövdes 

tas fram och monteringsmässigt reducerade det två interface som skulle passa ihop med 

varandra. Toleranskedjan blev även mindre med en detalj.  

4.1.3 Konstruktion och montering 
Här presenteras konstruktionsförslag samt monteringskoncept.   

4.1.3.1  Monteringskoncept 

Avsnittet behandlar koncept inom montering för ingående komponenter.  

4.1.3.1.1 Display 

Displayen skulle ha en integrerad lightbox och skulle då utformas med hål för 

ljusdioderna och skulle följa den layout av display som var bestämd av studenterna, se 

avsnitt 4.1.2.1.4. Detaljerna som skulle monteras är kretskort mot kromram med 

lightbox mot display. Detta kan komma att behövas monteras på två olika sätt då 

displayen inte kunde skruvas fast för en synlig skruv utåt inte var acceptabelt. Eftersom 

kärnan är i undre delen skulle heller inte en skruv kunna skruvas in inifrån och ut. En 

skruv kunde användas på de icke synliga delarna, alltså på kretskortet och lightboxen.  

De lösningar som fanns på displayinfästning i kromramen var lim eller snäppen. Ifall 

lim användes skulle displayen ej kunna monteras bort. Detta gjorde att skruven som 

fanns innanför på kromramen skulle vara fast och skulle ej kunna skruvas ut. Detta var 

ett stort minus då demonterbarheten var ett krav. Limning skulle användas i nödfall om 

inte bättre koncept fanns. Snäppen kunde användas på displayen men med hänsyn till 

lightboxen och dess hål i kromramen. Snäppen kunde kombineras med styrpinnar ifall 

det var nödvändigt. Det fanns tre möjliga placeringspunkter att ha snäppen eller 

styrpinnar på, se Figur 5. 
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Figur 5 - Fixeringspunkter snäppen 

Utifrån de tre punkterna och faktabearbetningen togs tre koncept fram. En tabell över 

fixeringspunkterna samt koncepten ses i Tabell 2. 

Tabell 2 - Koncept snäppen 

Fixeringspunkt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

1 Snäppe Snäppe Styrpinne 

2 Snäppe Snäppe Styrpinne 

3 Snäppe Styrpinne Snäppe 

4.1.3.1.2 Knappar 

Kromramarna här skulle vara platta kromhus och fixeringarna var satta på knapparna. 

Något som användes på många knoppar och som var konstruktionsmässigt hållbart var 

en axel som antingen var integrerad eller en separat stålaxel. Samma argument som i 

display koncepten så kunde kretskortet och kromramarna skruvas fast men knappen 

skulle behöva fästas på en pivoterande axel.  Knappen kunde fästas med hjälp av 

snäppen på en axel så knappen skulle kunna röra sig runt denna. Då var knappen 

tvungen att ha stopp åt båda håll för att inte åka in i knoppen och inte åka ut ur 

kromhuset. 

För att denna mekanik skulle fungera användes switchen som en fjäder. Med hjälp av 

data på switchen kunde det kritiska läget i millimeter utläsas för när switchen var 

nertryckt samt när den fjädrade tillbaka. Med hjälp av det kunde knappen utformas så 

att en hävarmen var tillräckligt lång för att ligga lite på switchen hela tiden men inte 

utföra den elektriska slutningen för ett officiellt knapptryck. För att förhindra att 

knappen åkte ut gjordes ett stopp i kromramen som gick hand i hand med ett utåt 
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stickande stopp och passar då i varandra. För att montera detta vinklades knappen in för 

att passa in i stoppet och snäpptes sedan fast på stålaxeln. I denna position trycker 

hävarmen på switchen tillräcklig mycket för att agera fjäder men inte tillräckligt mycket 

för att utföra ett knapptryck samtidigt som stoppet får knappen att inte åka ut ur position. 

Knappen roterar runt axeln som är fixerad i nedre kant på kromhuset. Axeln snäpptes 

fast i kromramen som är försedd med hål.  

Eftersom Pughs matris (se Bilaga 4) gav resultatet för en fixerande axel kan koncepten 

endast behandla sådana funktioner. Det är även en vanlig lösning inom KAs produkter 

och det fanns befintliga bevis på att konstruktionen fungerar. Därför valdes det att inte 

ta fram något mer koncept för knapparna.  

4.1.3.1.3 Övre cap mot undre cap och kromring 

Monteringen av övre cap och undre cap kommer ske tidigt i moneringsstadiet och 

behöver vara stabila mot varandra. Från CMG2 var övre delen monterad på undre delen 

med hjälp av "krokar" och alltihopa skruvades fast i botten med två skruvar, se Figur 3 

i avsnitt 4.1.1.1. Eftersom CMG2 var ett bra exempel på montering och demontering 

användes samma koncept i CMG3 för skruvfästningen för övre och undre cap. Halvorna 

skulle alltså sättas ihop och skruvas i botten av knoppen. Eftersom CMG3 har en 

kromring skulle denna användas som skruvfäste och gjorde att alla tre komponenter 

skruvades fast samtidigt.  

För att få extra stöd skulle undre capen förses med ribbor längst ute med kanterna och 

skulle fungera som snäppen. I motsvarande del alltså övre capen skulle det finnas 

motsvarande snäppe som då fixerar både positionen av de två delarna samt stödjer 

monteringen i varandra och skulle då med all säkerhet sitta fast och på plats. För att 

leda in övre capen på undre capen i CMG2 användes krokar på sidorna. Med hjälp av 

deras geometrier gled halvorna på plats i varandra. CMG3 hade annorlunda geometri 

och skulle inte helt kunna appliceras för detta projekt. Istället skulle krokarna finnas på 

övre kant och kunna hakas i och vikas ihop för att kunna skruva fast detta i botten med 

hjälp av kromringen.  

4.1.3.2 Utvärdering och resultat 

Under denna rubrik utvärderas monteringskoncepten.  

4.1.3.2.1 Display 

Koncepten ritades som CAD-modeller för att simulera vad som fungerade och inte. 

Första konceptet med tre snäppen som enkelt ska kunna snäppas fast fungerade bra på 

fixeringspunkt 1 och 2. Däremot på fixeringspunkt 3 var det kritiskt för lightboxens 

funktion som har genomgående hål för ljusdioderna. Det mättes och bara 2,3 mm fanns 

till godo mellan de två väggarna från ljushålet och snäpphålet. För att kunna flexa ut 

snäppen skulle hålet vara snäppets tjocklek gånger två och snäpphålet kunde inte flyttas 

mer utan att hamna utanför ramen. Då uppstod samma problem med för kort avstånd 

mellan vägg och hål, vilket alltid är kritiskt. Detta gjorde att ett snäppe i fixeringspunkt 

3 var ett dåligt alternativ och kunde strykas.  

Kvar var koncept 2. Eftersom fixeringspunkt 3 hade begränsat utrymme provades 

vertikal fixering av en styrpinne istället. Ny fixeringspunkt 4 ses i Figur 6.  
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Figur 6 - Ny fixeringspunkt 

Tanken var att styrpinnen skulle monteras in först och efter det trycks displayen in och 

sitter sedan på plats. För att det här skulle fungera behövdes den kritiska vinkeln för 

insättningen av styrpinnen. När displayen vinklades in skulle snäppena i fixeringspunkt 

1 och 2 anpassas efter denna vinkel och se till att de kom i sina respektive snäpphål, se 

Figur 7. 

 

Figur 7 - Infästning av display 

Genom en simulering i CATIA kunde vinkeln för displayen mot kromramen mätas ut. 

Detta kunde användas som underlag för att se till att hålet för styrpinnen var tillräckligt 

stort för att utföra hela vinkeln och även se till att snäpphålen kom in på rätt ställe 

genom att göra hålen större i kromramen. När simuleringen gjordes hittades positionen 

för displayen och mättes till 17,2 graders vinkel från kromramens mitt. Utifrån detta 
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kunde mått tas för hur stort hålet skulle vara för fixeringspunkt 4 och om snäpphålen 

skulle förstoras för att passa vinkeländringen.  

I fixeringspunkt 4 gjordes hålet 1,5 mm större för att säkerställa att styrpinnen kunde 

komma in i rätt position. Även fixeringspunkt 2 sågs som kritisk och gjordes större för 

att passa in snäppet. Förslaget visades för handledare som såg detta som görbart och 

konceptet är då utvalt. I Figur 8 kan de slutgiltiga konceptet ses.  

 

Figur 8 - Slutgiltigt koncept display 

4.1.3.2.2 Knappar 

Konceptet ritades upp i CATIA för att se hur förslaget såg ut och utvärderades om detta 

är görbart eller ej. Resultatet kan ses i Figur 9.  
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Figur 9 - Knappkoncept 

Som bilden visar trycker hävarmen på switchen och hävarmen har ett stopp i 

kromramen som gör att knappen stannar i den positionen som önskas.  

Konceptet samt CAD modellen visades upp för handledare. Med erfarenhet från 

handledare konstaterades konceptet görbart och konceptet valdes.  

4.1.3.2.3 Övre cap och Undre cap 

Konceptet ritades upp i CAD och visades för handledare. Med åsikter från handledare 

valdes detta konceptet med samma argument som knapparna. Kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10 - Övre och undre cap koncept 

1- Övre cap med snäppet 

2- Undre cap med ribbor 
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4.2 Genomförande och resultat frågeställning 2 
Frågeställning 2 "Hur ska kretskorten i knoppen utformas utefter 

konstruktionslösningen?" presenteras i följande underrubriker.   

4.2.1 Faktaberarbetning 
Faktabearbetningar har skett med intervju av Ingemar Emricson som är 

elektronikingenjör och har mycket kunskap och erfarenhet av kretskort. Gamla knoppar 

har även studerats för att försöka förstå vad det fanns för begränsningar samt 

möjligheter för kretskortsutformning.  

Genom att studera gamla knoppar sågs många möjligheter för CMG3 projektet. Det 

fanns olika storlekar, former och geometrier. Eftersom knoppen hade mycket olika 

vinklar kunde lätt en slutsats dras att endast ett kort ej kommer att täcka de funktionerna 

som finns i kravspecifikationen. Många knoppar hade flexkort som är ett kort med rörlig 

del som kan kallas flexbryggor eller flexdelar. Dessa sitter fast mellan två fasta kort 

som gör att kortet kan böjas i olika riktningar. I CMG2 fanns två kort med en flexdel, 

se Figur 3 i avsnitt 4.1.1.1, och var också aktuellt för studenternas knopp.  

Från intervju med Ingemar gavs mått på korten samt mer information om flex. Ett 

kretskort kan ha vilken form som helst men en rakt rektangulär kort var att föredra då 

det blev billigare i produktion. Om komplexa geometrier skulle användas skulle detta 

medföra spill i utskärningen av kretskortet och skulle öka priset per kort. Kortets 

tjocklek var 1,6 mm med en tolerans på +/- 0,1 mm. Ett kretskort består av fyra lager 

och mellan dessa lager kan en flexdel läggas. Flexkort är dyrt jämfört med ett 

rektangulärt kort som ej har några flexbryggor. Flexdelen kan läggas mellan dessa fyra 

lager och beror på funktion som eftertraktas. En flexdel är 0,22 mm tjock och går att 

vikas i två led. Då ej i sidled.  

Ingemar förslog för examensarbetets projekt att en kortyta på minst 4 cm2 behövdes till 

programmeringen av kretskortet, men såg helst 5-6 cm2. För knapparna föreslogs en 

sidoswitch som alternativ till ett brytande kretskort. Ett brytande kretskort är en variant 

på flexkort, men då ”bryts” kortet rakt och får det att flexa endast i en led. Med tanke 

på vinkelförändringen hos releaseknappen var en sidoswitch att föredra.  

4.2.2 Konceptgenerering av kretskortsutformning 
Under denna rubrik presenteras konceptgenereringen av frågeställning 2. 

4.2.2.1 Display 

Kortet som skulle vara bakom displayen skulle ha lysdioder som skulle utformas utefter 

displayens ytor. Lysdioderna skulle sitta precis bakom respektive bokstav som lyser 

upp. Displaylayouten har bestämts av studenterna, se avsnitt 4.1.2.1.4. För att ha ett 

kretskort som täcker dessa lysdioder togs dessa koncept fram, se Figur 11. 



Genomförande och resultat  

26 

 

Figur 11 - Koncept kretskortsutformning 

Koncept 1 var ur kostnads- och produktionssyfte enklast och billigast, ett rakt och 

rektangulärt kort. Detta var en kostnadseffektiv lösning då det är en enkel geometri. Ett 

stort minus var att kretskortet var för stort med tanke på utrymmet innanför och att det 

slog i på insidan av övre capen fick det helt enkelt inte plats. 

Koncept 2 var en variant på koncept 1 men att kretskortet endast täckte upp till den sista 

lysdioden i RND-mönstret och att en extra lightguide fick göras för att leda ljuset från 

kretskortet upp till P-indikeringen. En lysdiod skulle alltså finnas i samma vertikala led 

som P-indikeringen men att ljuset leddes upp till indikeringen. Detta kunde leda till att 

ljuset blev mycket svagare vid P-indikeringen jämfört med de andra indikeringarna som 

hade ljusdioderna precis nedanför. Eftersom indikering av vilken växel föraren befinner 

sig samt om bilen var i parkeringsläge var viktigt var detta ett stort minus för koncept 

2. 

Koncept 3 följde kromramens geometri och var då inte rektangulär vilket skapade större 

kostnad i produktion. Här kunde alla indikeringar lysas upp lika mycket och denna 

geometri kolliderarde inte med ingående delar inuti knoppen. Detta var inte ett 

kostnadseffektivt alternativ och ger ett stort minus.  

4.2.2.2 Knapparna 

Vid knapparna skulle ett kretskort sitta med två switchar som skulle utföra växlingen 

och parkeringsläget för bilen. För sidoknappens switch fanns två alternativ, antingen att 

kretskortet fick en vertikal kant som switchen monteras på eller att en sidoswitch 

monterades på undersidan av kretskortet, men som tryckdes horisontellt. P-knappen 

hade en annan vinkel än release-knappen och gjorde att kretskortet behövde formas 

utefter den parallella vinkeln. För att kunna montera kromramen och kretskortet enkelt 

var det bra om kretskortet var lika stort som botten på kromramen. Här kunde en skruv 

dras igenom både ram och kretskort och gjorde att det blev en stabil konstruktion. 

Eftersom ytan skulle vara minst 4 cm2 och helst 5-6 cm2 var knappkretskortet ett bra 

ställe att göra ett stort kretskort. Gränserna var självfallet insidan av knoppen men hela 

den ytan kunde användas för kretskortet.  
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4.2.2.3 Sammankoppling av kretskort 

Kretskorten behövde vara sammankopplade. Detta kunde ske på olika sätt med antingen 

hjälp av flexkort, runda kablar eller flatkablar. Detta var ett bra alternativ då kortet skärs 

ut på samma gång och korten räknades som ett enda kort. Kablar behövde lödas på 

kretskortet och med tanke på utrymmet kunde detta bli kritiskt. Kablarna var tvungna 

att vara tillräckligt långa för att nå fram till varandra samt att det skulle vara lätt att löda. 

Det skulle även räknas med utrymme för kablarna när allting skulle monteras. Detta för 

att det kunde vara svårt att förutse vart dessa kablar hamnar då de behövde vara långa. 

Med tanke på arbetets monteringsprioritering om enkel montering var ett flexkort att 

föredra då lödning kunde ta lång tid i jämförelse med att bara skruva fast ett kretskort 

med flexdelar.  

För användning av flexkort behövdes ordningen på dessa delar utvärderas. Knoppen 

bestod av tre kretskortsdelar och dessa skulle sammankopplas, se Figur 12. De tre 

korten var spakrörskretskortet (1), displaykretskortet (2) och knappkretskortet (3). De 

fanns två möjliga sätt att binda ihop de tre delarna. I Figur 13 kan koncepten för 

sammankopplingen ses.  

 

Figur 12 – De tre kretskortsdelarna 
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Figur 13 - Koncept kretskortsammankoppling 

 Koncept 1: Displaykretskort-spakrörskretskort displaykretskort-knappkretskort 

 Koncept 2: Displaykretskort-knappkretskort-spakrörskretskort 

Om koncept två användes fanns det två alternativ att sätta flexdelen på. Antingen drogs 

flexen bakifrån in i kärnan och ner till spakrörskretskortet, eller på samma del som 

flexen kom in från displaykretskortet. Anledningen varför dessa delkoncept togs upp 

var att det kunde bli svårt att få två flexkort på samma sida av kretskortet, se Figur 14. 

 

Figur 14 - Alternativ för flexbryggor 

4.2.3 Utvärdering och Resultat 
Alla utvärderingar skedde med handledaren på företaget och med viktningsmatrisen 

(se Bilaga 3) för att undersöka vilka minus som väger minst. Om relevanta personers 

åsikt behövdes kallades även de till mötet och deltog. 

4.2.3.1 Display 

Koncept 1 hade ett stort minus på viktningsfaktorn ”stabil konstruktion” på grund av 

att kortet var för stort och inte fick plats. Koncept 2 hade ett stort minus på 

viktningsfaktorn ”exklusiv” då det ojämna ljusflödet var en kritisk del. Stabil 

konstruktion hade rank nummer ett i viktningsmatrisen och exklusiv hade rankning 
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nummer två. Koncept 3 stora minus var priset vilket låg som nummer fem i 

viktningsmatrisen. Eftersom priset då var minst viktigt valdes koncept 3.  

4.2.3.2 Knapparna 

Att göra en vinkel på kretskortet var negativt kostnadsmässigt på grund av mer spill i 

produktion. De andra lösningarna gjorde att knappen kom in snett i höjd med kretskortet 

och kunde då skapa problem som känslan och exklusiviteten för knapptrycket och 

kunde påverka knoppen som helhet. Det var viktigare att föraren kände 

knapptryckandet än att kretskortet var rakt och då utesluts rakt kretskort och blev ett 

dyrare kort. Exklusiviteten hade större viktning än kostandeffektiviteten (rank två 

jämfört med rank fem). Stabil konstruktion hade viktning ett och gjorde då att 

kretskortet inte utformades rektangulärt utan vara lika stort som botten på kromhuset.  

4.2.3.3 Sammankoppling kretskort 

Med tanke på svårigheterna med kabel jämfört med flexdelar valdes att endast lägga 

fokus på konceptet flex. Från konceptgenereringen fanns det två alternativ för 

flexbryggor. Detta utvärderades i CAD och sågs kritiskt att två flexbryggor skulle 

finnas på kretskortet som gick ner i spakröret. Hårdvaruingenjörer bekräftade detta och 

alternativ två vart det vinnande konceptet.  

Alternativ två hade två varianter vart flexbryggorna skulle gå. (läs mer på avsnitt 

4.2.2.3) Efter input av hårdvaruingenjörer ansågs variant två med en flexbrygga dragen 

bakåt och ner mot spakrörskortet som ett vinnande koncept. Slutgiltigt koncept vart 

alltså Figur 14, alternativ 1, i avsnitt 4.2.2.3.  

4.3 Genomförande och resultat frågeställning 3 

Frågeställning 3 "Hur ska övergången mellan knopp och bilens centerkonsol se ut?” 

presenteras i följande underrubriker.  

4.3.1 Faktabearbetning 
Ett av målen för CMG3 var att denna skulle kunna monteras i det befintliga shifterhuset 

som gjordes till föregångaren CMG2, se avsnitt 2.6. Därför undersöktes panelen från 

CMG2 och om denna kunde användas i studenternas projekt. Dock var CMG3 mycket 

större än föregångaren och kunde ställa till problem med växlingen, vilket absolut inte 

fick inträffa då det var ett krav att knoppen ej skulle slå i panelen under växling. Detta 

undersöktes med hjälp av ytmodellerna av CMG3 i CATIA samt CAD modell över 

shiftern.  

Genom att använda den befintliga shiftern i CATIA fixerades ytmodellen av den 

formbestämda knoppen på shiftern så att en verklighetstrogen simulering av 

infästningen kunde visas. Med hjälp av denna modell gjordes en "bukett" av shiftern. I 

en bukett visas alla tänkbara lägen för växlingen i grader. [11] I shiftern som 

studenterna använde sig av i arbetet skedde växlingen två steg framåt samt två steg 

bakåt, plus en extralast med 2 grader. I sidled fanns det manuella läget och här såg 

mönstret likadant ut som motstående sida, två lägen framåt och bakåt plus två överlasts 

läge med +2 grader i varje led, [9] se Figur 15. Buketten kan ses i Figur 16 och Figur 

17 visar mätningar från buketten och vart panelen eventuellt kan slå i.  
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Figur 15 – Växlingsmönster 

 

Figur 16 - Bukett från CATIA 
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Figur 17 - Mätningar på bukett i CATIA 

Som bilderna visar var det ungefär 14 mm mellan den bakre delen av knoppen mot 

panelen. Detta skapade problem ifall denna panel skulle användas. I övre kant var det 

också cirka 14 mm och var då också kritiskt. Det som kunde hända var att föraren eller 

passageraren kunde klämma sig vid växling eller icke önskvärda föremål kunde sätta 

sig fast här. Att kunna växla utan hinder var ett måste då växlingen kan vara livsviktig 

i en akut situation. Därför behövdes panelen sänkas oavsett vilket koncept som 

användes. Dessutom blev detta trångt om ett damaskkoncept skulle användas. Här 

kunde det uppstå rynkor och att lädret var i vägen för att en ordentlig växling kunde 

ske. Med samma argument som tidigare var detta oacceptabelt i en livsviktig situation 

[13].  

4.3.2 Konceptgenerering 
Utifrån faktabearbetningen samt buketten togs tre koncept fram för 

panel/damaskutformningen, se Tabell 3.  
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Tabell 3 - Koncept centerkonsol 

Koncept 1 var en panelutformning gjord av plast liknande den som fanns till CMG2. 

Denna kunde enkelt integreras i centerkonsolen i bilen då toleranskedjan på panelen 

inte var så kritiskt för att passa i hålet. Detta kunde bevisas av panelutformningen från 

CMG2. Koncept 2 var en läderdamask som sättes fast i nederdelen av knoppen och 

limmades fast runt en damaskram så ramen ej var synlig. Här var det svårare att få en 

bra toleranskedja mot konsolhålet i bilen då lädret kunde rynka sig runt sidorna där den 

limmas. Koncept 3 var en blandning mellan koncept 1 och 2, och skulle vara en 

läderdamask med en ram där det kunde finnas en sportknapp eller liknande på. Här 

kunde en kromram tilläggas för att likna designen på knoppen. När det fanns en ram 

runt damasken var det lättare att passa in detta i konsolen i bilen då toleransen på en 

plastdetalj var mer noggrann än i läder, och borde inte skapa några problem. 

Alla koncept skulle innebära sänkning av panelen. Från buketten räckte inte 14mm utan 

var ett kritiskt läge som var tvunget att åtgärdas.  

4.3.3 Utvärdering och resultat 

Pughs matris användes för att utvärdera panelutformningen tillsammans med 

handledare. Se Tabell 4. 

Tabell 4 - Pughs matris centerkonsol 

Panel Panel i plast Damask 
Damask med 

panelram 

Viktning Poäng Koncept 3 Koncept 2 Koncept 1 

Kostnadseffektiv 2   -1 -1 

Exklusiv 5   1 1 

Få komponenter 1   0 -1 

Lättmonterad 3   -1 -1 

Innovativa lösningar 0,5   1 0 

Lättillverkad (verktyg) 4   1 0 

Stabil konstruktion 6   0 0 

     

Summa (+)    9,5 5 

Summa (-)    -5 -6 

Summa    4,5 -1 

     

Rangordning  2 1 3 

 

Koncepten och de kritiska punkterna togs upp med handledare på företaget och 

utvärderades därefter. Företaget ville hellre se en damask än en panel på knoppen, vilket 
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Pughs matrisen också visade som bästa alternativ. Då diskuterades problemet med att 

den befintliga panelen var kritisk med en ny damaskutformning. För att ha så mycket 

plats som möjligt för damasken undersöktes maxgränsen på en sänkning av panelen. 

Efter en enkel simulering i CATIA mättes 15 mm som max nedsänkning av panelen. 

Förslaget togs upp med handledare i en andra omgång. 

Efter möte med handledare godkändes förslaget med en ny panelposition med en 

sänkning på 15 mm. Detta betydde att en ny utformning av panelen som nu skulle vara 

en damaskram behövdes göras för att passa den nya ändringen. Eftersom arbetet 

avgränsade damskutformning kom detta inte att utföras, men fanns till underlag vid 

eventuellt vidarearbete med detta.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat 

samt teorin från det teoretiska ramverket. 

5.1 Frågeställning 1 
Frågeställning 1 "Hur ska knoppen konstrueras för att uppnå enkel montering samt 

demontering?" har faktabearbetas, konceptgenererats och utvärderats i föregående 

kapitel. Resultatet behandlades i två faser. Första fasen visade ett resultat av Pughs 

matris, se avsnitt 4.1.2.2, per komponent och valdes som koncept för tillhandahållande 

av följande fas. Konstruktionsfasen var begränsad då studenterna undersökte befintliga 

lösningar som passade det konceptet som valdes i föregående fas. DFA bidrog till 

utformningen av delarna, se avsnitt 2.7. I arbetet togs ett monteringskoncept fram med 

monteringsordning: 

Undre Cap – Kretskort, fixeras - Övre Cap, snäpps - Kromring, skruvas (och sätter övre 

och undre cap på plats) - Kromdetaljer, skruvas – Knappar, snäpps - Display, snäpps. 

Detta är den monteringsordningen som användes utifrån de resultat som gjordes. 

Demonteringsordningen kom att avvika från monteringsordningen, då tillexempel 

displayen ej gick att snäppa ut då hålen är på baksidan av kromramen. Därmed blev 

demonteringsordningen: 

Kromring, skruvas bort – Övre Cap, snäppas bort med hjälp av skruvmejsel – Display, 

snäpps bort med hjälp av skruvmejsel – Displayram, skruvas bort – Knappar, snäpps 

bort med skruvmejsel – Knappramar, skruvas bort – Kretskort, monteras av. 

Detta visade sig vara en fungerande demonteringslösning och skiljer sig lite från 

monteringen. För att få ut snäppena i displayramen är hål utformade på baksidan av 

detaljen och detta går att komma åt med en skruvmejsel som gör att snäppen kan förlora 

sin position och displayen kan tas ut. För knapparna kan en skruvmejsel tas vid sidan 

av knappen och även här trycka till så positionen förloras och knappen kan tas ut.  

Från det teoretiska ramverket kan de läsas om Pughs matris, se avsnitt 2.3. Detta är en 

bra metod för att sålla men ibland kan svaren ifrågasättas. Det är en mängd faktorer 

som påverkar sållningen, bland annat den parvisa viktningen, se avsnitt 2.2 samt Bilaga 

2. Denna metod är bra för att få fram vad som är viktigt i projektet, men kan också 

variera beroende på vilka personer som deltar och viktar. Ett bra exempel är kunden 

mot företaget. Om kunden hade fått engagera sig i projektets viktningsmatris kunde 

exempelvis priset blivit högsta prioritet jämfört med stabil konstruktion. Detta för att 

kunden inte har lika mycket kunskap jämfört med företaget. Den kan även se 

annorlunda ut med vilka personer från projektet som sitter med i viktningsmatrisen. Om 

det är en erfaren jämfört med en mindre erfaren person kan detta skilja resultaten åt. I 

studenternas fall var studenterna med plus en med ett års erfarenhet samt en med många 

års erfarenhet med och gjorde viktningsmatriser. För att få ett bättre resultat kunde en 

person till, med mer erfarenhet, varit med och påverkat. 

Eftersom alla val gör att projektet får mindre valmöjligheter kan det ifrågasättas om 

valen som gjordes i början gynnade projektet och produktutvecklingen eller inte. Detta 

är svårt att få en uppfattning om i slutet av projektet. 
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5.2 Frågeställning 2 
Frågeställning 2 "Hur ska kretskorten i knoppen utformas utefter 

konstruktionslösningen" berodde mycket på frågeställning 1 och dess resultat, se avsnitt 

4.1.2.2. För att få god förståelse för kretskort och dess tillverkning intervjuades Ingemar 

Emricson på Kongsberg för att sedan ha gått vidare till konceptgenereringen, se avsnitt 

4.2.2. Genereringen har också begränsningar på grund av föregående frågeställning då 

utrymmet var begränsat.  

Varje steg i processen och utformningen av kretskorten kontrollerades av 

hårdvaruingenjörer och utvärderades som görbart. Valen gjordes utifrån deras åsikter 

och erfarenhet.  

Resultatet vart ett flexibelt kretskort innehållande tre delar sammankopplade med två 

flexbryggor. Flexbryggorna är inte kopplade på samma sida av kretskortet då det sågs 

som kritiskt för tillverkningen. Alla kretskort skruvas fast i kärnan på knoppen och har 

utformats med skruvhål. Kretskorten är utformande utefter kromramen på p-knappen 

samt displayramen. Detta var ett stabilare men dyrare alternativ.  

5.3 Frågeställning 3 
Frågeställning 3 "Hur ska övergången mellan knopp och bilens centerkonsol se ut?” har 

faktabearbetas, konceptgenererats och utvärderats. Här användes CATIA som 

faktabearbetning genom simulering av en verklighetstrogen infästning utav knoppen på 

shiftern. Med måtten som visade vart knoppen kunde slå i togs detta med i 

konceptgenereringen.   

Utvärderingen visade att företaget ville se en damask vilket gjorde att endast ett koncept 

var kvar. Detta koncept, som alla koncept, sågs kritisk mot den befintliga 

shifterfixeringen på grund av klämrisk, utseende och funktion. Därför utvärderades hur 

mycket damaskramen skulle sänkas.   

För att få så mycket utrymme som möjligt för en läderdamask simulerades den största 

möjliga sänkningen av positionen och visade resultatet. Studenterna visade företaget en 

sänkning på 15 mm som var max för denna panel. Företaget såg sänkningen som rimlig 

och 15  mm sänkning valdes.   
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, begränsningar, 

slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

arbete/forskning. 

6.1 Resultat 

Konceptstudien resulterade i 3D modeller. Eftersom knoppen inte skulle serietillverkas 

utan enbart produceras i ett fåtal exemplar på KA i Mullsjö togs stor hänsyn till att 

knoppen var lättmonterad i en prototypfas. Detta innebar att lim- och skruvinfästning 

prioriterades i besluten som resulterade i infästningen och utseendet av delarna. 

Studenterna tog inte hänsyn till monteringsordningen på delarna till en början vilket 

senare i projektet visade sig vara problematiskt sett till utformningen av delarna. Dessa 

fick då anpassas efter monteringsordningen och ledde till delarnas slutgiltiga utseende. 

Störst inverkan hade realese-knappen som gjorde att övre capen inte kunde monteras 

med denna del på plats. Övre capen fick då monteras först på kärnan. Sedan fick alla 

ingående delar skruvas utifrån och in. Detta ställde i sin tur till det för displayen då 

denna lämnades med två monteringsalternativ. Antingen kunde den limmas fast utifrån 

och in på kromramen eller så användes snäppen. Limning krävde minst tre limningsytor 

för att säkerställa att delen satt på plats. Detta var problematiskt då ytorna inte fanns där 

det önskades. Därför valde studenterna att gå vidare med snäppfunktioner på displayen.  

Kretskortet påverkades således i utformningen då det fick sitta direkt i kontakt med 

dessa delar som fungerade elektroniskt. Konsekvenserna blev därför ett större och 

osymmetriskt kretskort i den skalan att den kunde få plats i knoppen utan att krocka 

med andra delar men ändå uppfylla kraven för funktionerna, se Figur 11, koncept 3. 

Panelpositionen som utvärderas resulterade i en damaskram där yttermåtten togs från 

CMG2s panel. Eftersom detta var ett krav blev det problematiskt med designen på 

CMG3. Rent praktiskt skulle det vara svårt att få till damasken med så lite utrymme. 

Damasken kommer vara gjord av läder som är 1 mm tjockt, och kan se ut på många 

olika sätt. Damasken behöver fixeras på två eller flera punkter, och resten kommer att 

”hänga fritt”. Detta kan skapa problem då mycket läder samlas vid damaskramen och 

kan bilda skrynklor. 14 mm är då kritiskt. Här blir det då skrynkligt och förutom 

utseendemässigt som kan vara icke önskvärt kan detta även vara i vägen för växlingen, 

vilket är oacceptabelt. Damaskramen valdes att sänkas till största möjliga för att få 

större frihet att utforma en snygg damask samt komma undan från problematiken med 

skrynklighet. Exempel på en damask kan ses i Figur 18.  

 

Figur 18 - Exempel på damask [16] 
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6.2 Implikationer 
Resultatet sett till designen ger en ny möjlighet för utseendet av framtidens knoppar. 

Med en större volym än dagens växelspaksknoppar går det emot vart produktionen är 

på väg idag där allt ska vara så litet som möjligt. Detta skulle innebära en vändning för 

KA där mer utrymme skulle finnas i knoppen som skulle kunna leda till att mer 

funktioner skulle kunna implementeras här istället för under panelen. Detta uppskattas 

av biltillverkarna som ser alla möjligheter till mer utrymme i panelen som ett stort plus. 

Under projektets gång uttrycktes det tydligt från produktionsavdelningen på KA att 

lättmonterad/demonterad knoppar uppskattades högt. Studenterna uppfattade att 

befintliga knoppar inte uppfyller önskemålen, som skulle kunna spara mycket pengar i 

företaget. Detta på grund av att fel i knoppar lätt skulle kunna återgäldas utan att behöva 

slänga hela produkten vilket också skulle göra produktionen miljövänligare. Färre 

plastdetaljer skulle behövas tillverkas vilket också minskar miljöpåverkan. Studenterna 

valde därför att följa detta, som implementerades i CMG3 knoppen. Resultatet kan 

komma att påverka synen på kriterierna för kommande knoppar och monteringsätten 

för dessa. Det skulle innebära att mer skruv skulle användas för montering av delar. 

Eftersom faktabearbetningen visade att snäppen i kromade detaljer lätt går av i 

demonteringssyfte kan detta eventuellt också minskas.  

Eftersom projektet la ner mycket tid på konstruktionen i CAD, så har endast en prototyp 

tagits fram. Detta gjorde att projektet inte använd så mycket material vilket sparar på 

miljön. Konstruktionerna i CATIA har granskats istället för att ta fram en SLS-modell 

och utvärdera den, vilket är ett bra hållbartänk till kommande projekt, för att spara 

material av 3D-printing. Eftersom prototypen skulle klätts i läder sparade detta på tyg 

vilket också anses vara ett stort plus sett till etiska aspekter, men också sett till priset då 

läder är dyrt att köpa in.  

6.3 Begränsningar 

Prototypen gjordes i SLS vilket inte ger ett hundra procentigt resultat när det ska 

tillverkas i en serieproduktion med formsprutning. SLS ger bra toleransgränser (0,2 

mm) vilket inte kan ges på platsgjutna detaljer. Även fast detaljerna som printades ut i 

SLS fungerade att montera kan det betyda att gjutna plastdetaljer inte beter sig på 

samma sätt. Prototyperna skiljer sig från formsprutade detaljer sett till 

materialegenskaperna. De formsprutade detaljerna är styvare och sprödare och därför 

kan det komma att påverka utformningen. På grund av omfattningen i detta projekt 

skulle inga verktyg tas fram.  

Kostnader som har viktas lågt har ändå tagits hänsyn till i sållningen. Till exempel för 

kärnans position valdes underdelen som kärna, vilket Pughs matris visade var det bästa 

alternativet, men minskade även verktygskostnader. Därför ifrågasattes inte det 

resultatet utan var ett plus.  

För displayutformningen togs materialvalet som störst påverkan för utformningen. En 

display i SLS kommer inte att fungera då SLS inte är genomskinligt. Därför undersöktes 

lackeringsalternativ för displayen och lösningar hittades som passade projektet. 

Snäppen kunde väljas som alternativ då studenterna hittade en displaylackering som 

fungerar för det konceptet. Om andra alternativ för displaylackering hade använts hade 

konceptet fått ändras.  
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Eftersom knoppens form följer en bred design och inte smalnar av vid pivotpunkten 

fanns begränsade lösningar till en symmetrisk fin övergång från växelspaksknopp till 

centerkonsol. I designfasen för CMG3 utvärderade Kongsberg om spakröret kunde 

fixeras längre fram i knoppen. Detta ansågs som icke görbart då det hade minskat 

utrymmet mellan displayen och spakröret. Nu i efterhand kan det konstaterats som en 

bra tes då det utrymmet studenterna har haft har varit kritiskt nog. Alternativet skulle 

vara att ändra på designen på knoppen men detta var uteslutet av handledare på 

företaget. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån projektets frågeställningar formades en växelspaksknopp som resultat. 

Konstruktionen följde företagets mål att uppnå en så enkel montering som möjligt på 

den befintliga ytdesignen. Studenterna anser att koncepten fungerar och kan användas 

för att visa upp produkten i en prototypfas.  

Om knoppen ska gå vidare med att tillverkas med formsprutning behöver 

konstruktionen ses över. Studenterna har inte tillräckligt med stöd för 

tillverkningsbarheten av utformningarna, och därför rekommenderas detta att ses över. 

När detaljerna ska formsprutas behöver även material väljas och kan också påverka 

konstruktionsunderlagen i SLS. Materialval beskrivs i avsnitt 6.5.2. 

När damasken skall komma att göras kan det tas ställning till om det ska användas äkta 

läder eller oäkta läder. Framställningen av riktigt läder görs till viss del ut av kor [17], 

vilket har en stor miljöpåverkan i dagens samhälle. Forskning visar att västvärlden 

måste äta mindre kött för att inte förstöra klimatet, och där av även läderframtagningen 

[3]. Om efterfrågan på äkta läder ökar via tillexempel en växelspaksdamask kommer 

detta också att påverka klimatet. Att aktivt välja att använda oäkta läder kan företaget 

bidra till en bättre miljö. Att anpassa utformningen till oäkta läder och hantera dess 

egenskaper med att försöka ge konceptet en bra design med tanke på tyget. Då gör 

företaget ett bra etniskt val genom att minska klimatpåverkan. Läderframtagningen är 

oftast utsatt i u-länder med låga arbetsvillkor samt låglönade arbetare [17]. Detta gör 

det till ett ännu mer etniskt val att välja konstläder.   

Utifrån kravspecifikationen har kraven uppnåtts. Alla designkrav har tagits i åtanke på 

den tillverkade prototypen. Alltså har designytorna följts, knapparna är pianosvarta, 

displayen har vita indikationer, kromromarna har utformats efter materialets 

egenskaper med mera. För att se alla krav se Bilaga 1.  

I dokumentationskraven har ingen FMEA gjorts, inte heller Kongsbergs hållbarhets 

kontroll (Enviromental Check). En patentsökning (patent clearance) har inte utförts. 

Dessa kriterier har ej uppfyllts på grund av projektets tidsram.  

6.5 Vidare arbete 
Projektet resulterade i en uppvisningsknopp som konstruerades för att tillverkas i SLS. 

Det är en fungerande konstruktion men ej hållbart i en serieproduktion. Om en 

serietillverkning blir aktuell för CMG3 behövs vissa lösningar i konstruktionen ändras 

för att minska tillverkningskostnaderna. Designen behöver modifieras för att 

möjliggöra tillverkningen med verktyg i en formsprutningsprocess. 
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6.5.1 Beräkningar 
CMG3-projektet gjordes med en begränsad tidsram som inte tillät vidare beräkningar 

på djupet. Detta i alla delar av knoppen men i synnerhet de mekaniska. Sett till 

knapparna hade studenterna ett önskemål att release-knappen skulle glida in med spår 

och inte pivotera runt en axel som den i resultatet gör. För att detta skulle kunna 

genomföras och undvika byråeffekten, som innebär att knappen fastnar i spåren vid 

ojämn belastning, behöver beräkningar göras. KA har ett generellt oskrivet 

standardmått där spårens längd ska vara längre än tryckytan. Tryckytan kan justeras 

osynligt under knappen men det måste finnas i åtanke att mindre tryckyta innebär större 

kraft i sidled när tryckning sker längre ifrån, se Figur 19.   

 

Figur 19 – Vidare arbetat konceptförslag för release-knapp 

Vid ritningen av knoppen togs ingen hänsyn till sparandet av material. Detta kan bli 

aktuellt vid en serieproduktion och då måste beräkningar göras med FEM om vad som 

är hållbart eller ej. Ribborna som satts upp som stöd gjordes utan beräkningar utifrån 

positioner och geometrier. 

6.5.2 Materialval 

Val av material kan komma att bli aktuellt. För kromramarna kan det behöva bestämmas 

ifall dessa ska göras i två-komponent eller ej. Två komponent gjutning (2K) innebär att 

formsprutningen sker i två steg och detaljen resulterar i två olika material. Att 

kromramarna kan behöva göras i 2K beror på att krom inte är ett optimalt material att 

använda sig av. Detta för att krom har metallegenskaper och kan vara elektrisk ledande. 

Detta kan ställa till problem när kretskortet ska monteras direkt bakom kromramen 

eftersom kortet kan få kortslutning på grund av kromet, vilket inte får hända när 

produkten ska sitta i en bil. Om detaljen görs i 2K kan endast de synliga ramarna doppas 

i krom genom att ha ett material vars egenskaper gör att kromet fastnar. Resten är i plast 

och kommer inte att skapa kortslutning. Detta kan ha en inverkan på konstruktionen 

och behöver då också ses över.  
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När det kommer till knapparna vill företaget se pianoblanka knappar. Konstruktionen 

av dessa har ingen inverka på val av material.  

Eftersom displayen valdes att göras med snäppen finns det några lackeringsalternativ 

som inte kan tillämpas. Ett billigt alternativ för en display är att lackera den på insidan 

av detaljen. I och med detta kan inte färgen nötas bort eller skadas på grund av 

utomstående faktorer. Nackdelen i detta fall är att inga funktioner i form av snäppen 

eller liknande kan finnas bakom displayen då lacken inte skulle fästa där, vilket hade 

resulterat i olackerade ytor som skulle synas. För att hitta alternativ undersöktes 

liknande lackerade detaljer. En metod som hittades hade flera olika lager på displayen 

som lackerades. Därför fanns ett lager i mitten som dolde önskade ytor. Detta är en dyr 

metod och uteslöts för CMG3 projektet.  

Studenterna gick vidare med en metod där displayen formsprutas i en vit plast. 

Displayen lackerades därefter med svart på utsidan, och för att bokstäverna ska synas 

används laser för att bränna bort färgen där indikeringarna ska vara. Detta resulterar i 

en svart display med vita bokstäver. För att skydda detta mot slitage läggs ett lager med 

genomskinligt lack. Ljuset går igenom dem vita indikeringarna och resultatet blir en 

upplyst display med bra ytfinish.  

6.5.3 D-FMEA 

Säkerhetsfrågor utifrån D-FMEA togs inte med i projektet. Dessa behöver undersökas 

och implementeras på CMG3 knoppen innan användning i bil. Eftersom konstruktionen 

är ny är det nödvändigt att göra detta för att säkerhetsställa utformningen men också för 

att kunna välja material då materialegenskaperna kan påverka D-FMEA.  
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Kravspecifikation 

Bilaga 2 Gannt-schema 

Bilaga 3 Viktningsmatris 

Bilaga 4 Pughs-matriser frågeställning 1 
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Background 
Kongsberg Automotive is a global supplier to the automotive industry with headquarters in Norway and more 

than 10000 employees globally. Driveline products is a strong business area for KA, where gear shifters are the 

main revenue driver.  

Gear shifters has traditionally been tailored for each vehicle platform with respect to case specific geometric 

constraints related to the mechanical linkage between shifter and gearbox. These constraints have made it 

difficult to make shifters compatible with multiple vehicle platforms. The introduction of “shift by wire”, an 

electric interface between shifter and gearbox has mitigated these limitations and altered the way the industry 

operates. A shift by wire system can be used in any vehicle regardless of size and layout. It can also be made 

more compact due to the fact that it does not transfer a physical load through the system. 

This paradigm shift in driveline technology has led to a change in buying behaviour of OEM’s, they are now 

looking to purchase of the shelf shifters in order to reduce development cost and time to market. In turn, this 

has created a gap in the development process. The shifter is ready to use while the customer specific user 

interface is being developed. A generic user interface consisting of knob and panel is thus needed in order to 

drive the vehicle during the development phase. 

Target 
The aim for this thesis project is a design concept for a modular generic user interface consisting of knob and 

panel or boot. The design concept is to accommodate two push buttons and an illuminated display in order to 

be compatible with OEM requirements. 

Design Requirements 
The objective is to create production drawings and 3D models for the CMG3 gear shift knob and shifter boot. 

Key characteristics are given below. 

Models and drawings shall be made with full 

 Knob design surfaces according to PLM: 1000694131 & 1000694138

 Knob is to be covered with black leather

 Buttons are to be painted glossy black/piano black

 Buttons are to have a chrome frame around the black surface

 Lever tube interface is carry over from CMG2

 Display are to be be piano black

 Display are to have white symbols

 Display is to be backlit using white LED’s

 Display are to have a chrome frame around the black surface

 Boot design shall include seams to showcase available techniques

 Installation of knob and boot shall be possible with hands or simple hand tools in less than 10 minutes
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Technical Requirements 
Knob and boot - TR 1283053 

Shifter - DPR 31835789 

Sustainability 
KA expects the student(s) to use the following tools and guidelines in order to meet company policy regarding 

sustainability. 

 KA environmental checklist

 KA global resin list

 Use preferred suppliers for leather which are preapproved regarding environmental aspects in

accordance with TR 1283053

Documentation 
KA expects to see the following documentation of the project. The student(s) are free to make additions 

according to project needs. 

 Technical report

 Technical presentation

 Feasibility study

 FMEA 

 KA environmental checklist

 Patent clearance
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