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ABSTRACT  

This is a report of the exam the student Johan Engström performed at the University of 

Mälardalen in Eskilstuna in 2015, January to June to be more specific. The exam represents 

15 university points and was performed over the period of 20 weeks. The orientation of the 

exam has been product development with further orientation in construction. Product 

development is something that the student finds very interesting and therefore does the 

orientation fit perfect for the student. The student contacted a company by name AQ 

Mekatronik and did after a meeting get an offer of doing his exam with them.  

AQ Mekatronik wants to renew their view on how their upcoming products can be developed 

to build new ways for opportunities. AQ Mekatronik wants the student to somehow improve 

the product that the company is selling today. The reason why the company wants the student 

to improve the product is because it can give the company some new ways to thing in the 

future. What the improvements more exactly will apply for or how they are going to be 

developed is there no directive for. It’s up to the student to find what to improve, why it 

should be improved and how it should be improved.  

The student started to plan the upcoming weeks of work so that the whole project will be so 

easy to follow as possible. The student has through the years at the University of Mälardalen 

used a product development methodology that has been taught through some of the courses 

the student has taken. The methodology goes after these following steps: planning, concept 

development, system-level design, detail design, testing and refining and lastly production 

ramp up. The student does not follow the methodology exactly but does instead modify it to 

fit the situations the student stands in front of. When the planning phase were over the student 

started to analyze the already existing product and the competitors’ products. By analyzing 

the existing product and the competitors’ products the student clearly can see what is good 

and bad with the existing product. After the analysis the student found some issues that the 

student wants to get some answers on after completing the exam. How can the product be 

more ergonomic, space effective and easier but still perform the same performances. Breaking 

down the issues results in the following issues: How can the handle be formed to offer the 

user a better ergonomic? How can the different details be moved to make the product more 

space effective? How can the shaft assembly be easier? How can the locks mechanism 

develop to be easier to provide easier assembly? To be able to improve the different 

constructions in the best way the student used a number of tools, function analysis, 

requirement specifications, QFD, brainstorming, Pugh’s matrix, FMEA, DFX. After the 

studies the student created some concepts and after some further work the concept ended to be 

something very much fitting for the end result. 

After completed the exam the student has now come to some final results. After completed 

exam the student has now developed a handle that is more ergonomic for the users hand and 

wrist and a lock that is more detail effective and also a container that is more figure shaped. 

The handle is using a more figure shaped handle, a rotation function that holds the hand in the 

same position all the time and a dead-man’s grip which allows the hand to come closer its 

resting positon. The lock has saved 30 % of its total detail usage and the mechanism is much 

easier in its design. A PCB card has been moved which means that the container can be more 

figure shaped which allows the container to save more room. 

This project has led to some clear improvements and the student can draw a whole lot of 

conclusions. The handle has been more ergonomic and the lock has been more detail 

effective. The student wanted the shaft assembly to be easier but the development would 

increase the costings for the company and it wouldn’t have been that much of a profit for the 

company.  



 

 

 

SAMMANFATTNING 

I denna rapport redovisas det examensarbete som har genomförts hos AQ Mekatronik där 

företagets egen körkontroll har genomgått en produktutvecklingsprocess. Examensarbetet har 

genomförts på Mälardalens Högskola i Eskilstuna där kursen omfattar 15 hp. 

Uppgiften som uppdragsgivaren bett författaren att genomföra handlar om att vidareutveckla 

den nuvarande designen av företagets körkontroll så att den visar på tydliga förbättringar 

jämte den redan befintliga produkten. Inga tydliga anvisningar om vad som ska förbättras 

eller hur det hela ska tas reda på har tilldelats. Det har varit till författarens uppgift att leta 

reda på svagheter hos den befintliga designen för att sedan lösa dessa på ett bättre sätt. 

De svagheter som författaren ansåg hos den befintliga designen handlade om handtagets 

ergonomiska ställning, behållarens möjlighet att bli mer utrymmeseffektiv, låsets onödigt 

komplicerade konstruktion och axelns svårmonterade skivor. Efter diverse 

produktutvecklingsverktyg så kom författaren fram till ett nytt handtag som erbjuder 

användaren en mer ergonomisk form och funktion, ett lås som består utav färre detaljer samt 

en behållare som är mer figurutformad för att på så sätt spara in på utrymmet.  
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1. INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs det vad författaren har haft för information att använda sig av när det 

gäller projektets avgränsningar, direktiv, syfte och mål mm. Tanken med kapitlets beskrivning 

är att läsaren ska få en insikt i varför projektet genomförs, vilka mål som satts upp och vilka 

direktiv som författaren har haft att förhålla sig till.  

1.1 AQ GROUP OCH MEKATRONIK 

AQ Mekatronik hör till en av de många förgreningar som organisationen AQ Group är 

uppbyggd av. AQ Group grundades 1994 och har sedan dess haft en väldigt stark tillväxt med 

en mycket god lönsamhet. Organisationen har sedan start byggt upp en årsomsättning på hela 

2,5 miljarder SEK. För att få organisationen att gå framåt har organisationen idag ca 8900 

anställda. År 1999 fick organisationen, och har det även idag, AAAs högsta kreditvärdering 

och belönades då med AAA Gulddiplom under 2014. AQ Group består som sagt utav väldigt 

många förgreningar, allt från AQ Mekatronik till AQ Plast och har en utsträckning rent 

globalt sett över 9 länder. (AQ Group) 

AQ Mekatroniks huvudområde verkar inom, liksom namnet avslöjar, el-, mekanik- och 

fordonsindustrin, men det utvecklas även tågförarutrustning. Företaget har 60st anställda i 

Sverige och ca 80st i Bulgarien och har en omsättning på ca 130 miljoner SEK. Några av de 

företag som riktar sig just till AQ Mekatronik är xxx och xxxxxxxxxx. (AQ Mekatronik)  

1.2 BAKGRUND 

Körkontrollen är den produkt som överför tågförarens tankar och kommandon gällande gas 

och broms till tågets utförande och hör därför till en av tågens viktigaste produkter. Själva 

körkontrollen ser vid första anblicken ut som en joystick med några omkopplare men på 

insidan är det så mycket mer än så. På insidan finns en uppsjö av detaljer och för att göra det 

hela så enkelt som möjligt så konstrueras ofta de olika modellerna på ett och samma sätt. Att 

konstruera körkontrollen på ett nytt sätt blir ofta någonting som undviks om de tidigare sätten 

fungerar.  

Att förnya sin syn är väldigt ofta nyttigt för kommande projekt. En ny syn kan innebära att 

företaget hittar nya vägar för hur de ska kunna konkurrera ut sina konkurrenter när det 

kommer till funktioner, materialeffektivitet, pålitlighet, ergonomi mm.  

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med omkonstrueringen av AQ Mekatroniks körkontroll XX är att uppdragsgivaren dels 

ska få en insyn i hur en nästan nyligen färdigutbildad produktutvecklare skulle ta sig an ett 

projekt av denna storlek, men även för att de i slutändan ska få ett förslag på hur 

körkontrollens olika konstruktioner och detaljer skulle kunna förbättras när det kommer till 

montering, funktionalitet och effektivitet. 

Målet som författaren satt upp för detta arbete är att den slutgiltiga konstruktionen tydligt ska 

påvisa förbättringar jämtemot den befintliga produkten när det kommer till montering, 

funktionalitet och effektivitet. Det absoluta huvudmålet är att det i slutändan ska tas fram en 

CAD-modell som ska förtydliga författarens konstruktionsval. Ett sekundärt mål (i mån om 

tid) är att den virtuella modellen ska få en fysisk prototyp, detta då det i sig skulle kunna leda 

till ytterligare förtydningar när det kommer till ergonomi- och hållbarhetstester. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR  

Examensarbetet som redovisas i denna rapport omfattar 15hp och författaren har valt att lägga 

upp dessa hp över en period på 20 veckors tid. Arbetstiden som examensarbetet omfattar 

ligger på 40 timmar i veckan, alltså 4 timmar om dagen. 

Författaren kommer att analysera, omkonstruera och genomföra tester på produktens inre och 

yttre detaljer och konstruktioner.  

Författaren valde tidigt i projektet att enbart fokusera på ett slutresultat i form av en virtuell 

modell, detta då en virtuell modell enligt författaren är det som tidsramen tillåter. I mån om 

tid så kan en prototyp tas fram. Den virtuella modellen som författaren ska ta fram kommer 

till större delen att använda sig av de detaljer som redan används i den befintliga produkten. 

Författaren kommer enbart att ta fram nya detaljer som inte anses kräva allt för stora 

bakgrundstudier, även detta då tidsramen inte tillåter allt för djupa studier. Strömbrytarna är 

ett exempel på de detaljer som inte kommer att omkonstrueras. Omplaceringen av detaljerna 

på insidan kommer dock med största sannolikhet att förekomma.  

Någon djupare analys av kostnader och marknadsföringsstrategier kommer inte att 

genomföras då uppdragsgivaren enbart efterfrågar en produkt som ska vidga företagets 

möjligheter för hur kommande produkter skulle kunna utvecklas. 

1.5 PROJEKTDIREKTIV 

Författaren och uppdragsgivaren gick, vid ett studiebesök, igenom projektets olika direktiv 

som författaren ska förhålla sig till när projektet genomförs. Direktiven som sattes upp var 

inte speciellt strikta, detta då företagets körkontroll väldigt ofta genomgår förändringar och 

tillverkas i väldigt små antal. Direktiven till detta projekt är mer tänkta att fungera som 

riktlinjer för vad författaren ska ha med i åtanke.  

 Författaren ska utgå från den befintliga produkten. 

 Produkten ska i slutändan fungera liksom den befintliga produkten. 

 Produkten ska vara av modulmodell. 

 Följ de material, mått, säkerhets faktorer som finns. 
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1.6 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Efter att författaren genomfört en djupare analys av den befintliga produkten (se 3.2.3), så 

framkom det diverse frågeställningar som författaren ska sträva efter att ge svar på. Själva 

problemformuleringarna valde författaren att dela in i en huvudfråga som senare delades upp i 

övriga frågeställningar. Genom att dela upp frågorna på detta sätt kan författaren enkelt ställa 

frågor som rör olika områden och problem och det lönar sig även i slutändan av projektet då 

detta upplägg gör det enkelt att checka av vad som har lösts och inte. 

- Huvudfråga: 

o Hur kan produkten utvecklas för att bli mer ergonomisk, utrymmeseffektiv och 

förenklad men samtidigt behålla samma funktioner? 

- Övriga frågeställningar: 

o Hur kan handtaget utfromas för att erbjuda användaren en bättre ergonomi? 

o Hur kan de olika detaljerna omplaceras för att göra produkten mer 

utrymmeseffektiv? 

o Hur kan axelmonteringen göras enklare? 

o Hur kan låsets mekanism utvecklas för att ge en enklare montering? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel har författaren lagt upp den teoretiska referensram som har använts för att 

kunna genomföra projektet. De teoretiska delarna beskriver dels vad verktygen och de olika 

begreppen innebär men det beskrivs även hur de genomförs och används, allt för att ge 

läsaren och författaren en så djup syn som möjligt i de olika delarna som tas upp i rapportens 

tidigare delar. 

2.1 PLANERING 

Det är viktigt att redan från start sätta upp tydliga mål för vad det är som ska göras och när det 

ska genomföras. Genom att sätta upp tydliga mål har användaren ett tydligt schema att 

förhålla sig till och risken för att stöta på tidsbrister minskar då drastiskt.  
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2.1.1 PRODUKTUTVECKLINGS METODIK 

När en produkt ska utvecklas eller tas fram är det viktigt att struktur på det som ska göra. 

Tack vare en välstrukturerad plan så har utvecklaren möjligheten att försäkra sig om saker 

som är väsentliga för projektet t.ex. kvalitén, koordinationen, planeringen, ledningen och 

uppföljningen. Den struktur som beskrivs i Ulrich och Eppingers litteratur består utav 6 lika 

steg och är tänkt att ge utvecklaren så stor möjlighet till ett så väldefinierat projekt som 

möjligt. 

0. Planering: I denna fas är huvudmålet att specificera vilka mål som ska uppfyllas med nya 

eller utvecklade produkten. För att komma fram till dessa mål brukar det vara fördelaktigt att 

analysera marknaden, teknologin, tillverkningen, design o.s.v.  

1. Konceptutveckling: I konceptutvecklingsfasen specificeras de krav som kunderna faktiskt 

efterfrågar. Utvecklaren får i denna fas en klarare syn på vad vilka aspekter som måste tas i 

akt vid utvecklingen av produkten. I denna fas ska utvecklaren komma fram till ett antal 

koncept för att sedan sålla ner dessa till ett som ska vidareutvecklas i kommande faser. 

2. System-nivå design: I denna fas är utvecklarens uppgift att analysera och utveckla 

produktens inre uppbyggnad. Utvecklaren ska i detta skede utveckla konceptets olika detaljer 

och konstruktioner, allt för att produktens funktioner ska fungera så utmärkt som möjligt. 

3. Detalj design: Utvecklaren har till denna fas en produkt som, förhoppningsvis, 

överensstämmer med kundernas önskemål och som har genomtänka funktioner och detaljer. 

Vid denna fas ska nu utvecklaren komma fram till diverse ritningar och modeller för hur 

produkten ska komma att se ut och vara uppbyggd. Det kommer att vid denna fas krävas 

diverse val, materialval, toleransval mm. 

4. Testning och förfining: Vid denna fas genomgår den utvecklade produkten, vanligtvis, ett 

prototypstadie. Till en början skapas en så kallad alfa prototyp. Tanken med alfa prototypen är 

att utvecklaren ska få svar på om den tänka produkten och kundernas önskemål 

överensstämmer eller inte. Efter alfa prototypen skapas en så kallad beta prototyp. Beta 

prototypen är tänkt att ge svar på hur väl produkten utför sitt uppdrag, men den är även tänkt 

att ge svar på hur pålitlig produkten är.  

5. Produktionsuppföljning: Under denna fas är det tänkt att de sista problemen som 

produkten kan stöta på vid tillverkningen ska åtgärdas. För att komma fram till de problem 

som produkten kan stöta på så genomgår produkten helt enkelt den tillverkningsmetod som 

utvecklaren kommit fram till vid de tidigare faserna. Själva produktionsuppföljningen är dock 

mer än bara en fas för att komma fram till problem att lösa. Fasen kan även användas för att 

göra tillverkarna bekanta med tillverkningen av produkten. 

(Ulrich och Eppinger 2012, 12-16) 

För att tydligare se vilka saker som utvecklaren bör genomföra i detta tillvägagångssätt se 

bilaga 12. I bilaga 12 listas några av de underliggande faser som utvecklaren bör uppfylla för 

att få ett så genomtänkt slutresultat som möjligt. Bortse gärna från de röda markeringarna då 

dessa förklaras senare i rapporten. 
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2.1.2 GANTT-SCHEMA 

Med hjälp av ett Gantt-schema så visualiseras den kommande tidens inplanerade faser. 

Schemat består till grunden av två axlar, en som representerar de olika faserna och en som 

representerar tiden. Utvecklaren börjar med att placera ut de olika faserna i den ordning som 

de ska genomföras. Därefter fylls schemat i succesivt efter hur utfallet blivit. Har en fas 

genomförts så fylls den tid i som det tog att genomföra den. Genom att använda sig av detta 

verktyg så får utvecklaren chansen att tidigt upptäcka om någon fas ligger efter i planeringen. 

(Ulrich och Eppinger 2012, 383- 384)  

2.2 FÖRSTUDIE 

För att kunna ta sig an problemet på ett smidigt sätt är det väldigt viktigt att hitta 

bakomliggande aspekter. För att hitta alla aspekterna så är det viktigt att kolla upp hela 

problemområdets intressenter, krav, funktioner o.s.v. 

2.2.1 INTERVJU 

Om utvecklaren någon gång under ett projekt inte har tillräckligt med information om 

någonting så kan en intervju vara aktuellt. Genom att ställa en intervju så kan utvecklaren få 

direkta svar på någonting och kan då svar på det som är kritiskt för projektet. För att intervjun 

ska bli så lyckad som möjligt så finns det lite olika tekniker och tips som utvecklaren bör ha i 

åtanke innan själva intervjun genomförs. För att själva intervjun ska bli så lyckad som möjligt 

så delas själva intervjuarbetet in i fyra delar: planering, intervjun, utskrift och kontroll. Först 

så bör utvecklaren på egen hand ta reda på så mycket som möjligt om personen som ska 

intervjua, området som intervjun ska handla om mm. Det är även viktigt att frågorna som 

ställs i intervjun inte leder fram till ja- eller nej-svar. Frågorna ska inte på något som helst sätt 

leda fram till ett svar utan det är den intervjuade personen som ska ge sitt eget svar. När väl 

den intervjuade ger sina svar så är det mycket viktigt att verkligen lyssna och därför är det 

viktigt att enbart notera det viktigaste. (Aftonbladet, 2000) 

2.2.2 KÖRKONTROLL 

En körkontroll, till tåg, är en kontroll som är tänkt att överföra användarens kommandon till 

tågets utförande. De kommandon som utförs rör tågets färdriktning och hastighet likaså 

bromsar och dessa utförs ofta genom att någon spak eller liknande ställs i ett valt läge. 

Körkontroll tillverkas separat från de övriga produkterna i tågets hytt och installeras på själva 

instrumentbrädan där tågföretaget anser att den passar för användaren och tåget. (Faiveley 

Transport) 

2.2.4 AXELFÖRBAND 

Axelförband har i uppgift att uppfylla två önskemål, det första är att placera den kropp som 

ska sitta på axeln och för det andra så ska denna väldigt ofta överföra olika krafter som 

uppstår vid användning. I och med att detta gäller axlar så handlar det väldigt ofta om 

roterande axlar som någon gång ska vridas och på så sätt överföra någon sorts kraft. 

Vanligtvis så brukar axelförband monteras fast för att sedan inte tas bort förrän det verkligen 

krävs när produkten t.ex. ska underhållas. (Olsson 2006) 
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2.2.5 ANTROPOMETRI 

Människans kropp har vissa kroppsmått, denna vetskap kallas för antropometri. Detta begrepp 

är faktiskt en förgrening inom området ergonomi. Antropometri hör till förgreningen fysisk 

ergonomi, de två andra förgreningarna inom området ergonomi kallas för organisatorisk 

ergonomi och kognitiv ergonomi. Antropometri verkar alltså inom området fysisk ergonomi 

och människans kroppsmått. Genom att använda sig av antropometri vid produktutvecklings 

projekt så ökar möjligheten för att vid ett tidigt skede skapa utforma produkten på ett sådan 

sätt att den passar bra för användaren.  

Strukturella mått: Dessa är de mått som kan mätas upp mellan vanliga anatomiska 

kännetecken. T.ex. sitthöjd, axelbredd eller likande. 

Funktionella mått: Dessa är de mått som kroppens delar verkar inom när de ska utföra en 

funktion. (Högskolan i Skövde, 2011) 

2.2.6 ERGONOMI 

Ergonomi är ett begrepp som fokuserar på vetskapen om hur saker och ting kan samspela så 

bra som möjligt med människan och människans arbete. Tanken med ergonomi är att 

produkter och miljöer ska vara utformade på ett sådant sätt att de samspelar med människans 

förutsättningar och gränser. För att lyckas ta fram en ergonomisk produkt så fokuseras 

utvecklingen utifrån användaren och inte utifrån produkten. En produkt eller miljö ska kort 

beskrivet kännas bekväm för användaren utan att påverka denna negativt rent fysiskt psykiskt. 

En anledning till varför ergonomi bör eftersträvas är att icke-ergonomiska produkter ofta kan 

resultera i arbetskador i längden vilket kan ställa till med stora problem för användarens 

framtid. Några av de belastningsskador som brukar uppstå i samband med icke-ergonomiska 

produkter brukar uppstå om en viss rörelse eller position av kroppen genomförs allt för ofta 

eller om arbetsutförandet involverar starka krafter. För att förebygga arbetsskador så bör 

produkter och miljöer på arbetsplatser, liksom det nämndes tidigare, utvecklas utifrån 

personalen och inte produkterna. (Ergonomi) 

2.2.7 KONKURRENTANALYS 

En konkurrentanalys går helt enkelt ut på att analysera sina konkurrenters produkter. Det är 

viktigt att veta hur konkurrenternas produkter, service och policys ser ut, allt för att förstärka 

sin säkerhet när den egna produkten ska ut på marknaden. (Österlin 2011, 127) 

2.2.8 FUNKTIONSANALYS 

Tanken med en funktionsanalys är att utvecklaren i fråga ska få en insyn i de olika 

funktionernas syften och vad det är som krävs för att dessa ska kunna uppfyllas. För att 

utvecklaren ska få en så djup insyn som möjligt i produktens olika funktioner så är produktens 

funktioner indelade i tre olika stadier: 

 Huvudfunktion (H): Huvudfunktionen är det som produkten har som sin 

huvudsakliga uppgift.  

 Delfunktion (N): En delfunktion är den funktion som får huvudfunktionen att 

fungera.  

 Stödfunktion (Ö): Stödfunktioner är funktioner som egentligen inte fyller något 

enormt syfte, de finns där för säkerhetskull. Ofta så går stödfunktioner in under 

informationsdesign, de stödjer produktens funktioner men de uppfyller inte något 

större krav för att funktionen ska fungera. 

(Österlin 2011, 42- 43) 
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2.2.9 KRAVSPECIFIKATION 

De flesta projekt har diverse krav/efterfrågningar som har ställts utav 

kunden/uppdragsgivaren, ett sätt att sammanställa alla dessa på är att sammanställa en 

kravspecifikation. I en kravspecifikation får utvecklaren en möjlighet att se vilka viktningar 

de olika kraven har, på så sätt kan utvecklaren prioritera sina kommande faser. En 

kravspecifikation specificerar vilka enheter och viktningar som kraven består utav, men det 

specificeras även vilka samspel det finns mellan de olika kraven. (Ulrich och Eppinger 2012, 

92)  

2.2.10 QFD 

Metoden bygger bl.a. på att ge utvecklaren information kring hur väl de olika särdrag som 

produkten använder sig av sammanfaller med de kvalitéer som kunderna efterfrågar. 

Grundtanken med en QFD är att utvecklaren ska kunna utvinna mätbara data utifrån de 

”mjuka” krav som kunderna ställer. För att få fram dessa mätbara data analyseras de krav som 

ställs från kundens sida men även de krav som ställs på produktens design. Kraven ställs inför 

varandra för att på så sätt skapa en mer överskådlig påverkan på varandra. När en QFD ska 

skapas så finns det en hel del som måste struktureras upp i matrisen och en hel del 

information som ska föras in i matrisen innan den kan börja användas. För att göra det mer 

överskådligt så visas processen i 8 steg här nedan: 

1. Först och främst brukar det vara smart att föra in alla de krav som kunderna efterfrågat 

med produkten, dessa brukar vanligtvis placeras in till vänster i matrisen, dessa krav 

värderas samtidigt 1-5 efter hur viktiga utvecklaren anser att dessa är.  

2. Därefter betygsätts den produkt som utvecklaren valt att sätta som referensprodukt, 

alltså den redan aktiva produkten, efter hur väl den uppfyller kundernas krav. Ett smart 

tips vid detta steg är att samtidigt betygsätta var utvecklaren vill vara i framtiden med 

denna produkt. För att få en insyn i hur mycket mer arbete som måste läggas ner i 

utvecklingen av produkten så räknas ett förbättringsförhållande fram, detta görs 

genom att dividera framtidsmålen med nutidsläget. Betygsättningen av 

referensprodukten placeras vanligen till höger i matrisen.  

3. Även försäljningen har en kolumn i en QFD, detta då det ska kunna komma fram svar 

om förbättringarna kommer att påverka försäljningen eller inte. Denna del har 

betygsättningarna 1.0(ingen påverkan på försäljningen), 1.2 (måttlig förbättring) samt 

1.5 (stark påverkan). Huvudfrågan som ofta ställs i denna kolumn är: Hur viktigt är det 

att ge kunden denna funktion? Kommer funktionen att hjälpa i framtiden? Kommer 

funktionen att ge något inflytande till dig eller marknaden? 

4. Härnäst multipliceras poängsättningen ihop mellan viktningen hos kundernas krav, 

förbättringsförhållandet samt siffran som framkom i försäljningskolumnen. Siffran 

som framkommer ur denna multiplicering kallas för ”% poäng” och kommer att ha en 

stor roll som vägnings faktor. 

5. Härnäst är det dags att ta fram olika mätetal. För att komma fram till dessa mätetal 

föreslås att utvecklaren brainstormar en stund. Dessa mätetal läggs högst upp i ett 

vågrätt led. 

6. Nu är det dags att genomföra själva analysen av sambanden mellan 

produktfunktionerna och kundernas krav. Först går utvecklaren igenom alla celler i 

matrisen för och se vilka särdrag som har något gemensamt med kundkraven. När alla 

har hittats är det dags att bestämma hur stor påverkan särdragen har på kundkraven. 

Betygsättningen här använder sig av symboler vanligtvis: dubbelcirkel är lika med 9, 

alltså stor påverkan; enkelcirkel är lika med 3, måttlig påverkan; triangel är lika med 
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1, väldigt liten påverkan eller möjlig påverkan. De celler som inte får någon symbol 

lämnas helt tom då det inte finns någon påverkan däremellan.  

7. Relationssiffrorna som kom fram ur steg 6 multipliceras nu en och en med ”% poäng” 

siffran på samma rad som framkom ur steg 4. När alla celler i kolumnen genomgått 

denna beräkning så räknas allt samman och detta visar sedan på vilken rank de olika 

relationerna har. 

8. Sista steget. Nu ska taket på QFD-matrisen skapas. I detta steg skapas en triangel 

ovanpå matrisen, vilket inuti på bevisar vilka särdrag som har relationer till varandra. 

Där cellerna angränsar varandra utvärderar utvecklaren hur stor relation särdragen har 

till varandra. Även här används dubbelcirkeln, enkelcirkeln och triangeln som 

betygsättning.  

(Advanced QFD, 1994) 

2.3 IDÉGENERERING 

Idé generering handlar om att generera idéer som längre in i projektet kan komma att bli 

lösningen på problemet. Idé genereringen kan genomföras på många olika sätt så i detta 

kapitel tas endast några av metoderna upp.  

2.3.1 BRAINSTORMING 

För många är brainstorming ett självklart val när det kommer till idé generering. Metoden i 

fråga öppnar upp möjligheterna att hitta lösningar som annars skulle vara helt uteslutna. 

Brainstormingens huvudsyfte är att det ska genereras så många idéer som möjligt. Metoden 

kan användas i grupp men även vid individuellt arbete. För att uppnå det absolut bästa 

slutresultatet är det väldigt viktigt att den enskilda individen, liksom gruppmedlemmarna, är 

medvetna om reglerna:  

 Ingenting får kritiseras. 

 Kvantitet går alltid före kvalité. 

 De udda och konstiga idéerna uppmuntras. 

 Kombinera gärna dina idéer med någon annans. 

(Österlin 2011, 55) 

2.4 KONCEPTGENERERING 

I denna fas är det upp till utvecklaren att ta fram olika konceptförslag på hur den slutgiltiga 

produkten skulle kunna fungera eller se ut. Men liksom det beskrivs i boken Product Design 

and Development så är ett koncept ”en approximativ beskrivning av teknologin, 

arbetsprinciperna och formen hos produkten”. När konceptgenereringen pågår är det viktigt 

att koncepten strävar efter att uppfylla kundernas önskemål, denna fas genomförs trots allt 

vanligtvis efter att utvecklaren har samlat data kring kundernas önskemål och vilka mål som 

bör strävas emot. När en konceptgenerering genomförs så kan det genomföras på lite olika 

sätt beroende på vad utvecklaren anser passar honom/henne bäst. Ofta förekommande så 

skissas förslag ner på papper eller så beskrivs de med ord. Huvudtanken med en 

konceptgenerering är att området ska vara så utforskat som möjligt. Chansen är, i och med att 

många koncept har tagits fram, att området ska vara så utforskat så att ett av de koncepten 

som tagits fram ur konceptgenereringen är det mest ultimata. Om inte en konceptgenerering 

av något slag genomförs så är chanserna för att konceptet, som utvecklaren väljer att gå vidare 

med, ska vara det mest ultimata mycket små. Ju fler koncept som tas fram i samband med 
konceptgenereringen ju större chans är det att det mest ultimata konceptet redan stöts på och 

risken för att ett bättre koncept stöts på vid ett senare skede i projektet minskar drastiskt. 

(Ulrich och Eppinger 2012, 118-119) 
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2.4.1 IDÉ- ELLER KONCEPTSKISSER 

När utvecklaren kommit fram till vad som efterfrågas och vilka krav som ställs rent 

designmässigt så är det utvecklarens uppgift att komma fram till en eller flera lösningar på 

problemet. Till en början brukar själva skissfasen handla om mer överskådligt, ju längre 

denna fas går dock så övergår det överskådliga till en mer detaljinriktad syn. För att skisserna 

ska bli så lyckade som möjligt genomförs även olika samtal med intressenterna för projektet. 

Genom att samtala med sina intressenter så ökar chansen för att idéerna och koncepten ska bli 

så genomförbara som möjligt. Utifrån denna fas är det tänkt att utvecklaren ska komma fram 

till lösningar som på något sätt skulle kunna lösa det problem som är relevant för projektet. 

(Österlin, Design Management 2011, 59) 

2.4.2 MOCK-UPS 

Mock-ups är någonting som utvecklare använder sig av för att få en tidig respons på hur 

produktens design fungerar och känns för användaren. Tanken är att produkten byggs i full 

skala med hjälp av enkla material som t.ex. kartong eller liknande, allt för att produkten ska 

kunna åskådas och testas. Med testas menas då möjligtvis att hålla i den och känna men 

produktens funktionella utföranden får mest tänkas hur de ska funka. Genom att använda sig 

av mock-up skapande vid ett tidigt skede så kan utvecklaren enkelt göra om designen då 

materialet på modellen är av ett enkel arbetat material. Modellen ger även designern och 

användarna en riktad syn mot produktens helhet och därför hamnar detaljer och övrigt i 

bakgrunden. Åskådaren slipper onödig fokusering på annat än helheten. Med tanke på 

materialet som används så sparar utvecklaren in på väldigt mycket pengar när det gäller 

material- och verktygskostnader. (International Design Foundation) 

2.5 KONCEPTUTVÄRDERING 

Efter att ett visst antal koncept valts ut så är det dags att återigen minska antalet till ett mer 

överskådligt antal. Grundtanken med konceptvärderingen är att utvärdera de olika koncepten 

som skapats på hur bra de löser problemet. För att genomföra detta finns det några olika 

metoder som kan tas till.  

2.5.1 PUGH´S MATRIS 

När utvecklaren kommit fram till ett antal koncept kan det vara bra att sålla ner antalet till ett 

lite mer överkomligt antal. För att genomföra detta önskemål genomförs en så kallad Pughs 

Matris, matrisen utvärderar de olika koncepten på ett sådant sätt att endast något eller några få 

koncept är ”värda” att jobba vidare med. Utvecklaren börjar med att rada upp de olika 

koncepten vågrätt efter varandra, samt en referensprodukt som redan finns ute på marknaden, 

detta då utvecklaren ska kunna se om konceptet verkligen är bättre än den nuvarande 

produkten. Därefter radas olika kriterier som utvecklaren anser är viktiga för det kommande 

slutresultatet, vanligtvis överensstämmer dessa krav med kundkraven. Koncepten och kraven 

är nu uppradade och det är då dags att utvärdera koncepten i jämförelse med 

referensprodukten som från början redan har 0 på alla krav. Om ett koncept genomför ett krav 

bättre än referensprodukten får den utvärderingen + och sämre resulterar i -.  

Utvärderingsresultaten räknas ihop och konceptet rankas sedan efter dess prestation. 

Utvecklaren ska nu tänka efter om det finns någon möjlighet att kombinera och förbättra 

koncepten utifrån de resultat utvärderingen gett. När utvecklaren anser sig vara nöjd med 

resultatet väljs ett av koncepten som ska jobbas vidare på. (Ulrich och Eppinger 2012, 150- 

153) 
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2.6 KONCEPTUTVECKLING 

I denna fas fokuserar på fortsatt utveckling av det koncept som valts vid konceptvärderingen. 

Tanken är att konceptet nu ska utvecklas med avseende på tillverkning och konstruktion. 

2.6.1 FMEA 

I utvecklingen är det mycket fördelaktigt att analysera de problem som produkten kan komma 

att ställas inför genom dess tid ute på marknaden. För att komma fram till dessa data kan en 

FMEA användas. Genom att använda en FMEA så har utvecklaren möjlighet att vid ett tidigt 

skede hitta problem för att sedan åtgärda dessa innan produkten nått marknaden. En FMEA 

använder sig av en matris där följande faktorer förekommer: 

1. Felläge: Det läge som en detalj eller delkonstruktion uppnår så att det i sig resulterar i 

ett fel. Detaljen eller delkonstruktionen står i ett sådant läge att produkten inte 

fungerar, se ut eller låta som den ska göra. 

2. Förekomst: I denna fas uppskattas det hur stor risk det är att felläget förekommer. 

3. Svårighetsgrad: Liksom namnet avslöjar så handlar detta om att utvärdera hur svårt 

problemet är.  

4. Upptäckt: Detta uppskattar hur stor chans det är att felet upptäcks innan produkten 

når problemet eller innan produkten släpps på marknaden. 

5. RPN: RPN är till för att utvecklaren ska ha möjligheten för att kunna prioritera de 

problem som tagits fram. Det problem som får störst betyg på RPN är det problem 

som är allvarligast för produkten. För att få fram en mer exakt data att analysera så 

räknas RPN fram genom att multiplicera följande: Förekomst x Svårighetsgrad x 

Upptäckt. 

Dessa olika faktorer använder sig av olika betygsystem som allesammans använder sig av 

betygen 1-10, bortsett från RPN som använder sig av multiplicering bland flera av de övriga 

faktorerna. 

(Kmenta och Ishii, 2000) 

2.6.2 SEMIOTIK 

Semiotik kan kort beskrivas som ”studier av tecken”. Semiotik handlar om att studera tecken 

så som bilder, texter mm på ett sådant sätt att utvecklaren kan sammankoppla de olika 

tecknens påverkan och innebörder på användare. När det gäller semiotik så finns det en hel 

del olika tecken som kan studeras. Det finns underrubriker inom området semiotik som t.ex. 

ikon, symbol, index mm och alla dessa har ett var sitt område som de specialiserar sig på. 

(Biarask) Hemsidan larare.at beskriver semiotik som ”… till skillnad från semantiken, kan 

teckensystem också uppfattas mycket brett och inkludera bilder…”. Det som menas med 

citatet är att semiotik kan innefatta så mycket mer än former som semantiken fokuserar på.  

  



 

12 

 

2.6.3 SEMANTIK 

Semantik handlar om att produktens form eller tecken ska inge ett sorts budskap till 

användaren. Utvecklaren av produkten utformar produkten på ett sådant sätt att 

formen/tecknet ger användaren en viss känsla eller tankegång när produkten ses på eller 

används. När produktens form tas fram så finns det några olika frågor som utvecklaren bör 

ställa till sig själv för att formen ska inge ett så stort budskap som möjligt för användaren. 

Några av frågorna lyder som följande: Hur kan produktens egenskaper lyftas fram så att de 

tydligt syns? Vad bör undvikas för att inte skymma det vi vill visa? Det är viktigt att formen 

verkligen överensstämmer med det som utvecklaren vill att produkten ska förmedla. Om inte 

formens budskap tänks igenom noggrant så är risken relativt stor att formen kan kännas 

överflödig och ogenomtänkt. Inom begreppet semantik så finns det olika analyser som 

utvecklaren kan gå igenom för att få ett så genomtänkt formspråk som möjligt. Några av de 

analyser som kan genomföras är bl.a. formanalys, karaktär, identitet och funktion. I en 

formanalys så analyseras produktens former för att se hur produkten ses i olika nivåer, t.ex. 

helhetsnivå och detaljnivå. Genom att se produkten på olika nivåer så kan utvecklaren enkelt 

se hur produkten kan tänka uppfattas vid första ögonkastet eller när produkten analyseras 

djupare då detaljerna syns. Karaktär fokuserar däremot mer på att återge vissa karakteristiska 

drag som former, material, ytor eller liknande ofta bär på. Metall har t.ex. en tendens att vara 

hårt, kallt och blänkande vilket resulterar i att hårdhet, kyla och blänkande blir karakteristiska 

drag för just denna sorts yta. När utvecklaren strävar efter en speciell karaktär på sin produkt 

så brukar ett vanligt sätt för att hitta karaktären vara att analysera redan existerande produkter, 

material, platser o.s.v. Identiteten är det som gör att användaren kan identifiera vilket företag 

som gjort produkten. För att påminna användaren så gott som möjligt så brukar former eller 

färger vara några av de sätt som brukar vara effektiva. Genom att utforma produkten på ett 

igenkännligt sätt så behöver inte etiketter placeras för att informera användaren om tillverkare 

eller produktserie. Formerna informerar tillräckligt. Funktion innebär att produkten utformas 

på ett sådant sätt att produktens funktioner blir nästintill uppenbara. Former som visar på hur 

produktens funktioner ska användas eliminerar även det kravet för att placera ut etiketter. Då 

formerna förklarar funktionerna så krävs ingen djupare beskrivning som instruktionsböcker 

skulle ge, vilket i sig gör att produkten kan användas utan att behöva några pålästa kunskaper. 

(Österlin 2011, 104-109) 
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2.6.4 DESIGN FOR ASSEMBLY 

För att utvecklaren ska veta om produkten är enkel och montera eller inte genomförs en DFA. 

En DFA borde egentligen tas med i åtanke i alla de faser som rör utformningen av produkten, 

men det påpekas i PDF:en Product Design for manual assembly vara mest fördelaktigt att 

genomföra detta i de tidigare faserna i projektet. Genom att använda en DFA minskar riskerna 

för att en subjektiv bedömning genomförs och bedömningen öppnar därför upp för fler idéer 

då utvecklaren inte skaffat sig någon favoritutformning. Utvecklaren har i denna metod 

förhoppningar om att komma fram till en billigare tillverknings- och monteringskostnad. En 

DFA är enkelt beskrivet som en metod där utvecklaren och tillverkningen får möjligheten till 

att komma varandra närmare. (Product Design for Manual Assembly) 

En DFA:s struktur är uppdelad i 13 riktlinjer:  

1. Antal detaljer: Det antal detaljer som produkten är uppbyggt av. För att utvärdera 

denna riktlinje uppskattar utvecklaren vilket det absoluta minimala antalet detaljer är 

och jämför sedan denna siffra med det antal som den relevanta produkten är uppbyggd 

av. 

2. Antal fästdetaljer: Det antalet fästdetaljer som produkten innefattar. Anledningarna 

till varför dessa detaljer önskas minska är många. Till och börja med så innebär fler 

fästdetaljer fler detaljer för monteraren eller maskinen att hantera, en fästdetalj kan 

mycket väl omfatta fler än en detalj. Fler fästdetaljer betyder längre tid, vilket inte 

önskas. Den andra anledningen gäller rent ekonomiskt. Fler fästdetaljer betyder högre 

kostnader, synliga liksom dolda. Den tredje anledningen är att fästdetaljer innebär fler 

risker för påfrestningar.  

3. Antal basobjekt: Ett basobjekt är ett objekt som de resterande detaljerna byggs 

ovanpå. Genom att använda sig av ett basobjekt som grund så är inte produkten i lika 

stort behov av några onödiga underkonstruktioner, vilket i sin tur kan kräva fler 

onödiga fixeringar o.s.v.  

4. Ompositioneringar vid montering: Om ompositionering förekommer ofta vid 

montering så får inte bara företaget problem rent tidsmässigt utan även rent 

ekonomiskt.   

5. Effektivitet vid montering: I denna riktlinje utvärderas det hur effektivt produkten 

monteras. En effektiv montering är en som överensstämmer med dessa fyra punkter. 

1) Har så få monteringssteg som möjligt. 2) Så små risker som möjligt för förstörande 

av detaljer vid montering. 3) Vid monteringen så undviker produkten att placeras på 

något konstigt sätt som känns fel för monteraren eller som placerar maskinen eller 

produkten i någon konstig vinkel eller liknande.  

6. Undvik karaktäristiska detaljer som försvårar åtkomligheten av detaljer: I denna 

riktlinje finns det tre punkter som försvårar åtkomligheten av detaljer. 1) Att detaljerna 

hakar i varandra. 2) Att detaljerna fastnar i varandra. 3) Flexibilitet av detaljerna. 

7. Design som förebygger felmontering: När produkten ska monteras ihop så finns det 

tre stycken sätt att genomföra detta på. 1) Manuell montering. 2) Automatisk 

montering. 3) Speciell överförings montering. När produkten är färdigutvecklad och 

ska monteras så är det viktigt att utvecklaren har i åtanke hur monteringens arbetare 

eller maskin ska angreppa monteringen. Det är viktigt att arbetaren och maskinen har 

så goda förutsättningar som möjligt att montera ihop produkten. 

8. Detaljer med symmetri från början till slut: Om en detalj inte har symmetri från 

början till slut så finns det en väldigt stor risk att arbetaren eller maskinen måste vända 

på detaljen eller produkten för att montera den på rätt sätt. Ompositionering av 

detaljen eller produkten kan mycket väl bli kostsamt rent tidsmässigt. Om en detalj 
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istället har symmetri från början till slut så spelar det ingen roll från vilket håll 

arbetaren eller maskinen monterar detaljen, den kommer att passa oavsett.  

9. Detaljer med symmetri kring axeln: Även symmetri kring en axel är viktig. En 

detalj som ska monteras på en axel har ett hål i sig på sin högra nederdel går kanske 

bara att montera på ett sätt t.ex. Om detaljen istället har ett hål på sin högra nederdel 

och sin vänstra överdel så går detaljen att montera på två sätt istället för ett.  

10. Tydlig asymmetri där symmetri inte är möjlig: Om en detalj inte är symmetrisk så 

ska en tydlig assymmetri finnas på denna detalj. En triangel kan t.ex. ha ett 

assymmetriskt mönster av hål och genom att utforma en grop på sidan av triangeln blir 

det mer självklart hur detaljen ska monteras. 

11. Raka rörelser vid montering och som är från samma håll: Tanken med denna 

riktlinje är att monteringen ska ske från ett och samma håll med raka rörelser för 

arbetaren eller maskinen. Genom att uppfylla detta så finns det ingen anledning till 

någon onödig ompositionering eller andra än en rörelse (per detalj) för arbetaren eller 

maskinen. 

12. Fasningar/funktioner som förenklar monteringen: I och med att detaljerna har 

fasningar eller liknande så faller detaljerna enklare på rätt plats. Detaljens fasning gör 

så att detaljen näst intill placerar sig själv på plats.  

13. Lättåtkomliga detaljer: Om detaljerna är svåra att greppa kan det ställa stora 

problem för arbetaren eller maskinen som monterar ihop produkterna. För att ge 

arbetaren eller maskinen större möjlighet att greppa detaljerna kan utvecklaren se till 

att ge ett spel på detaljen eller liknande. Om en detalj t.ex. måste placeras på en trång 

yta så minskar effektiviteten av monteringen, en förenkling av en detalj kan alltså 

hjälpa andra riktlinjer i sin tur. 

(Ullman 2010) 

2.6.5 DESIGN FOR MANUFACTURING 

Design for manufacturing eller DFM som det även kallas går ut på att utvecklaren ska få en 

insikt i hur väl produkten är utformad för den tillverkningsmetoden som utvecklaren valt. 

Faktum är att det finns många olika tillverkningsmetoder att använda sig av som utvecklare. 

Varje tillverkningsmetod har sina egna krav eller riktlinjer som bör följas om utvecklaren vill 

ha en så väl tillverkad och spillsnål produkt som möjligt. Även verktygen som ska ta fram 

produkten i tillverkningsmetoden måste tänkas igenom grundligt. För att lyckas komma fram 

till en produkt eller ett verktyg som stödjer tillverkningsmetoden så genomgås en process om 

tre steg: fastställ vilka krav som ställs, ta fram koncept och ta sedan fram den slutgiltiga 

produkten/verktyget. (Ullman 2010) 

2.6.6 DESIGN FOR MAINTENANCE 

Design for maintenance är uppbyggt av tre stycken riktlinjer som bör följas för bästa resultat. 

1) Produkten ska utformas på ett sådant sätt att underhåll behöver genomföras så sällan som 

möjligt. 2) Så att produkten blir så enkel att underhålla som möjligt 3) Så att logistiken blir så 

enkel som möjlig. För att genomföra detta verktyg på ett smidigt sätt så bör utvecklaren 

noggrant tänka igenom saker som, vilket material som väljs, vilka detaljer som väljs, vilka 

fästdetaljer som väljs o.s.v.  (University of Twente, 2013) 
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2.7 PRODUKTFRAMTAGNING 

Vid denna fas bestäms det material och den tillverkningsmetod som ska komma att vara 

aktuell för slutprodukten. Denna fas är väldigt styrande för hur den ekonomiska vinningen ska 

komma att utspela sig, både materialet och tillverkningsmetoden styr kostnader och 

tidsplaneringen väldigt starkt. 

2.7.1 MATERIALVAL 

Materialval är ingenting som bör förhastas. När ett materialval ska göras så är det i huvudsak 

tre olika aspekter som utvecklaren bör tänka på hos materialet. Egenskaperna som materialet 

bär på bör passa den detalj som materialet ska utformas till. Med egenskaper menas då t.ex. 

hur materialets ledningsförmåga av elektricitet är, hur böjligt materialet är eller liknande. 

Materialets miljöpåverkan är även det något som bör ses över och även hur materialets 

egenskaper beter sig efter en viss tid när materialet har börjat slitas. Produktens material bör 

även vara lämpligt när det ska ses ur tillverkningssynvinkel. Materialet ska gå att tillverka 

produktens form i, men på ett sådant sätt att materialet inte ger produkten en fel ytfinish eller 

liknande. Den sista aspekten som bör uppmärksammas är den tidsplanerande och ekonomiska 

aspekten. Att hålla sig till standarder är någonting som vanligtvis brukar resultera i små 

problem då det just är standard och förmodligen lättåtkomligt och billigt. (Österlin, Design 

Management, 2011. S. 146) 

2.7.2 VAL AV TILLVERKNINGSMETOD 

Att välja material till en produkt innebär ofta att flera aspekter måste tas med i beräkningarna. 

Som utvecklare måste materialet tänkas igenom hur det passar in på det som produkten ska 

passa in på. Det är viktigt att materialet passar in på vem som ska använda det, hur materialet 

påverkar miljön, hur dyrt materialet är o.s.v. För att ta reda på vilket material som uppfyller 

kraven eller rekommendationerna så finns det en del aspekter som bör tas med i åtanke. Hur 

materialet uppbyggnad ser ut, vilken tillverkningsmetod som krävs för att ta fram materialet, 

var materialet ska hanteras och om denna miljö verkligen passar o.s.v. (SVID) 

2.8 KONSTRUKTION 

Konceptet har vid denna fas en lösning till problemet och det är nu viktigt att ge konceptet en 

konstruktion och form. Vid denna fas är det väldigt viktigt att få visuella eller fysiska 

modeller av hur slutprodukten kan komma att se ut. 

2.8.1 CAD 

CAD eller Computer-Adided Design som det egentligen kallas är ett begrepp som samlar all 

design som tas fram med hjälp av datorer. CAD är alltså en mjukvara som används med hjälp 

av hårdvaruprodukter som dator, skärm, pekdon, tangentbord mm. Under begreppet CAD 

finns det några andra underrubriker, ICG t.ex. I dagens industri är det mycket vanligt att 

utvecklarna tar fram virtuella modeller eller ritningar av den tänkta produkten, denna teknik 

går just under namnet ICG (Interactive Computer Graphics). (Narayan, Rao & Sarcar, 2008) 
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3. EMPERI 

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som författaren har tagit till detta projekt. Allt 

från planering till färdigutvecklad produkt. Varje del förklarar både hur författaren gick till 

väga men även varför författaren har valt att göra det som görs. 

3.1 PLANERING 

För författaren är planeringen väldigt viktig när det kommer till projektgenomförande. Det är 

viktigt att redan från start få klart för sig vad som ska göras och hur det ska göras. Genom att 

bygga upp en planering tidigt så minskar risken, enligt författaren, för misstag och onödigt 

arbete då kommande faser i princip går som på räls. 

3.1.1 PRODUKTIONSUTVECKLINGS METODIK 

Författaren valde vid ett tidigt skede att jobba efter den metodik som genomförts i tidigare 

kurser, bl.a. KPP015, KPP017 och KPP039. Metodiken har visat sig gång på gång fungera 

mycket väl då det gett projektet struktur och enkla tillbakablicks möjligheter. Genom att 

bygga vidare på en färdig struktur så kommer inte författaren behöva lägga ned någon större 

vikt på att utforma kommande faser. Författaren kommer antagligen dock inte att följa 

metodiken till punkt och pricka. Metodiken kan komma att modifieras allt eftersom då 

författaren mycket möjligt kan komma att stöta på problem eller andra oförutsägbara moment.   

 

Figur 1 - Produktutvecklingsmetodiken från litteraturen Product Design and Development 

3.1.2 GANTT-SCHEMA 

Ett Gantt-schema skapades då författaren skulle få en tydlig bild över hur de kommande 

veckorna skulle kunna komma att se ut rent fasmässigt. Först tänktes det noggrant igenom hur 

projektet skulle genomarbetas, alltså vilka faser som kommer vara aktuella för detta projekt. 

Författaren utgick dock fortfarande efter produktutvecklingsmetodiken. Därefter radades alla 

faserna upp för att sedan planeras in under vilka veckor dessa tänks genomföras. Vid varje 

veckoslut markeras utfallen ut och författaren fortsätter sedan vidare på nästa veckas faser 

o.s.v. (se tabell 1). 
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Tabell 1 - Gantt-schema för projektet 

 

Liksom det kan ses bilden här ovan så har Gantt-schemat inte riktigt följts till punkt och 

pricka. Anledningen till schemats olika utfall har varit på grund av oförutsägbara problem 

med konceptgenereringar, simuleringar, mjukvaror mm. Författaren var dock relativt säker 

redan från början att schemat inte skulle hålla exakt så som det hela planerats. Genom 

projekts gång så brukar vissa oförutsägbara händelser uppstå och det blir då till utvecklarens 

uppgift att lösa det hela på bästa sätt. 

3.2 FÖRSTUDIE 

För att få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med projektet är det smart att leta 

reda på information kring sitt område, konkurrenter, krav, nuvarande konstruktioner mm. 

Författaren har till detta projekt valt att gå väldigt djupt in på detta ämne då detta bygger 

grunden för många av de faser som skall genomföras framöver.  

3.2.1 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

Uppdragsgivaren finner att de behöver en ny och fräsch syn på hur deras produkter kan 

utformas för att effektivisera sig och tänka nytt. Anledningen till denna åtanke är att 

produkterna länge har konstruerats av samma personer och i och med det på samma sätt. I och 

med att samma personer utvecklar företagets produkter så är risken relativt stor att 

utvecklingen genomförs på samma sätt utan att släppa in nya tankesätt. För att få en djupare 

förståelse av problemet så kommer författaren att genomföra diverse analyser av produkten 

men även funktioner, krav mm.  
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3.2.2 STUDIEBESÖK 

Den 13/2-15 så genomfördes ett studiebesök hos AQ Mekatronik i Bollnäs. Tanken med 

studiebesöket var att författaren skulle få en djupare uppfattning om vad projektet innebar, hur 

den befintliga produkten fungerar och för att bekanta sig närmare med de övriga arbetarna 

inom produktutvecklingen på företaget. Dagen började med att författaren tillsammans med 

företagets produktionsingenjör och författarens handledare, Roger Norgren, började med att 

gå igenom projektets omfattning och produktens mekanismer. Därefter monterades kontrollen 

ihop för att författaren skulle se mer exakt hur alla detaljer hänger ihop och påverkar 

varandra. Vid monteringen så nämndes bland annat ett problem som Roger Hansson såg med 

monteringen av axelns skivor. Skivorna får inte glappa och kräver därför hög precision vilket 

innebär att skivorna blir svåra att montera dit. Problemet gavs som ett litet tips till författarens 

fortsatta processer. Körkontrollen hann dock inte bli helt hopmonterad innan dagens slut och 

författaren hann därför inte se körkontrollen i hopmonterat läge. Författaren och Roger anser 

dock att det mesta på körkontrollen hann monteras på plats och författaren anser att det 

framkom tillräckligt med information för att studiebesöket skulle göra någon nytta.  

3.2.3 ANALYS AV BEFINTLIG KONSTRUKTION 

För att författaren ska få sig en så djup uppfattning om den befintliga produktens uppbyggnad 

som möjligt så valdes det att genomföras en analys av produktens olika detaljer och 

konstruktioner via en CAD-modell som getts till författarens förfogande i samband med 

studiebesöket, se 3.2.2. Författaren hoppas i och med analysen att komma fram till vilka 

detaljer och konstruktioner som anses vara bristande i sin design och förhoppningsvis ska 

dessa kunna åtgärdas i kommande faser längre fram i projektet. 

HANDTAG (se figur 2) 

Produktens handtag är skapat i två delar som vid montering sammanfogas med hjälp av 

skruvar. Skruvarna som håller ihop handtaget är placerade bort från användaren vilket gör att 

varken skruvarna eller hålen påverkar användarens hand negativt. Det statiska handtaget är 

vinklat snett uppåt vilket ska fungera som en behaglig vinkel för handleden. Formen på 

handtaget är inte bara till för att handen ska greppa runt utan mot användaren är handtaget 

även utformat för att placera sig in i handen vilket ska ge användaren en mer exakt 

utformning av handens form. Handtaget är även utrustad med ett död-mansgrepp som 

aktiveras med hjälp av en strömbrytare som sitter längst ut på handtagets vänstra sida. 

Handtaget sitter på en halvt cirkelformad roterskiva som överför användarens kommando till 

en axel som sitter i själva behållaren. Roterskivan gör att handtaget går att föra fram och 

tillbaka i en 30 graders vinkel.  
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Figur 2 - Befintligt handtag 

AXEL (se figur 3) 

Skivan som hantaget sitter på roterar och överför på så sätt samma rörelse till en axel som 

reglerar strömtillförseln mm till fordonets motorer och bromsar. Axeln går in i roterskivan 

och placerar sig till höger och vänster om roterskivans mitt. På axeln sitter diverse skivor som 

aktiverar produktens olika reglerkomponenter. Just skivorna visade sig vid 3.2.2 vara aningen 

svårmonterade då kilförbandet som används för att positionera skivorna kräver en väldigt 

exakt tolerans. I och med det exakta toleranskravet så blir monteraren tvungen att justera 

kilarna med hjälp av sandpapper för att passa. 

 

Figur 3 - Befintlig axelkonstruktion 
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LÅS (se figur 4) 

Kontrollen är utrustad med två stycken vridströmbrytare, en nyckeldriven och en icke-

nyckeldriven. Tanken med de två strömbrytarna är att den nyckeldrivna strömbrytaren ska 

låsa upp den andra som i sin tur låser upp axeln som möjliggör användandet av produktens 

handtag. Låset har även i uppgift att aktivera elektricitetsförsörjningen av produkten. Den 

aktivitet som verkar när strömbrytarna aktiveras fungerar lite som hjulen på ett tåg. 

Omkopplarna har en varsin cirkulär skiva med ett jack på dess kant och mellan dessa skivor 

finns en sprint placerat. När ena strömbrytaren vrids om faller sprintens ena sida ner i skivans 

veck och låser då upp den andra skivan som i sin tur låser upp kontrollens övriga funktioner. 

De två strömbrytarna är även utrustade med en varsin cylinderformad detalj som gör att 

strömbrytarna har möjlighet till att ställa sig i olika lägen, dessa är placerade under själva 

låset. 

 

Figur 4 - Befintligt lås 

INFORMATIONSDESIGN (se figur 5) 

Körkontrollen har vissa informationssymboler som dels ska visa på produktens funktioner och 

ska på så sätt underlätta användningen för användaren, men även för att påvisa produktens 

härkomst, typ o.s.v. Körkontrollens lock har tre ställen där informationssymboler 

förekommer. Den nyckeldrivna strömbytaren har två märkningar O och I, detta i sig står för 

av och på. Den icke-nyckeldrivna strömbrytaren har en märkning i form av en pil, pilen ska 

påvisa i vilket läge strömbrytaren befinner sig för tillfället. Det finns även märkning bredvid 

strömbrytaren som säger NEUTRO och ADELANTE, detta är spanska och betyder på 

svenska neutral och framåt. Själva handtaget är även det märkt med information. Handtagets 

information består av två vita trianglar och en röd linje. Tanken med märkningen är att den 

ska påvisa i vilket läge handtaget befinner sig i det nuvarande läget. Desto längre bak mot 

användaren handtaget hamnar desto mer bromsar tåget och motsatt effekt desto mer handtaget 

befinner sig från användaren. Körkontrollens ena sida är även här uppmärkt med information, 

men denna information berättar mer om produktens härkomst, typ o.s.v. denna etikett, 

antagligen av metall, är fastsatt med två skruvar (se figur 6). 
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Figur 5 - Befintlig informationsdesign för användning av produkt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Bakre etikett för produktinformation 

POTENTIOMETER (se figur 7) 

Potentiometern som är placerad till höger i körkontrollen drivs med hjälp av en kuggrem som 

är kopplad mellan den roterande axeln som roteras i samband med användarens kommando på 

handtaget. När användaren vrider på handtaget vrids även remmen och detta medför att även 

potentiometern vrids och detta medför att motståndet regleras. 
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Figur 7 - Befintlig potentiometer 

INTERVJU: BEFINTLIGA KONSTRUKTIONEN 

Författaren har analyserat kontrollens olika detaljer och konstruktioner och efter lite djupare 

övervägande har författaren kommit fram till några frågetecken som måste rätas ut. 

Författaren måste ta kontakt med AQ och fråga ut dem angående regelverk och liknande för 

att författaren inte ska omkonstruera någonting som är ytterst nödvändigt att lämna kvar i det 

befintliga skicket. Det kan t.ex. finnas något regelverk som säger att körkontrollen måste vara 

utrustad med två omkopplare på grund av någon säkerhetsaspekt eller liknande. 

Författaren kontaktade Roger Hansson som är konstruktör av körkontrollerna i Bollnäs och 

som är författarens handledare från företaget, via telefon, för att ta få svar på de 

frågeställningar som författaren kom fram till under analysen av den befintliga 

konstruktionen. Svaren antecknades och fördes in i ett protokoll som författaren förberett 

innan själva samtalet (Se bilaga 2). Svaren som framkom har rätat ut de frågetecken som 

författaren hade innan och svaren kommer garanterat att komma till nytta i kommande faser 

då författaren nu vet vilka detaljer som inte bör och inte bör förändras. I samband med 

samtalet fick även författaren ta del av den kravspecifikation som kunden hade i samband 

med beställningen och de rekommendationer som AQ har från Xxxxxxxxxx när det gäller 

generella mått på människans kropp. 
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SLUTSATS 

Efter att ha analyserat den befintliga konstruktionen, rekommendationerna och 

kravspecifikationen så har författaren kommit fram till en del detaljer hos den befintliga 

produkten som mycket väl kan utformas för att göras enklare eller mer effektiva. De delar 

som författaren har funnit mest problem hos är handtaget, omkopplarna och potentiometerns 

drivning samt monteringen på axeln. Handtaget form t.ex. anses av författaren påvisa stora 

förbättringsmöjligheter. Handtaget har en väldigt enkel och normal form. Handtagets 

utformning påminner väldigt mycket om vanliga handtag och passar enligt författaren inte in 

speciellt bra på användarens handform och leder. Författaren anser sig ha stora möjligheter att 

komma fram till en ny och mer ergonomisk form än den redan befintliga. Låset är även det 

någonting som författaren fann problem med. Låset anses av författaren vara en av de 

konstruktioner som tar upp onödigt mycket utrymme och som använder sig av en väldigt 

onödigt komplicerad mekanism. Att låset ska använda sig av en ytterligare detalj mellan sig 

medför både fler detaljer och mindre utrymmeseffektivitet vilket i längden med största 

sannolikhet resulterar i högre tillverkningskostnader. Potentiometern drivs med hjälp av en 

kuggrem och författaren har misstankar om att potentiometern ska kunna flyttas in för att ge 

de övriga detaljerna mer utrymme om remmen byts ut mot ett kugghjul om mer utrymme är 

nödvändigt. Till sist så finner författaren problem med monteringen av axelns skivor. Det 

påpekades redan vid studiebesöket som författaren gjorde hos AQ i Bollnäs att monteringen 

var svår på grund av axelns höga toleranskrav, så det finns belägg för just detta problem. 

Skivorna kräver en så stor tolerans vilket medför att passbitarna måste passa in perfekt. I och 

med den perfekta passningen så kräver detta att monteraren måste justera passbitarna med 

hjälp av sandpapper. 

Författaren anser sig kunna komma fram till en konstruktion som inte tar upp lika mycket 

utrymme, som är mer ergonomisk för användaren, som är enklare att montera men som 

samtidigt utför samma funktioner som den redan befintliga konstruktionen.  

Det som författaren finner problem hos är alltså sammanfattningsvis följande: 

- Handtagets utformning. Anses av författaren bygga på väldigt vanliga former och att 

inte vara så passande för användarens hand och handled. 

- Låsets onödiga utrymmesupptag och dess onödigt komplicerade mekanism som 

innefattar fler detaljer än vad som är nödvändigt. 

- Axelns svårmonterade skivor. 

3.2.5 KONKURRENTANALYS 

Marknaden inom körkontroller till tåg är långt ifrån konkurrenslös. Vid det första mötet som 

författaren hade med AQ i Bollnäs, själva utvecklingsavdelningen, så förklarades det att 

konkurrensen faktiskt är stor inom just detta område. Författaren fick vid mötet ta del av 

några av de konkurrenter som uppdragsgivaren ser som störst konkurrens, FÖRETAG 1, 

FÖRETAG 2 och FÖRETAG 3. För att författaren ska kunna fortskrida sitt arbete så snart 

som möjligt så har författaren valt att avgränsa sin konkurrentanalys till just dessa tre 

konkurrenter och vid varje konkurrent genomförs enbart två analyser av konkurrenternas olika 

produkter. Men för att konkurrentanalysen ska kunna bli så tydlig som möjligt så genomförs 

även en analys av AQ MEKATRONIKs egna körkontroll i sin helhet. Genom att först 

analysera uppdragsgivarens egen körkontroll så framkommer för- och nackdelar tydligare 

jämte konkurrenternas och författaren kan då se vad som bör behållas, bytas ut och förstärkas 

rent funktions- och mekanikmässigt. På grund av upphovsrättsliga skäl så anges varken 

företaget som analyserats eller företagets bilder/produkter. 
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AQ MEKATRONIK (se figur 8): 

Körkontrollen är av en gas- och bromsmodell med integrerat död-mansgrepp på handtaget. 

Död-mansgreppet är placerat på handtagets vänstra del vilket gör att det aktiveras med 

användarens tumme. Axeln som överför kommandon för gas respektive broms låses med 

hjälp av två stycken strömbrytare, en nyckel-driven och en icke-nyckeldriven. Handtaget är 

snett vinklat vilket ger användaren en sned handplacering vid användning och samtidigt 

placera sig in i användarens handflata. Locket som täcker över hela körkontrollen är målad 

svart vilket ska fungera som ett bländskydd för att användaren inte ska bländas om någonting 

lyser på lockets yta. (Roger Hansson) 

+) Placerar sig in i handflatan, bländskyddat lock, nyckeldriven och icke-nyckeldriven 

låsning, svartmålat lock (syns inte på bilden). 

-) Snett handtag. 

 

Figur 8 - AQ Mekatroniks befintliga körkontroll för detta projekt 

FÖRETAG 1 

Företaget är mycket väletablerat. De områden företaget bl.a. jobbar inom är järnväg, industri 

och materialhantering. I och med den breda områdesexpertisen så har företaget ett stort utbud 

av olika produktområden, t.ex. kontaktdon och elektronik för rullande produkter. Just 

elektronik för rullande produkter är det som är mest relevant för detta projekt. Företaget har 

idag två stycken körkontroller som de tillverkar och säljer.  

Nedan genomgås en grundligare analys av de två produkterna.  
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 Produktserie X: Dessa produkter fokuserar enbart på gas och broms med möjlighet 

för död-mansgrepp, med en modulkonstruktion. De är mycket konfigurerbara rent 

konstruktionsmässigt. Tack vare den konfigurerbara konstruktionen så öppnar 

produkten upp för stora ergonomiska och utseendemässiga möjligheter. Bland de 

konstruktioner som kan ses på FÖRETAG 1s hemsida så är utseendena väldigt olika 

modellerna emellan, de är antingen konstruerade på höjden eller på bredden och 

djupet. 

+) Konfigurerbar konstruktion, lock över handtagets axel som skyddar för skräpnedfall. 

-) Locket har en blank yta som kan resultera i bländande för användaren, inte speciellt 

ergonomiskt handtag.  

 Produkt 1: Denna körkontroll hör även den till själva gas- och bromssyftet, med 

möjlighet för död-mansgrepp, men denna körkontroll är mer öppen för fler funktioner 

än vad produktserie X är. Även denna körkontroll går att ge ett mer ergonomiskt 

användande tack vare den modulära design som den har. Produkt 1 bygger mycket på 

bredden och inte så mycket annat, beroende på vad kunden efterfrågar så ökar, liksom, 

minskar produktens bredd. Tack vare produktens konstruktion så ökar möjligheten för 

sista-minuten önskemål. 

+) Konfigurerbar konstruktion, möjlighet för sista-minuten önskemål. 

-) Inte speciellt ergonomiskt handtag, kan mycket väl bli för bred efter sammansättning. 

Företag 2 

FÖRETAG 2 är ett företag som även detta är mycket väletablerat. Företaget har specialiserat 

sig väldigt mycket på just kontroller av olika slag. De kontroller som de tillverkar är 

utvecklade för bl.a. kran system, industriella applikationer och järnvägsfordon. Detta projekt 

inriktar sig på kontroller som reglerar hastigheten och de två mest relevanta produkterna för 

detta projekt är Produkt 2 och 3. 

 Produkt 2: Körkontrollen är av en gas och broms modell med integrerat död-
mansgrepp. Körkontrollen är utrustad med en strömbrytare som möjliggör olika val 

utifrån vad användaren vill utföra för handling. För att ens styrspaken och 

strömbrytarens olika lägen ska fungera så måste körkontrollens huvudströmbrytare 

aktiveras. Huvudströmbrytaren består utav två lägen, 0 och 1, lägena aktiveras med 

hjälp av nyckeln som passar i huvudströmbrytarens nyckelhål. Formen, färgen och 

uppsättningen av kontrollerna på denna körkontroll påminner väldigt mycket om den 

körkontroll som AQ utvecklat, ganska kubisk, svart topp och strömbrytarna ser väldigt 

snarlika ut. 

+) Integrerat död-mansgrepp, möjlighet för fler lägesval, huvudströmbrytare och 

lägesströmbrytare, bländskyddat lock. 

-) Inte speciellt ergonomiskt handtag.  
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 Produkt 3: Denna körkontroll är av gas och bromsmodellen med utformning för 

högerhänta användare. För extra säkerhet är styrspaken utrustad med ett död-

mansgrepp. Själva död-mansgreppet använder sig av en strömbrytare som sitter till 

vänster på styrspaken och är placerad på ett sådant sätt att den aktiveras med hjälp av 

tummen. Denna styrspak är för en spårvagnskontroll och är därför i en lite annan 

storlek och form än AQs produkt. 

+) Integrerat död-mansgrepp. 

-) skruvhål mot användaren. 

Företag 3 

Företag 3 är ett företag som har ett sortiment inriktat på kranar, tåg och skepp. Det som 
företaget säljer till de olika områdena är främst aperaturer som förmedlar användarens 

önskemål till fordonet, men de gör även andra saker utöver detta. Bortsett från aperaturerna 

som nämndes nyss så säljer företaget även andra saker inom elektronik och mekanik. 

Företaget har en näst intill lika stor utsträckning i världen som FÖRETAG 1. 

De två produkter som författaren anser påminner mest om AQs produkt är Produkt 4 och 5. 

 Produkt 4: En körkontroll av gas och broms modell, främst utvecklad som en modul 

för urbana fordon t.ex. spårvagn. Produkten har många olika egenskaper bl.a. 

möjlighet för omkonstruering efter kundernas olika önskemål, önskemål som 

övervakning av förare av förare, olika sorters handtag, hackpositioner eller hacklös 

användning av spak. Kontrollen är även, liksom många andra av de tidigare 

konkurrenters kontroller, utrustad med en nyckeldriven omkopplare.  

+) Möjlighet för omkonstruering efter kundernas olika önskemål i stor utsträckning, 

nyckeldrivet lås, bättre ergonomiskt handtag än tidigare nämnda konkurrenter, 

bländskyddat lock. 

-) Utseendet är inte speciellt tilltalande, plastig känsla av handtaget, olika nivåer på 

detaljer över locket. 

 Produkt 5: En gas och broms körkontroll som är utvecklad för främst urbana fordon 
t.ex. spårvagn. Körkontroll har möjlighet för utbyte av handtag och bevakning av 

förare av förare. Konstruktionen är uppbyggd för att fungera som en modul för att ge 

användaren en så ergonomisk användning som möjligt. 

+) Bländskyddat lock, lock över handtagets lock, liten, inte speciellt ergonomiskt handtag. 

-) Plastigt handtag.  
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SAMMANFATTNING 

De flesta körkontroller idag verkar vara av den modulära konstruktionen, anledningen till 

detta anses av författaren vara ganska självklart då det ger kunden fler möjligheter till 

placering och utseende på produkten. Tack vare den modulära konstruktionen så ökar den 

ergonomiska möjligheten för användaren, detta då placeringen av modulen kan väljas ut 

strategiskt efter hur användaren positionerar sig i förarhytten. Rent utseendemässigt vad som 

kan ses på de produkter som funnits till författarens befogande på nätet så kan det ses att svart 

färg med en matt yta är någonting som mer eller mindre är standard för alla de olika 

körkontrollerna. Dock så har det visat sig att inte alla svarta lock är matta. Den svarta färgen 

på den körkontroll som används av AQ idag fungerar enligt Roger Hansson som ett 

bländskydd. Tanken med färgen är att den ska reducera den bländande effekt som kan uppstå 

om solen eller någonting annat lyser på ytan. Att färgen just används av samma syfte hos 

konkurrententerna är någonting som författaren finner mycket troligt. Produktserie X från 

Företag 1 har ett svart lock men det är dock inte matt. Risken att solen ska blänka mot ytan 

tillbaka mot användaren är större än om ytan är matt. En slutsats som författaren har kunnat 

dra utifrån konkurrentanalysen är att ergonomi är någonting som är mycket sällan utforskat. 

Mestadels av alla handtag och placeringar är till större delen enbart framtagna för att uppfylla 

en uppgift och inte speciellt mycket mer. Att fokusera på att utveckla körkontrollen till att bli 

mer ergonomisk är någonting som skulle göra att körkontrollen får en stark fördel jämte sina 

konkurrenters.  

3.2.6 FUNKTIONSANALYS 

Författaren började med att bygga upp funktionsanalysens matris i mjukvaran Excel efter den 

struktur som författaren använt sedan tidigare, denna har visat sig fungera mycket bra vid 

tidigare projekt. I matrisen listades kategorierna huvudfunktion, delfunktion, stödfunktion och 

klass upp. I de uppsatta klasserna satte sedan författaren ut de funktioner och klasser där de 

ansågs passa in. Alla funktionerna baserades på de kunskaper som författaren införskaffat sig 

vid studiebesöket som genomfördes hos AQ Mekaronik i Bollnäs. (se tabell 2) 

Tabell 2 - Funktionsanalys 
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3.2.7 KRAVSPECIFIKATION 

Författaren valde att dela upp kravspecifikationen i sex olika delar: produktkrav, service, 

marknad, dokumentation, återvinning och packning. Genom att dela upp kravspecifikationen i 

olika delar har författaren möjlighet att analysera de olika kraven på olika områden. 

Kravspecifikationen fokuserar inte enbart på produkten utan den fokuserar i detta projekt även 

på transporten och eventuella servicenödvändigheter. Denna specifikation följer produktens 

krav från marknaden till användaren. (se bilaga 4) 

Efter ett ex antal veckor så kunde författaren ta del av de krav som kunden ställt på produkten 

i samband med beställningen. Författaren kom överens med uppdragsgivaren att till grunden 

utgå från de krav som kunden ställt men att enbart titta på de krav som inte begränsar 

konstruktionen allt för mycket. Anledningen till den lösa synen på kraven är dels för att ge 

författaren lite mer utrymme än vad som fanns från början, men även för att uppdragsgivarens 

chanser om att få en annan syn på produktens möjliga konstruktionsval skulle öka. Till dessa 

krav kommer uppdragsgivaren och författaren att bygga på med egna krav. Att alla krav 

uppfylls är inte något större krav i sig, huvudsaken är att slutresultatet ger uppdragsgivaren 

nya inspirationer till hur kommande produkter skulle kunna utformas.  

3.2.8 QFD 

I QFD:n listades de krav som framkommit ur kravspecifikationen och det listades även 

diverse mätbara data allt efter beskrivningen av QFDn i teoridelen. När alla kategorier var 

listade genomförde författaren en jämförelse mellan kraven och de mätbara data för att på så 

sätt se hur väl de sammanfaller med varandra. Det vill poängteras att all jämförelse fördes 

objektivt, detta då inget resultat ska bli missvisande. När det kom till själva jämförelsen så 

använde inte författaren sig av exakt samma betygsystem som beskrivs i rapportens teoridel 

för QFD. Författaren valde att istället för cirklar och trianglar använda sig av siffror. 

Anledningen till varför betygssystemet istället använde sig av siffor var för att det ska vara så 

enkelt som möjligt att läsa av resultatet i efterhand. Efter att ha genomfört jämförelsen mellan 

kraven och de mätbara data så syns det väldigt tydligt vilka faktorer som kommer ligga i 

fokus när det kommer till de framförliggande faserna. De tekniska viktningar som syns nedtill 

på QFDn kommer att betyda mycket för det fortsatta arbetet och författaren kommer bli 

tvungen att samspela dessa data med de problem som författaren funnit i samband med den 

befintliga konstruktionsanalysen. Som det kan ses så är materialvalet någonting som kommer 

vara mycket viktigt då detta visat sig innebära stor betydelse för övriga faktorer, lika så 

formen på körkontrollen. 

Som det kan ses så har författaren valt att inte genomföra någon konceptjämförelse vid sidan 

av QFDn, detta då författaren anser att detta blir mycket krångligt då författaren valt att ta 

fram flera olika konceptområden. Författaren anser sig få svar på merparten av den statistik 

som hade framkommit i QFDn i Pughs-matrisen som författaren planerar att genomföra 

längre fram i projektet. Det författaren vill få fram i QFDn är vilka aspekter som är viktigast 

att hålla koll på. 

Författaren genomförde också en konkurrentanalys längst ned på QFDn för att se hur 

konkurrenterna har tacklat de mätbara data. Några slutsatser har kunnat dras utifrån just 

konkurretanalysen i QFDn. Materialet som används på konkurrenternas kontroller känns 

relativt optimerat. De största problemen som författaren däremot kunde hitta hos 

konkurrenterna var kontrollernas former. Enligt författaren lider konkurrenternas former av 

effektivitet, hållbarhet och estetik när det kommer till t.ex. handtaget. Handtagen förmedlar 

enligt författaren ingen djupare mening och handtagen känns i allmänhet ostadiga. I övrigt 

känns konkurrenternas kontroller väl genomtänka, men dock olika på vissa data. (Se tabell 3) 
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Tabell 3 - QFD 

 

3.2.4 ANTROPOMETRI OCH ERGONOMI 

För att den slutgiltiga produkten inte ska påverka anändaren negativt rent fysiskt så har 

författaren analyserat människans antropometri samt ergonomiskt viktiga faktorer.  

Handen har en hel del mått som bör iakttas vid utveckling av en produkt som ska användas 

med händerna. Det finns vissa mått som är relativt förutbestämda för hur den vanliga handen 

brukar se ut. När det gäller diametern över ett handtag så brukar det sägas att ett handtag som 

ska utstå större krafter bör ha en diameter omkring 40-45mm. Diametern beror mycket på vad 

det är för uppgift som handtaget ska utföra. Gäller det precision så bör diametern bli mindre 

än 40-45mm. Handtagets längd däremot sägs i regel att den bör vara minst 100mm lång, dock 

helst uppemot 130mm. Handtaget bör till sist inte sluta i handen, detta då det kan innebära 

stora risker för skada av handens mjukare vävnader. (The learning zone) 

Handen har ett läge som kallas för viloläge. När handen är så avslappnad som möjligt antar 

handen ett visst läge där handleden är rak, fingrarna är aningen böjda och tummen är helt rak. 

När någonting används så är det mycket viktigt att just behålla denna position så ofta som 

möjligt. (Posture Direct) Just att utforma handtaget på ett sådant sätt att handen hamnar nära 

sitt viloläge är någonting som är mycket viktigt för kommande faser i projektet. (se figur 9) 
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Figur 9 - Handens viloläge 

Efter lite djupare internetsökningar fann författaren även mått för handens antropometri, d.v.s. 

mått som den mänskliga handen har. De mått som författaren kommer behöva tänka mycket 

på vid utvecklingen av körkontrollen är främst måttet mellan utkanten av lillfingret och 

utkanten av pekfingret då detta mått styr mycket av hur brett någonting måste vara för att 

handen ska få plats. Det bör även tänkas på måtten kring handens längdmått, greppmått, 

fingergreppmått och så klart övriga mått om så behövs. (Ergonomics) 

3.3 IDÉGENERERING 

I detta kapitel beskrivs det hur författaren gick till väga när det genererades fram 

lösningsidéer och koncept på hur den slutgiltiga produkten skulle kunna komma att fungera. 

Det beskrivs även hur några av de olika idéerna och koncepten fungerar, hur författarens 

tankar gått kring dessa och hur dessa har kommit att påverka genereringen.  

3.3.1 BRAINSTORMING 

För att konceptskissningen ska kunna bli så enkel som möjligt genomförs en brainstorming. 

Författaren tar fram så många lösningsförslag som möjligt under en förutbestämd tid och listar 

sedan dessa på ett separat ark. Tanken är att det stora antalet lösningsförslag ska fungera som 

kombinationsmaterial när det sedan kommer till konceptskissningen. Författaren har till detta 

projekt valt att dela upp brainstormingen i tre delar, lås och potentiometer, axelmontering och 

handtag. Författaren ska först ta fram ett system som löser produktens problem gällande låsets 

placering. Därefter fokuseras det på monteringen på axeln och till sist handtagets utformning 

och funktion. Anledningen till uppdelningen av brainstormingen är att ingen av dessa delars 

konstruktion, med största sannolikhet, kommer påverka någon annan del avsevärt. De detaljer 

som kan påverka varandra är potentiometern och låset, därför placeras dessa in i en och 

samma konceptfas. Författaren anser att uppdelningen kommer att resultera i en enklare 

konceptutvärdering längre fram då handtaget t.ex. inte strängt kommer vara låst till de övriga 

koncept och vice versa. 

Författaren började med att fokusera på låset och potentiometern. Till varje del antecknade 

författaren ner alla de olika lösningar som kunde kommas på. En viktig regel som författaren 

höll när brainstormingen genomfördes var att alla olika lösningar var tillåtna oavsett hur 

dumma eller overkliga de ansågs vara. Samma regler hölls även när handtagets och 

axelmonteringens brainstorming genomfördes. Till handtagets brainstorming delades 

brainstormingen dock in i två delar: handtagets form/funktion och död-mansgreppets 

funktion/placering. (se figur 10) 
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Figur 10 - Brainstorming 
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3.4 KONCEPTGENERERING 

När författaren kommit fram till ett lagom stort antal idéer är det dags att kombinera dessa för 

att på så sätt skapa diverse koncept som ska ge ett tidigt förslag på hur slutprodukten skulle 

kunna se ut och fungera. 

3.4.1 KONCEPTSKISSER/LÅS OCH POTENTIOMETER 

Låset och potentiometern anses av författaren vara de enda två konstruktioner som påverkar 

varandras möjliga placeringar och funktioner så därför har författaren valt att innefatta båda 

konstruktionerna i denna konceptgenerering.  

Koncept 1 

I konceptet så har strömbrytarna placerats bakom handtaget då utrymmet där är väldigt orört 

och välplacerat i position till hantagets roterskiva. För att få plats med strömbrytarna gällande 

x- och y-led så har potentiometerns kuggrem bytts ut mot ett kugghjul istället, detta för att 

spara in på utrymme så att strömbrytarna får plats. Gällande z-led så har behållaren 

expanderats precis under omkopplarna, vilket gör att omkopplarna får plats på denna position. 

Gällande låsningen så använder sig strömbrytarna av stift som skjuts ut och låser fast 

strömbrytaren eller axeln. Den nyckeldrivna låser den icke-nyckeldrivna och den icke-

nyckeldrivna låser roterskivan som i sig låser axeln. (se figur 11) 

 

Figur 11 - Koncept 1 för lås och potentiometer 
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Koncept 2 

Placeringen av axeln och roterskivan är likadan som på den befintliga produkten och 

strömbrytarna har placerats snett nedanför handtaget. Placeringen av strömbrytarna gör att 

handtaget inte riskerar att komma i kontakt med nyckeln eller låsets vridknapp. I och med att 

strömbrytarna inte påverkar potentiometerns drivning så är valet av drivning i detta koncept 

valbart. För att få plats med strömbrytarna i z-led så har bottnen även här expanderats precis 

under strömbrytarna. Den nyckel-drivna strömbrytaren låser den andra genom att vrida in ett 

stift som vrids i samband med att nyckeln vrids. Den andra strömbrytaren använder sig även 

den av ett stift som vrids men detta stift vrids in i roterskivan och låset fast hela axeln när den 

ställs i neutralt läge. (se figur 12) 

 

Figur 12 - Koncept 2 för lås och potentiometer 

Koncept 3 

Strömbrytarna placeras snett ovanför handtagets roterskiva höger och vänster om varandra, 

sett från användarens position. Eftersom strömbrytarna tar upp potentiometerns utrymme så 

tvingas nu potentiometern att drivas av ett kugghjul för att inte påverka körkontrollens 

yttermått allt för mycket. Likadant som för koncept 1 och 2 så expanderas även detta koncept 

nedtill för att kunna få plats med strömbrytarna. Detta koncept använder sig av ett stift som 

vrids och på så sätt låser handtaget och omkopplaren, beroende på valet av vridning. (se figur 

13) 

 

Figur 13 - Koncept 3 för lås och potentiometer 
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Koncept 4 

Konceptet innebär att strömbrytarna placeras precis nedanför handtaget vilket resulterar i att 

handtaget måste flyttas bort från användaren. Genom att använda sig av detta koncept så kan 

utrymmet till vänster om axeln i princip tas bort helt vilket resulterar i att körkontrollen blir 

mycket mer utrymmeseffektiv än vad den befintliga är. Potentiometern i detta koncept kan 

drivas med antingen en kuggrem eller ett kugghjul, detta öppnar upp möjligheter för 

konstruktören då potentiometerns drivning nu är valbar. (se figur 14) 

 

Figur 14 - Koncept 4 för lås och potentiometer 

3.4.2 KONCEPTGENERERING/AXELMONTERING 

Liksom det påpekades tidigare i 3.2.3 så är monteringen något som ställt till med problem vid 

monteringen. Axeldetaljerna får inte glappa märkvärt mycket och därför krävs en mycket stor 

precision. Det koncept som ska tas fram ska lösa problemet kring den svåra monteringen men 

samtidigt hålla en så exakt tolerans som möjligt. Nedan beskrivs några av de koncept som 

författaren ansåg ha störst möjlighet att lyckas.  

Koncept 1 

Konceptet använder sig av en metod som kallas för bomförband. Tanken är att axelns profil 

ska vara av samma form som ett kugghjuls. Kuggarna som är fast på axeln ska gå jäms med 

axeln och ska ersätta passningsbiten som idag är aktuell på den befintliga konstruktionen. 

Samma profil som finns på axeln finns på skivorna som monteras på axeln och i och med 

detta så ska skivan lätt gå att placera på axeln. (se figur 15) 

 

Figur 15 - Koncept 1 för axelmontering 
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Koncept 2 

Tanken är att skivorna som monteras på axeln ska gå att sätta ihop omkring axeln där 

konstruktören vill ha de. Denna teknik möjliggörs då axelns skivor är delade på mitten. 

Delarna hålls på plats genom att skivorna monteras fast på axeln där en uppåt stickande del 

ses. Skivorna har samma profil som den uppåt stickande delen vilket gör att skivorna kan 

hållas på plats då de sätts kring den uppåt stickande delen. Skivorna trycks tillslut ihop och 

skivorna är då fixerade till dess att konstruktören delar på de igen. (se figur 16) 

 

Figur 16 - Koncept 2 för axelmontering 

Koncept 3 

Tanken är att skivorna ska skruvas på plats för att sedan låsas fast med ett stift som sticks in i 

skivan och rakt igenom axeln. Skivorna skruvas tills de är på den position som konstruktören 

vill ha skivorna, väl där sätts ett stift in genom skivan och in i axeln vilket låser fast axeln på 

sin plats. Konceptet är både enkelt att använda och det tillför en liten risk för glapp. (se figur 

17) 

 

Figur 17 - Koncept 3 för axelmontering 
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3.4.3 KONCEPTSKISSER/HANDTAG 

Det befintliga handtaget använder sig enligt författaren av väldigt normala och inte så våga 

utformningar. Författaren har även misstankar om att handtaget inte riktigt är så ergonomiskt 

för användarens hand vilket gör att en långtidsanvändning med största sannolikhet skulle 

innebära att användaren tröttar ut eller skadar sig snabbt. 

Koncept 1 

Handtaget bygger på formen av ett T, detta av anledningen då denna form ger användaren en 

möjlighet att vara antingen höger- eller vänsterhänt. Istället för att handtagets stomme ska gå 

rakt in i handtagets övre del så vinklas den inåt mot användaren vilket ger utrymme för 

fingrarna som greppar om. Handflatan vilar på en plattform som är placerad mot användaren 

vilket gör att ingen del i handen påfrestad för mycket. (se figur 18) 

 

Figur 18 - Koncept 1 för handtag 

Koncept 2 

Handtaget är tvådelat i detta koncept. Tanken är att den nuvarande grundutformningen ska 

kunna behållas och samtidigt ge höger- och vänsterhänta samma förutsättningar. Om 

användaren är högerhänt används det högra handtaget och om användaren är vänsterhänt 

används det vänstra handtaget. (se figur 19) 

 

Figur 19 - Koncept 2 för handtag 
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Koncept 3 

Handtaget har fått inspiration från pekdon som används vid datorer. Handtaget är väl kupad i 

handen vilket för att handflatan vilar på handtaget och inte hänger löst i luften. Handtaget är 

även utrustat med ett död-mansgrepp som aktiveras med hjälp av tummen. Anledningen till 

att tummen har valts som finger till död-mansgreppet är för att de andra fingrarna ska kunna 

vila på handtaget utan att behöva göra någon större rörelse. (se figur 20) 

 

Figur 20 - Koncept 3 för handtag 

Koncept 4 

Konceptet bygger på formen av bokstaven Y. Tanken är att handen ska placeras på en 

överliggande axel som följer med handens rörelse genom att vridas med handen mot eller från 

användaren och på så sätt skapa en så liten handrörelse som möjligt. (se figur 21) 

 

Figur 21 - Koncept 4 för handtag 
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Koncept 5 

Konceptet använder sig av samma sorts form som en joystick till tv-spel använder sig av. 

Handen ska greppa om det cylinderformade handtaget. Ovanpå själva handtaget sitter även en 

kloss, där även död-mansgreppet sitter, som ska placera in handen på ett smidigt sätt och 

denna kan vridas 360 grader om sitt eget centrum för att placera sig väl efter hur användarens 

hand ser ut. (se figur 22) 

 

Figur 22 - Koncept 5 för handtag 
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3.4.4 MOCK-UP/HANDTAG 

För att författaren skulle få en så djup insyn som möjligt i hur handtagets form, död-

mansgrepp och funktioner skulle kännas och fungera så skapades snabba och slarviga 

modeller. Vetskapen ur denna fas tas med till konceptutvärderingen för att inget onödigt 

antagande ska göras utan utvärderingarna ska baseras på faktiska analyser.  

Det som väldigt tidigt uppfattades i samband med mock-up fasen var t.ex. att koncept 1 var 

ganska ostadigt när det kom till stommen och handtaget (se figur 23). Om koncept 1 visar sig 

få bäst betyg i samband med konceptutvärderingen så måste handplattan förstärkas på något 

sätt och likaså stommen. Just ostadigheten stöts även på hos andra koncept som t.ex. koncept 

4, höger figur, stommen måste även på detta koncept förstärkas om det konceptet går vidare. 

Fingerutformning visade sig bära på både positiva och negativa faktorer. Om handtaget är 

avsett för höger och vänsterhänta så är det mycket ofördelaktigt med fingerutformning då 

handen ju beter sig annorlunda beroende på från vilket håll handen greppar någonting. 

Fingerutformning visade sig dock vara fördelaktigt när det kom till en bestämd 

handorientering. I och med att ett handtag är fingerutformat så placerar sig handen bättre i 

handtaget och hur användaren ska greppa handtaget blir därför självklart. Det fanns även 

andra problem som författaren fann med koncepten, koncept 4 visade sig t.ex. vara relativt 

enkel att hålla i, det som dock var lite mindre bra var att förgreningarna som går höger och 

vänster om handen måste breddas ut för att inte handen ska skära in i dessa.   

Utan denna modelleringsfas hade risken varit mycket stor att formernas för- och nackdelar 

hade förbisetts. Om författaren istället enbart hade skissat fram formerna hade de med största 

sannolikhet påmint väldigt mycket om de redan befintliga storlekarna och formerna. Istället 

för att tänka i 2D så tänks nu formerna i 3D och ger författaren en direkt förvarning om en 

form eller placering skulle vara skadlig för användaren.  

 

Figur 23 - Koncept 3 och 4 i en mock up fas 
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3.5 KONCEPTUTVÄRDERING 

Vid detta skede har författaren kommit fram till ett ex antal skisser på vardera 

funktionsområde och för att projektet ska bli så enkelt som möjligt att fortskrida så har 

författaren valt att genomföra en konceptutvärdering. Tanken är att koncepten ska utvärderas 

med hjälp av ett verktyg och på så sätt ska författaren kunna se ett direkt resultat på vilket 

koncept som har störst potential att lyckas.  

3.5.1 PUGHS-MATRIS/LÅS OCH POTENTIOMETER 

Koncepten listades liksom det beskrivs i teoridelen om Pughs-matris och jämfördes även på 

samma sätt. Efter genomförd Pughs-matris så framkom det att koncept 3 var det koncept som 

visade störst potential (se tabell 4). Konceptet spar in på väldigt många detaljer då låsningen 

är placerad snett till höger om axeln. Utrymmet där strömbrytarna stod tidigare är nu helt tomt 

vilket medför att behållaren kan minskas för att på så sätt spara in på material och utrymme 

ytterligare. Konceptet använder sig inte av någon expansion snarare en kontraktion vilket i sig 

innebär att konstruktionen uppfyller kravet om att körkontrollen ska behålla samma yttermått 

eller minskas. De övriga koncepten är mer utrymmeseffektiva men påverkar yttermåtten i z-

led mycket vilket leder till att körkontrollen går ut över sina befintliga yttermått. Koncept 3 

innebär kortfattat bättre detaljutnyttjande, utrymmeseffektivitet och förenklad mekanik jämte 

den befintliga konstruktionen. Författaren finner inte någon möjlig kombination koncepten 

emellan, detta då koncepten antingen använder sig av väldigt olika placeringar runt om 

konstruktionen eller då koncepten använder sig av väldigt lika låsningsfunktioner. 

Tabell 4 - Pughs-matris för lås och potentiometer 
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3.5.2 PUGHS-MATRIS/AXELMONTERING 

Författaren listade alla koncept liksom det beskrivits i de teoretiska litteraturerna och efter det 

sätt som lärts ut på MDH. Alla koncept utvärderades sedan och jämfördes med varandra (se 

tabell 5). Det som framkom ganska snabbt i samband med just denna Pughs-matris var att 

inget av de tre koncepten som listades visade på någon förbättring jämte den redan befintliga 

konstruktionen. Koncepten visade på väldigt stora negativa skillnader när det kom till hur 

svåra de var att tillverka, hur stor precision de tillförde och hur pålitliga de var. Författaren 

återgick till konceptgenereringen för att se om de övriga koncepten kunde tillföra någon större 

förbättring men de visade sig, liksom författaren befarat redan innan urvalet av koncept, ge 

ännu sämre resultat. Fler alternativa lösningar försöktes att ta fram efter det negativa 

resultatet, dock så finner inte författaren någon bättre lösning på hur skivorna ska kunna 

monteras enklare på plats och samtidigt vara lönsamt för företaget. Författaren kontaktade 

Lennart Engström som är utbildad ingenjör och som länge jobbat med just mekaniska 

maskinerier för att få ett utlåtande om den befintliga konstruktionen. Detta utlåtande gavs: 

”Kilarna som används idag innebär vanligtvis väldigt enkla tillverkningsmetoder. När axeln 

tillverkas så fräses ett hål ut för kilen utan några fler avancerade tillverkningsmetoder” 

(Engström, Lennart. 2015). De övriga koncepten som jämfördes i denna Pughs-matris kräver 

djupare och mer avancerade tillverkningsmetoder vilket i sin tur skulle innebära större 

tillverkningskostnader, vilket inte är någonting som företaget inte skulle finna värt för att 

utvinna ett lite enklare monteringssätt. Kilarna finns även, enligt Lennart, att köpa i väldigt 

definierade toleranser, så att slipa till kilarna så att de ska passa finns det ingen större 

anledning till. Författaren ger företaget rekommendationen att byta ut kilarna som idag 

används mot andra kilar som använder sig av mer exakta toleranser. 

Tabell 5 - Pughs-matris för axelmontering 

 

- Kilförband: Lindrigt pris, ger ett bestämt läge. 

- Bomförband: Hög hållfasthet, kostsam, kräver stora serier, ger ett bestämt läge (efter 

val av bomförband). 

- Spännelement: Enkel installation, enkel demontering, kostsam, lämplig för små 

serier, inget bestämt läge. 

(Källa: Axel-Navförband) 

Att utveckla något nytt förband var en av författarens första tankar. Dock så finner inte 

författaren någon mer lönsam och effektiv lösning än kilförbandsmetoden. De lösningar som 

framkom kräver merpartern mer avancerade tillverkningsmetoder eller förlust av precision. 

Kilförband visar sig vara väldigt billigt, väldigt passande för den serie som ska tillverkas och 

samtidigt väldigt precis när det kommer till precision.  
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3.5.3 PUGHS-MATRIS/HANDTAG 

Koncepten listades och även i denna Pughs-matris jämfördes konceptens utförande av de krav 

som tidigare ställts. Efter jämförelsen framkom det att koncept 4 var det koncept som visat sig 

ha störst potential att genomföra kraven (se tabell 6). Konceptet var väldigt ergonomiskt i sin 

funktion, död-mansgreppet är relativt enkelt att använda och formen anses vara relativt hållbar 

vilket resulterar i ett ganska pålitligt koncept. Koncept 3 var dock inte långt ifrån samma 

resultat, det saknades enbart ett plus. För att i slutändan få ett så optimalt koncept som möjligt 

så kommer en kombination av koncept 3 och 4 att sammanställas, på så sätt kan de funktioner 

och utformningar som ett koncept genomför bäst eventuellt flyttas över till det vinnande 

konceptet. Det som tas med från koncept 3 är formen som placerar sig väl i handen och dess 

död-mansgrepp. Det som tas med från koncept 4 är i princip allt, formen på stommen, 

vridfunktionen o.s.v. 

Tabell 6 - Pughs-matris för handtag 

 

3.6 KONCEPTUTVECKLING 

Till denna fas har nu ett vinnande koncept framkommit och diverse sammankopplingar 

mellan koncepten har även gjorts. I denna fas ska nu konceptet vidareutvecklas för att på så 

sätt bli så genomtänkt och genomförbar som möjligt.  
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3.6.1 UTVECKLING/LÅS OCH POTENTIOMETER 

Koncept 3 var det koncept som visade på störst potential när det kom till hur omkopplarna 

och potentiometern skulle placeras för att göra körkontrollen så utrymmeseffektiv som möjligt 

och för att körkontrollen skulle använda så få detaljer som möjligt. Det som kommer krävas 

mest arbete i denna utvecklingsfas är hur omkopplarnas skivor ska låsa fast varandra och hur 

strömbrytarna ska få plats på den yta som visades i konceptgenereringen. 

Konceptet genomgick till och börja med en CAD-layout för att författaren tydligt skulle se om 

layouten kunde utvecklas någonting direkt. Det första som kom till författarens vetskap var att 

låsskivorna inte riktigt fick plats där konceptet utspelar sig på utan att påverka yttermåtten allt 

för mycket och utan att flytta för mycket på axelns skivor som ska reglera strömbrytarna. 

Istället för att placera skivorna bredvid varandra höger och vänster så bestämde sig författaren 

för att placera skivorna ovan och under varandra för att på så sätt hålla yttermåttskraven och 

placeringarna på axelns skivor. I och med den nya placeringen så återstår dock ett problem, 

skivorna vill inte riktigt nå in till handtagets roterskiva. För att lösa problemet med låsningen 

så valde författaren att lägga in en ytterligare skiva på körkontrollens axel. Den nya skivan får 

ett jack i sig vilket gör att låsningsskivorna kan gå in i detta jack och på så sätt låsa axeln. (se 

figur 24) 

 

Figur 24 - Utveckling 1 av låskoncept 

Efter lite djupare analys så insåg författaren att låset med största sannolikhet skulle skymmas 

väldigt mycket om den placerades snett bakom handtaget. Låset ska kunna synas tydligt och 

det ska inte finnas några risker att användaren råkar komma åt låsen vid användning av 

handtaget. Att placera låset på något annat ställe än där den är placerad idag finner inte 

författaren någon möjlighet till, därför har författaren valt att flytta låset till sin ursprungliga 

placering. Tanken är nu istället att låset ska gå in i axelns yttre skiva för att på så sätt låsa fast 

axeln. På båda låsskivorna har författaren placerat ut stift som låser fast varandra beroende på 

viket läge som skivorna ställs i. Som författaren ser den nya konstruktionen så är den fullt 

föreglad och uppfyller därför låsets krav. (se figur 25) 
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Figur 25 - Utveckling 2 av låskoncept 

Efter att ha redovisat det nya låset för författarens handledare Roger Hansson så påpekades 

det att låset går att vrida en aning när den ska vara låst vilket utgör en risk för att olika lägen 

kan ställas in på strömbrytarna även fastän den inte ska det (se figur 26)(se figur 27). 

Författaren blev därför tvungen att tänka om hur konstruktionen skulle fungera. Låsskivorna 

måste vara låsta när de låst varandra och skivorna måste även vara låsta när axeln börjat 

rotera.  

 

Figur 26 - Problem 1 för utvecklat låskoncept 
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Figur 27 - Problem 2 för utvecklat låskoncept 

Efter ytterligare konceptutveckling så kom författaren fram till en ny utformning (se figur 28). 

Skivorna har nu istället varsina jack utformade som ska göra att skivorna kan överlappa 

varandra ett i taget och på så sätt låsa varandra beroende på hur skivorna låsts. Den icke-

nyckeldrivna låsskivan har även fått ett jack som gör att skivan inte kan vridas när axeln har 

vridits. Den nya konstruktionen löser det problem som påpekades av Roger och låset 

uppfyller nu kravet på ett bättre sätt än vad den tidigare konstruktionen hade.  

 

Figur 28 – Utveckling 3 av låskoncept 
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3.6.2 UTVECKLING/HANDTAG 

När det nu framkommit att koncept 4 är det som visar störst potential så har författaren 

bestämt sig för att vidareutveckla konceptets former och funktioner. Här beskrivs den 

utveckling som konceptets olika detaljer genomgått för att komma fram till det slutgiltiga 

koncept som författaren finner sig nöjd med. 

Liksom det tidigare nämnts så kombineras koncept 3 och 4 vilket gör att koncept 4 behåller 

sin vridfunktion men att musformen tas med från koncept 3. Formen på handtagets stomme är 

cirkulärt för att det är den form som används på den redan befintliga konstruktionen. Själva 

handtaget blir lite större då handtaget ska placera sig väl i handen. Vridfunktionen återstår 

dock från koncept 4 vilket innebär att själva handdelen är ledad intill vilket resulterar i att 

handen vill vrida sig när handtaget används. Död-mansgreppet kan ses på handtagets vänstra 

sida. Tanken är att död-mansgreppet ska aktiveras med tummen, anledningen till detta val är 

att författaren anser att en annan placering skulle vara svårt att få plats med för något annat 

finger. (se figur 29) 

 

Figur 29 - Utveckling 1 för handtagskoncept 

Konceptet genomgick sedan en ganska stor utveckling. Formen på handtaget och dess stomme 

ansågs vara allt för olika varandra så författaren analyserade ett muspekdon och insåg då att 

handen greppar pekdonet i en oval form, vilket gör att handen greppar ett sorts viloläge. 

Stommen och handtaget fick en oval form båda två, detta för att övergången mellan de två 

konstruktionerna skulle bli mer mjukare och mer estetiskt tilltalande. Delarna påminner om 

varandra och det blir inget märkvärdigt hack mellan dessa. (se figur 30) 
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Figur 30 - Utvecklin 2 för handtagskoncept 

Därefter tog författaren kontakt med företaget Human Movement för att försäkra sig om att 

konstruktionen verkligen påvisar förbättringar jämte den redan befintliga konstruktionen. 

Författaren bokade in ett möte med Nathalie som jobbar på Human Movement. Nathalie har 

en magister examen inom fysioterapi, har genomfört en vidare utbildning inom akupunktur, 

ergonomi och projektarbete, idrottsmedicin och beteendemedicin (Human Movement). Att 

Nathalie är kvalificerad för att ge författaren ett professionellt uttalande om handtagets 

ergonomi och kroppens påfrestningar råder det inga tvivel om. På mötet så påpekades det 

tidigt att det befintliga handtaget använde ett ganska jobbigt grepp för handen. I och med att 

handtaget är uppvinklat så vill handen färdas nedåt vilket gör att användarens hand måste 

tvinga upp sig för att kunna få ett bra grepp. Det påpekades även att valet av placeringen för 

död-mansgreppet var ganska påfrestande för handens inre strukturer. Liksom det poängterades 

i 3.2.4 så ska utvecklaren försöka eftersträva en form som kommer så nära handens viloläge 

som möjligt. När tummen måste vinklas ut för att kunna pressa på död-mansgreppet så går 

handen ifrån denna form vilket gör att handens senor och muskler kommer att påfrestas under 

en längre tid.  

För att vidareutveckla handtaget till att bli ett så nära viloläge som möjligt så genomförde 

författaren en ytterligare mock-up fas i lera (se figur 31). Död-mansgreppet har nu placerats 

från användaren för att på så sätt aktiveras med hjälp av användarens pekfinger. Genom att 

placera död-mansgreppet för pekfingret så kan nu handen hålla en så nära form som möjligt 

till viloläget men samtidigt aktivera handtagets död-mansgrepp. Då tummen nu inte utför 

någon större funktion så har författaren valt att utveckla handtaget till att ge tummen ett eget 

utrymme. Samtidigt så passade utvecklaren på att utforma handtaget på ett sådant sätt att 

fingrarna ska kunna greppa runt bättre och så att handtaget ska placera sig så gott som möjligt 

i handens kupande form. För att få en virtuell modell av handtaget så använde författaren sig 

av foton som sedan kalkylerades av och gjordes till 3D i SolidWorks. I och med den lite 

annorlunda framtagningen av handtaget i SolidWorks så blir inte handtaget exakt så som 

lermodellen som författaren tog fram (se figur 32). För att få en näst intill exakt kopia så bör 

handtaget skannas av med hjälp av en 3D-skanner och det har inte författaren någon tillgång 

till. I detta projekt får alltså den avkalkylerade modellen duga.   
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Figur 31 - Mock up fas för konceptet 

 

Figur 32 - Utveckling 3 av handtagskoncept 
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3.6.3 FMEA 

När en produkt används så finns alltid risken för att saker och ting går sönder, det kan ses som 

näst intill oundvikligt, men detta kan förebyggas. Författaren genomförde en FMEA där alla 

de olika potentiella felen som kunde kommas på listades för att sedan utvärderas efter felsätt, 

felorsak o.s.v. De fel som författaren valde att ta med i FMEAn kategoriserades inom de 

förändringar som författaren just gjort i samband med detta projekt. De detaljer och 

konstruktioner som har lämnats orörda anser inte författaren någon större nytta till och peka ut 

fel på, detta då författaren finner dessa vara tillräckligt genomtänkta redan från de tidigare 

konstruktörernas arbete.  

Felen som listades handlade till större delen om den nya designen på handtaget, mestadels på 

grund av den nya axeln som ska ge handtaget en roterande funktion men även några på det 

nya död-mansgreppet som har fått en ny placering. Några få eventuella fel hittades även på 

strömbrytarnas låsmekanism, dock så kategoriserades inte någon av dessa som det största 

felet. Det största felet som påkoms var risken som finns att sladdarna i handtaget ska nötas i 

samband med den nya roterande rörelsen i på handtaget. Sladdarna ska gå från död-

mansgreppets knapp in till behållaren. Risken finns att sladdarna läggs mot någon vass yta 

vilket kan resultera i att sladdarna nöts för att tillslut gå av och på så sätt göra körkontrollen 

oanvändbar, en allvarlighet på 7. Felet har en potential att uppstå inom intervallet av 1/10000, 

en felfrekvens på 3. Chansen att felet upptäcks är väldigt liten, detta då sladdarna går på 

insidan av handtaget vilket gör att inget på insidan gör sig synligt för användaren, en 

upptäcktssannolikhet på 10. Felet fick hela 210 RPN vilket var överlägset i jämförelse med de 

övriga felen, det närmsta var t.ex. felen angående låsskivornas söndernötning som fick 35 

RPN. Felet med sladdarna löstes genom att dels hålla ihop sladdarna med hjälp av någon sorts 

bindning men även genom att leda sladdarna mot axelns ihålighet. Efter den föreslagna 

lösningen på felet så gick RPN-värdet ner till hela 30 RPN. (se tabell 7) 

Tabell 7 - FMEA 
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3.6.4 BERÄKNINGAR OCH KOMPONENTFÖRTYDLIGANDE 

För att kommande hållfasthetsanalyser och komponentförtydligande ska kunna genomföras på 

ett så smidigt sätt som möjligt så genomförs beräkningar. Beräkningarna som genomförs 

kommer att användas till att bl.a. kunna föra in värden till simuleringarna som kommer att 

genomföras och för att kunna bestämma vilken sorts fjäder som ska användas.  

FJÄDER FÖR HANDTAG 

För att handtaget inte ska vrida sig likt en cykelpedal så har handtaget utrustats med en 

vridfjäder som sitter monterad på vriddelens axel. Fjädern ger handtaget ett visst motstånd 

som gör att användarens hand dels placerar sig väl på handtaget, så att handen inte halkar på 

rotationen och så att handtaget ska placera sig i ett utgångsläge som visar användaren var 

handen ska placera sig. Vid valet av fjäder så fanns det vissa parametrar som författaren hade 

att hålla koll på. Till och börja med så skulle fjädern ha en viss diameter för att fjädern ska 

placera sig väl på vriddelens axel. Diametern i sig styrdes av diametern som axeln har, d.v.s. 

18mm. Fjädern kommer att monteras fast på axeln för att sedan placeras in i ett hål som sitter 

på vriddelens inre vägg för att till sist fästas in i stommens inre vägg. Därefter så var det 

viktigt att veta vilket motstånd som fjädern skulle överföra till handtaget. Motståndet fick inte 

vara allt för stort då detta skulle leda till att användaren tröttar ut sig snabbt, men motståndet 

fick inte heller vara för lätt då det i sig inte löser det mål som själva fjädern i grunden ska 

uppnå. För att få fram ett motstånd som skulle verka rimligt så letade författaren efter 

roterande kroppar från vardagen, kroppar som hantelvikter, knoppar på lådor, galjkrokar mm. 

Det som författaren dock fann bäst passande var ett dörrhandtag med ett visst glapp på. För att 

kraften skulle kunna mätas på dörrhandtaget så använde författaren sig av en fiskevåg som 

hakades fast för att sedan dras i vilket resulterar i ett värde när handtaget väl börjat röra på sig. 

Kraften som uppmättes på handtaget var mellan 0,1 och 0,2kg vilket både låter och känns 

rimligt för detta projekt. Motståndet som fjädern ska ge när handtaget är vinklat ska alltså 

vara någonstans mellan ca 24,25 -49,1 Nmm. (Se beräkningar nedan) 

Kraft: (Kraft*Gravitation) 

0,2kg (0,2 * 9,82 = 1,964N)  

0,1kg (0,1 * 9,82 = 0,982N) 

Avstånd: Avståndet från centrum av handtaget till yttre kant ~ 25mm 

Moment: (Kraft * Avstånd) 

1,964 * 25 = 49,1Nmm  

0,982 * 25 = 24,25Nmm 

Fjädern måste alltså matcha momentet som mättes upp här ovan för att kunna ge ett 

tillräckligt motstånd. När handtaget har vridits 30 grader, som är den vinkeln hela handtaget 

ska kunna vridas till, så ska ett moment mätas upp till någonting kring 24,25-49,1 Nmm för 

att ge användaren ett motstånd som inte är allt för påfrestande för handen. För att hitta en 

fjäder som passar in på de parametrar som nämndes här ovan så använde sig författaren av en 

app som går under namnet Spring Creator och som utvecklats av Acxess Spring. Till och 

börja med så tänkte författaren ut hur fjädern skulle dimensioneras för att sedan föra in datan i 

appen som i sin tur visar hur starkt motståndet blir när fjädern är belastad vid 30 graderas 

lutning. Appen ger även svar på om dimensioneringarna passar in på varandra och inte 

motsäger sig varandra på något sätt. Efter diverse dimensionstestande så kom författaren fram 

till en fjäder som visade på ett tillräckligt starkt motstånd och kunde då använda sig av denna 

fjäder (se fjäderdata nedan). 
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Tråddiameter: 1,313mm  Ytterdiameter: 20,626mm 

Innerdiameter: 18mm  Antal lindningar: 5 

Längd på ben 1: 10mm  Längd på ben 2: 11mm 

Motstånd vid 30 grader: 49,122Nmm Material: Music Wire ASTM A228 

(Godkänd som bra design enligt appen Spring Creator av Acxess Spring) 

Det motstånd som har räknats fram är det motstånd som fjädern ger ifrån sig när handtaget har 

vridits 30 grader, d.v.s. full vridning. Fjädern avger samma motstånd som den kraft som 

uppmättes i samband med analysen av handtaget med fiskevågen som beskrevs tidigare.  

LÅS 

När handtaget vrids framåt respektive bakåt i låst läge så ska inte låset ge vika, det är därför 

mycket viktigt att låsets låsskivor inte bryts av eller böjs på något sätt om handtaget belastas 

med maxvikten (50kg) fastän körkontrollen är låst. 50kg motsvarar den vikt som 

körkontrollen kan belastas med om användaren faller över själva körkontrollen. För att kunna 

kontrollera om låset håller eller inte så kommer en hållfasthetsanalys med hjälp av 

SolidWorks simuleringar att genomföras i nästkommande fas av projektet. För att 

hållfasthetsanalysen ska kunna genomföras så måste författaren veta vilken belastning som 

låset kommer att belastas med. Beräkningarna som genomförs för att ta fram 

belastningsvärdena ses här nedan.  

Kraft: (Kraft*Gravitation) 

50kg (50 * 9,82 = 491N)  

Avstånd: 214,28mm 

Moment: (Kraft * Avstånd) 

491 * 214,28 = 105211,48Nmm  

Kraft på lås: ((Kraft * Avstånd till handtagets topp) = (Avstånd till låsets hål från centrum * 

X))  

(491 * 214,28) = (25,92 * X) => (491 * 214,28) / 25,92 = X => (491 * 214,28) / 25,92 = 

4059,0848N 

Liksom det kan ses i beräkningarna här ovan så resulterar kraften som handtaget belastas med 

i en utväxling som gör att låsets låsskiva måste stå emot hela 4059,0848N.  
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3.6.5 HÅLLFASTHETSANALYS/HANDTAG 

För att försäkra sig om att de nya detaljernas former håller så genomförs en simulering av 

formernas kurvatur och hållfasthet med hjälp av mjukvaran SolidWorks. Först och främst 

genomgick de nya detaljerna en simulering där kurvaturernas svagheter syns tydligare då 

väldigt starka kurvor får en röd markering samtidigt som de icke-starka kurvorna får en mer 

grönare markering. Efter denna simulering så kunde det tydligt ses att handtaget hade några 

allt för starka kurvor vilket måste åtgärdas för att tillverkningen ska bli så enkel som möjligt 

och så att handtaget ska hålla så bra som möjligt vid användning (se figur 33). Själva 

stommen som handtaget ska monteras på visade däremot inte på någon allt för farlig kurvatur 

och kommer enligt författaren inte behövas utvecklas med avseende på kurvatur (se figur 34).  

 

Figur 33 - Kurvaturanalys av hand del 

 

Figur 34 - Kurvaturanalys av stomme 
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Därefter genomgick detaljerna en simulering som fokuserade på hållfastheten vid 

kraftpåfrestningar, d.v.s. kraftpåfrestningarna som förekommer då handtaget belastas med full 

max vikt. I mjukvaran listades de värden som påverkar handtaget gällande kraft, den kraften 

som är mest relevant är den högsta kraften som kan tänkas förekomma alltså 491N (50kg). 

Därefter valdes vilka delar som skulle vara infästa mot någon annan detalj, detta förklarar för 

mjukvaran var hantaget är fastspänt och var fästdetaljerna är infästa. Till sist så valdes 

materialen ut till handtagets detaljer (även fästdetaljer). Författaren valde att använda sig av 

samma material som redan används idag, PA6, anledningen till detta val är att författaren har 

en tes om att materialet kommer att hålla vilket medför att författaren inte förändrar 

uppdragsgivarens materialval allt för mycket men även för att uppdragsgivaren gärna behåller 

samma material. Till sist så sattes simuleringen igång och det visade sig då att själva 

vriddelen av handtaget inte riktigt håller för belastningen. När belastningen görs på handtaget 

så vill den vrida sig motsols, sett från användarens position (se figur 35). Anledningen till 

varför handtaget vill vrida sig kan tydligt ses på handtagets ovansida. Stommens två 

plastdetaljer vill dela på sig upptill vilket resulterar i att handtagets axel vill färdas genom den 

glipa som uppstår i stommen (se figur 36). 

 

Figur 35 - Hållfasthetsanalys av utvecklat handtag 

 
Figur 36 – In-zoomning på delningen av stommen 

För att konstruktionen ska hålla så har författaren valt att till och börja med sätta in en skruv 

där stommes delarna vill dela på sig för att sedan ge handtaget en ny form (se figur 37). 

Genom att ge handtaget en ny form så borde kraften som uppstår jämna ut sig bättre över hela 

handtaget. Till sist så ser inte författaren någon annan möjlighet för att få handtaget att stadga 

upp sig än att sätta in en inre stomme av rostfritt stål (se figur 38). 
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Figur 37 - Ny skruv på handtagets stomme 

 

Figur 38 - Inre stomme för handtaget 
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När de nya förändringarna gjorts så sattes simuleringen återigen igång och handtaget visade 

sig då stadga upp sig bättre än den tidigare designen. Det bör påpekas att simuleringen gjordes 

då fjädern inte var monterad och då axeln hade en större dimension än vad den slutgiltiga 

kommer att ha, den större dimensionen på axeln är för att fylla ut utrymmet som fjädern 

annars skulle fylla. Påfrestningen som uppstår på plastdetaljerna ligger på 1,114
9
 N/m

2
 för 

själva handdelen och på stommen 5,986
8
 N/m

2
. De uppmätta värdena håller inte för de 50 kg 

som är standard för konstruktörerna på AQ, detta då påfrestningarna går över den tillåtna 

sträckgränsen för materialet vilket gör att handtaget vill deformera sig plastiskt. Samma 

hållfasthetsanalys genomfördes men med lägre belastningar och det visade sig då att 

handtaget höll för som max ca 294,6 N (30 kg), plus något kg, vilket är 205,4 N lättare än vad 

handtaget ska klara av som max. Kraven för detta projekt är, se 3.2.7, väldigt svagt sedda då 

uppdragsgivaren hoppas att författaren ska komma fram till en design som ger 

uppdragsgivaren nya idéer om hur deras kommande produkter kan komma att utformas. Efter 

att ha kontaktat författarens handledare Roger Hansson så koms det överens om att handtaget 

inte behöver hålla till 100 % i detta tidiga skede. Huvudsaken som handledaren ser det är att 

handtaget i alla fall visar på potential för att hålla och att projektet i slutändan resulterar i 

förslag på hur uppdragsgivarens kommande produkter skulle kunna utformas. Författaren och 

Roger kom överens om att använda sig av den nuvarande designen då 294,6 N (30 kg), plus 

något kg, visar på tillräckligt med potential för att kunna fungera som ett tillräckligt hållbart 

handtag vid eventuellt fortsatt arbete. Här nedan syns bilden på simuleringen av handtaget vid 

belastning av 30kg (se figur 39). 1,03e+008 är det högsta tillåtna värdet och om en sådan 

påfrestning görs så syns det som rött (den inre stommen är lite röd på grund av att 

belastningen där är större, dock så används rostfritt stål på den inre stommen och därför håller 

den).  

 

Figur 39 - Simulering av handtag (30kg) 
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3.6.6 HÅLLFASTHETSANALYS/LÅS 

Samma sorts hållfasthetsanalys genomfördes på låsets skiva som ska låsas in i axeln. 

Anledningen till varför enbart en av låsskivorna analyserades var att enbart en av skivorna 

kommer behöva utstå så stora krafter som axeln avger. Den andra skivan är mest till för att 

låsa den icke-nyckeldrivna låsskivan när den är inlåst i axeln. Att genomföra en analys på lås-

skivan anses av författaren vara överflödigt.  

Den icke-nyckeldrivna låsskivan separerades i denna analys från sin sammanställningsmodell, 

detta då simuleringen blir tydligare på hur hållfastheten ser ut på en detalj när det gäller 

sträckgränsen. Skivan fick därefter sitt material definierat och krafterna placerades ut på den 

position där axeln vill pressa, d.v.s. ute på själva sprinten som skivan har. Sedan bestämde 

författaren var skivan skulle vara infäst. Infästningen blev på de två cylindriska delarna som 

sticker ut ur skivans mitt, detta då ju skivorna faktiskt kommer att fästas in i 

monteringsplattformarna med hjälp av dessa cylindriska delar. Till sist så sattes simuleringen 

igång och det visade sig då att skivan hade en tendens att vilja sträcka sig mer än vad den 

tillåtna sträckgränsen var (se figur 40). När en animering genomförs på skivans simulering så 

syns det att själva låsstiftet vill vika sig relativt mycket, vilket i sig kan bidra till den höga 

sträckningen. För att lösa hållfasthetsproblemet med skivan så har författaren först en tes om 

att skivan kan hålla om skivans dimensioner ändras. Om nu inte omdimensionering skulle 

vara tillräckligt för att lösa problemet så kommer författaren att leta reda på ett annat material 

som har en högre sträckgräns.  

 

Figur 40 - Icke hållbar låsskiva 

Omdimensionering visade sig inte vara tillräckligt för att lösa hållbarhetsproblemet. 

Författaren blev nu därför tvungen att byta material. Materialet författaren bytte till gick under 

namnet EN1,4462. Materialet har en sträckgräns på 6,204
8
N/m

2
 vilket nu innebär att låsskivan 

håller för belastningen som görs (se figur 41). I den tidigare simuleringen kan det ses att 

skivan har en lägre tillåten sträckgräns än vad som utförs då belastningen görs vilket gör att 

låset inte håller de måtten som krävs. Materialet är ett rostfritt stål vilket även det befintliga 

materialet är.  



 

57 

 

 

Figur 41 - Hållbar låsskiva 

3.6.7 MATERIALVAL 

För handtaget krävs ett material som är hållbart, billigt, enkel använt vid tillverkning och 

ergonomiskt för användaren att hålla i. Handtaget ska trots allt klara av de påfrestningar som 

användaren ger på handtaget vid användning och bäst för uppdragsgivaren är såklart om 

materialet är billigt utan att påverka materialets egenskaper. Det material som används idag 

går under gruppnamnet PA (Polyamid), en grupp termoplaster. Det som Polyamider ofta kan 

kännas igen på är dess egenskap att vara mycket starka rent mekaniskt och nötningsmässigt. I 

och med att det är en grupp så finns det olika sorters Polyamider, t.ex. PA6, PA6G, PA66 och 

PAII (Platbearbetning). 

Just typen av materialet för handtaget är någonting som uppdragsgivaren gärna skulle se 

vidareanvändas vilket medfört att handtaget fått utformas efter materialets hållfasthets 

egenskaper. Handtagen skulle mycket väl kunna tillverkas i t.ex. aluminium för att sedan 

täckas med något silikonmaterial men eftersom uppdragsgivaren efterfrågar ett handtag som 

är gjort i just PA så används det. I simuleringen som gjordes tidigare så användes PA6 som 

material och det visade sig fungera någorlunda bra. Handtaget håller för 30 kg vilket inte 

riktigt är motsvarigheten för den max vikt handtaget ska hålla för, dock så visar materialet 

viss potential för att kunna hålla med lite ytterligare arbete. Med lite ytterligare 

hållfasthetsutformningar så är författaren fullt övertygad om att handtaget ska kunna hålla. 

Handtaget har även fått ett nytt död-mansgrepp vilket i sig kräver en ny analys av det 

befintliga materialvalet. Död-mansgreppets knapp kommer inte att belastas med speciellt stora 

krafter vilket innebär att materialet inte behöver vara så hållbart. Största fokus när det gäller 

materialvalet för död-mansgreppet kommer att hamna på hur materialet uppfattas av 

användaren. Det är viktigt att död-mansgreppet inte är för halt eller mjukt. Författaren anser 

att aluminium bör användas. Borstat aluminium blir inte för halt när handtaget använts en 

stund och det är inte heller för mjukt.  

Slutligen så har handtaget fått en inre stomme som är tänkt att stadga upp handtaget. För att 

den inre stommen ska kunna stadga upp handtaget så krävs ett material som är hållbart. Efter 

att stommen monterats in i handtaget vid hållfasthetsanalysen så har författaren kommit fram 

till att materialet som bör användas går under namnet 1,4116, om handtaget ska hålla för 30 
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kg, plus något kg, som är godtagbart för detta projekt (godkänt av AQs konstruktör för detta 

projekt).  

När det gäller låsskivorna så används idag ett material som går under namnet SS-2346. 

Liksom det beskrevs i hållfasthetsanalyskapitlet så har ett nytt material applicerats på 

låsskivan för att skivan ska kunna hålla de påfrestningar som görs. Materialet som 

applicerades går under namnet 1,4462. Materialet är ett rostfritt stål, vilket även det befintliga 

materialet är. Materialets sträckgräns har visat sig efter en hållfasthetsanalys hålla för den 

belastningen som görs när handtaget vrids framåt respektive bakåt. 

Själva monteringspattformarna som låsskivorna monteras på har idag ett material som går 

under namnet SS-4212. Som författaren ser det så finns det ingen större anledning till varför 

materialet skulle bytas ut och därför behåller monteringsplattformarna samma material. 

Monteringsplattformarnas huvuduppgifter är i princip enbart att hålla ihop själva låset och 

göra så att skivorna har någonting att vrida sig i. 

3.6.8 SEMIOTIK/HANDTAG 

Författaren har till större delen av projektet behållit samma lock vilket i sig innehåller 

tydligast drag för semiotik. Locket har tecken som förtydligar körkontrollens funktioner, 

tecken som visar vilket läge strömbrytarna är ställda i och tecken som visar på vad som 

inträffar när handtaget har förts framåt respektive bakåt. Som författaren ser lockets 

semiotistiska design så behövs ingen omdesign göras för att påvisa ännu tydligare 

hänvisningar. Om tecken som symboliserar händer eller liknande skulle läggas till så skulle 

det med största sannolikhet enbart hämma enkelheten av semiotiken. Eftersom locket inte 

kräver någon djupare omdesign så analyserade författaren strömbrytarna. Strömbrytarna 

visade sig även dem vara så enkelt och tydligt hänvisade till produktens funktion att 

författaren inte ansåg någon djupare nyare design var nödvändig. På strömbrytaren så finns en 

liten vit pil som pekar på vilket läge som strömbrytaren är ställd i. En sak som författaren 

däremot fann nödvändig att förtydliga teckendesignen på var död-mansgreppets knapp. Som 

författaren ser det så behöver död-mansgreppet förtydligas. När handtaget ska användas så bör 

det finnas någonting som tydligt visar på att det finns ett död-mansgrepp. På det befintliga 

handtaget är död-mansgreppets knapp naturligt aluminiumfärgad vilket passar för den design 

som handtaget har idag, men på den nya designen så är inte knappen lika tydlig. Någonting 

måste göras så att död-mansgreppets knapp tydligt ska synas och samtidigt ge användaren en 

misstanke om att död-mansgreppet måste tryckas in. Att placera ut en dekal som visar på att 

död-mansgreppet går att trycka inåt anses av författaren enbart lösa ett av problemen, d.v.s. att 

visa på att död-mansgreppet ska gå att tycka in. Som författaren ser det så bör död-

mansgreppet färgas med någon tydlig färg, som röd eller gul. Gul brukar vanligtvis varna om 

någonting, som vid ett trafikljus som varnar om att det snart ska slå om till rött eller grönt. 

Rött brukar däremot vanligtvis visa på att någonting är kritiskt för att någonting ska fungera, 

liksom lamporna på bilens instrumentbräda. Enligt författaren så bör död-mansgreppet färgas 

rött. Att visa på att död-mansgreppet ska gå att pressa in anser författaren bli nästintill en 

självklarhet när användarens hand greppat tag om handtaget. I samband med att handen 

greppar om handtaget så placeras användarens pekfinger om död-mansgreppet och då blir 

funktionen nästintill självklar. Kombinationen av död-mansgreppets färg och utformning bör 

enligt författaren vara tillräckligt med anvisning för användaren för död-mansgreppet. 
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3.6.9 SEMANTIK/HANDTAG 

Författaren har genom hela projektet velat att slutresultatet av detta projekt ska inge en så 

igenkännlig form som möjligt. Slutprodukten ska först och främst kunna kännas igen på 

avstånd då produktens helhet inte ska vara allt för olik den redan befintliga produkten. Själva 

locket på körkontrollen är densamma som den befintliga körkontrollen vilket gör att den 

svarta färgen kan kännas igen på ett långt avstånd. Handtaget hör till det som har genomgått 

flest utvecklingar, dock så har författaren valt att ge handtaget samma färg och yta som det 

redan befintliga handtaget. Formen är lite annorlunda jämte det befintliga handtaget men inte 

speciellt mycket. Det befintliga handtaget är vinklat snett uppåt samtidigt som det nya är 

vinklat 90 grader. Efter att ha analyserat körkontrollens virtuella modell från ett långt avstånd 

så finner författaren designen som mycket igenkännlig (se figur 42). På långt avstånd syns det 

att handtaget är någonting som en hand ska greppa tag om och föra i någon riktning. Om 

produkten analyseras närmare så att alla detaljer syns tydligt så syns det att vridknapparna 

som är placerade på locket ska ange körkontrollens lägen, detta syns då locket har symboler 

som säger PÅ respektive AV o.s.v. Det syns också tydligare nu när handtaget syns mer 

detaljerat att det på något sätt ska föras framåt respektive bakåt, för att förtydliga denna 

rörelse så har locket symboler som visar på starkare kraft ju längre fram respektive bak 

handtaget förs. Enligt författarens formanalys och identitetutformning så är körkontrollen 

mycket igenkännlig från både helhetsperspektiv och detaljerat perspektiv. Karaktären som 

författaren har velat sätta för körkontrollen har genom projektet varit hållbarhet, säkerhet och 

lugn. För författaren är det viktigt att användaren känner att han/hon kan använda sig av 

produkten utan att oroa sig för att handtaget ska kunna skada. Samtidigt så ska användaren 

kunna känna ett lugn både genom att enbart titta på produkten men även genom att använda 

den. För att uppfylla dessa karakteristiska drag så använde sig författaren av lite olika 

metoder. Materialvalet som den befintliga körkontrollens handtag använder sig av har 

författaren valt att behålla, anledningen till att materialet inte bytts ut är dels för att det passar 

mycket bra in på de hållfasthetskrav som handtaget visat sig ställa, men även för att 

uppdragsgivaren önskat att behålla detta. Även om nu materialet inte önskats vara kvar av 

uppdragsgivaren så hade faktiskt inte något annat material önskats användas av författaren 

(bortsett från materialets hållfasthetsegenskaper). Materialet är enligt författaren mycket 

välpassande när det kommer till de karakteristiska dragen för hållbarhet och säkerhet. Under 

studiebesöket som genomfördes i början av projektet så testade författaren att hålla i 

handtaget och där och då så kändes handtaget hårt och stadigt, vilket i författaren mening är 

karakteristiska drag för hållbarhet. För att uppfylla det karakteristiska draget för lugn så ville 

författaren undvika vassa former. Om en detalj består utav mjuka former så anses det, i alla 

fall av författaren, som en lugn och säker detalj. Om någonting är vasst och kantigt så kan 

detaljen kännas farlig, liksom en vass kniv. Handtaget har, för att undvika vassa former, 

utformats med så mjuka former som möjligt där de är möjliga. Till sist så ville författaren att 

handtagets funktioner ska vara så uppenbara som möjligt, allt för en så enkel användning som 

möjligt. Funktionsutformningen har fokuserats väldigt mycket på själva handtaget då denna är 

den konstruktion som tillkommit på utsidan av hela produkten. På något sätt ska användaren 

informeras om var handen ska placeras, hur död-mansgreppet ska användas och hur handtaget 

ska användas i största allmänhet. Var handen ska placeras blir ganska uppenbart då formen på 

handtaget är precis utformat som handens greppform (se figur 43). Om användaren testar att 

greppa handtagets utstickande del så blir det omedelbart en bekräftelse om att handen har 

placerats rätt. Död-mansgreppet är placerat på baksidan av handtaget vilket även det blir en 

riktlinje för hur användarens hand ska placeras. Enligt författaren så finns det inte så speciellt 

mycket mer funktioner som behöver informeras för användaren. I övrigt så är körkontrollen 

utrustad med symboler som i sig informerar användaren om de övriga funktionerna.  
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Figur 42 - Körkontroll från nära respektive långt avstånd 

 

 

Figur 43 - Handtagets hand del 
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3.6.10 VAL AV TILLVERKNINGSMETOD 

Några detaljer ser lite annorlunda ut och vissa har tillkommit helt till konstruktionen, detta i 

sig medför att tillverkningsmetoderna för dessa måste tänkas igenom noga. En ny form på en 

produktdetalj kan mycket väl innebära att den tidigare tillverkningsmetoden blir omöjlig att 

använda. En ny detalj och andra sidan säger sig självt att det bör tänkas igenom vilken 

tillverkningsmetod som ska användas för att ta fram detaljen.  

Handtagets form har utvecklats ganska mycket i jämförelse med den redan befintliga formen. 

Handtaget är nu indelat i en stomme och en vridande del vilket innebär att handtagets 

konstruktion nu inte längre enbart består utav 2 handtagsdelar utan 4. Den nya utformningen 

av handtagsdelarna påverkar dock inte valet av tillverkningsmetod. I dagsläget tillverkas 

handtagsdelarna, enligt Roger Hansson, med hjälp av en tillverkningsmetod som kallas 

formsprutning och denna genomförs hos AQ plast. Formsprutning är en metod som används 

ofta när det gäller framtagning av plastdetaljer och att använda denna tillverkningsmetod för 

denna produkt finner författaren relativt passande. Handtaget lättaste detalj väger 0,05855kg 

och den tyngsta detalj väger 0,12451kg och hamnar därför någorlunda utanför de 

rekommenderade gränserna för detaljers vikt. Den rekommenderade vikten är 0,1 - 10kg 

enligt litteraturen Konstruktörens Val av Produktionsmetoder av Johan Johansson. Detaljer 

har dock enligt samma litteratur formsprutats även fast de varit så små så att de passar för 

armbandur. Handtagets detaljer platsar alltså för tillverkningsmetoden formsprutning. Detaljer 

som tillverkas med hjälp av formsprutning är vanligtvis av termoplast- eller härdplastmaterial 

vilket även det visar på att handtaget passar mer än väl in på rekommendationerna för 

tillverkningsmetoden då PA är en termoplast. Det finns andra tillverkningsmetoder men de 

riktar sig mer mot fler detaljer per år, annorlunda vikt, annorlunda former eller liknande som 

inte författaren anser passar in på handtagets nuvarande design. Kort fattat, den 

tillverkningsmetoden som lämpar sig bäst till den nya designen är formsprutning, detta då 

detaljantalet, detaljvikten och materialvalet passar bra in på rekommendationerna ur 

litteraturen som författaren använt sig av. 

Bortsett från plastdelarna så har det tillkommit ett nytt död-mansgrepp som placeras för 

pekfingret istället för tummen samt en inre stommes del. Det nya död-mansgreppet använder 

sig av en knapp och denna knapp är, liksom det nämns i 3.6.7, tänkt att vara tillverkad i 

aluminium. Som författaren ser det hela så är den smidigaste tillverkningsmetoden att helt 

enkelt använda sig av fräsning. Anledningen till valet av tillverkningsmetoden är att knappen 

med största sannolikhet enbart kommer att tillverkas i ett exemplar. Enligt produktionsboken 

som nämndes tidigare i detta kapitel så bör detaljen tillverkas i fler än en per år för att det ska 

vara lämpligt för företaget att använda någon annan tillverkningsmetod. Om knappen skulle 

tillverkats i tusen eller fler exemplar så hade gjutning eller någon annan tillverkningsmetod 

varit aktuell.  

Den inre stommens något annorlunda form kräver lite annorlunda tillverkningsätt. Formen på 

den inre stommen består av två olika sorters vinklar, en 90 graders med vassa kanter och två 

andra vinklar med radier på sig. Anledningen till att två olika sorters vinklar används är för att 

den större stommens form inte tillåter lika mjuka vinklar överallt. Upptill på den större 

stommen så är utrymmet mycket begränsat. För att formen på den inre stommen ska gå att 

förverkliga på bästa sätt så finner författaren det enklast att använda sig av två olika sorters 

tillverkningssteg. De mjukare vinklarna kan enklast fixas genom att bocka röret som den inre 

stommen börjar som. Enligt hemsidan rorbockning.se så passar rörets dimension mer än väl 

för bockning, enligt hemsidan så kan rör ända upp till 150mm i diameter bockas och röret för 

detta projekt är enbart 12mm (Rörbockning). För att inte röret ska veckas så bör bockningen 

genomföras genom att röret dras igenom en kurvmall. När väl formen fåtts till på de mjuka 

vinklarna så återstår enbart den sista och mer komplicerade vinkeln. Som författaren ser den 
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sista vinkeln så bör den tas fram genom att först kapa till röret i rätt vinkel, d.v.s. 45 grader för 

att sedan svetsa ihop den kapade delen med ett annat rör av rätt avkapad vinkel, d.v.s. 45 

grader. I och med att de två rörbitarna svetsas ihop så fås en vinkel som är 90 grader vilket är 

den vinkel som författaren efterfrågar. 

Låsmekanismen har till större delen blivit av med detaljer men har även fått en ny utformning 

av låsskivorna och monteringsplattformerna. I och med att detaljerna kommer att tillverkas i 

metall så är det just tillverkningsmetoder för metalldetaljer som är aktuella. Låsskivorna har 

ganska annorlunda former i jämförelse med de redan befintliga skivorna och innebär därför 

lite annorlunda tillvägagångssätt för att få till formerna. Som författaren ser det så bör inte 

någon gjutning vara nödvändigt för denna produkt. Gjutning innebär att materialet smälts ned 

och sänks ned i någon sorts form som i sin tur formar till detaljen för att sedan stelna och 

resultera i en härdad formad detalj. Att svarva till skivorna är någonting som enbart är möjligt 

att göra för att få till de cirkulära formerna vilket i sig enbart löser ungefär hälften av 

tillverkningsarbetet, de övriga urgröpningarna kvarstår fortfarande. Enligt författaren skulle 

den enklaste tillverkningsmetoden vara att fräsa ut hela skivorna. Genom att fräsa ut 

detaljerna så kan den cirkulära formen tas fram och likaså urgröpningarna som ska låsa fast 

axeln och den motsatta skivan. Att fräsa till skivorna gör att materialet inte behöver smältas 

ned, ges några gjutformer eller genomgå två olika verktygsanvändningar. I och med att även 

denna konstruktion enbart kommer att tillverkas i ett exemplar så är inte någon annan 

tillverkningsmetod speciellt attraktivt för uppdragsgivaren då de flesta andra 

tillverkningsmetoderna skulle innebära höga kostnader. Plattformarna som ska hålla ihop 

själva låsmekanismen har författaren valt att ge samma tillverkningsmetod. Plattformarna tas 

först fram i sin rätta tjocklek för att sedan fräsas till. I och med fräsningen så får formen och 

hålen till i ett. Även plattformarna ska tillverkas i ett exemplar vilket betyder att någon annan 

tillverkning skulle innebära onödigt höga kostnader. 

Till sist så har det tillkommit lite annorlunda plåtar som omsluter hela körkontrollen. Liksom 

många andra plåtar som används på produkter idag så är dessa plåtar tänkta att stansas ut för 

att sedan bockas till så att den önskade formen fås. 
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3.6.11 DESIGN FOR ASSEMBLY 

Just DFA är någonting som har funnits med i författarens tankar genom alla de olika faserna 

som konceptet har genomgått. Att produkten ska vara enkel att tillverka är någonting som kan 

komma att spela en stor roll i de ekonomiska aspekterna för företaget i framtiden och är därför 

någonting som inte bör överses. Författaren anser dock att en DFA bör sammanställas för att 

utvärdera hur väl de tilltagna metoderna har utformat konceptet. Genom att sammanställa en 

DFA så kan mätbara data urvinnas och författaren kan då se om någonting bör utvecklas 

ytterligare för att förebygga risker vid monteringen. (se tabell 8) (se tabell 9) 

Författaren valde att genomföra två stycken DFA-tabeller, en för handtaget och en för 

låsmekanismen då dessa är de nya områdena hos produkten som har utvecklats mest. De båda 

tabellerna genomfördes på exakt samma sätt och de olika områdena gav olika resultat. 

Författaren gick igenom områdenas detaljuppbyggnad och betygsatte sedan de olika 

kategorierna i tabellerna efter författarens åsikter och efter de uträkningar som faktiskt 

rekommenderats i de litteraturer som författaren läst. De olika områdena visade på relativt 

snarlika resultat men urskilde sig på några kategorier. Handtaget visade på en montering som 

använder sig av behagliga och så små rörelser som möjligt. Anledningen till de behagliga 

rörelserna är att detaljerna monteras på varandra på ett basobjekt. Under monteringen krävs 

ingen som helst ompositionering vilket även det bidrar till så behagliga rörelser som möjligt 

för monteraren. Det som visade sig vara mindre effektivt med handtaget var hur felmontering 

skulle kunna undvikas, gällande fjädern som sitter monterad på axeln. Då fjädern ska 

monteras in i ett litet hål på stommens halva när den andra halvan monteras på så finns risken 

att fjädern inte prickar exakt rätt vilket kan leda till att halvorna fastnar eller att fjädern viker 

sig och blir obrukbar. För att göra så att problemet inte kvarstår så bör hålet där fjädern ska 

fästas utformas med en fasning av något slag. I och med att fjädern sitter mellan två större 

kroppar så har författaren valt att fjädern ska vridas på för att samtidigt guidas till sitt hål, 

aningen svår montering men författaren ser ingen annan lösning då elipsen på hand delen 

måste vara aningen större för att hand delen inte ska falla ur stommen. I övrigt så fann inte 

författaren någonting mer som visar på några stora risker. Gällande låsmekanismen så visade 

det sig vara lite tvärs emot i jämförelse med det som handtagets montering visade på. 

Låsmekanismens montering kräver en ompositionering då detaljen som de övriga detaljerna 

ska monteras ovanpå måste vändas då de undre detaljerna ska monteras nedanför denna. Att 

ett basobjekt skulle kunna utvecklas för denna skulle vara mycket fördelaktigt, dock så finner 

författaren detta svårt då det är väldigt mycket som ska monteras ovan och under mitten av 

konstruktionen. Författaren anser dock att låsmekanismen inte skulle kunna monteras ihop på 

något smidigare sätt utan att bidra med ytterligare detaljer eller materialåtgång. Att produkten 

är utrymmeseffektiv, materialeffektiv och detaljeffektiv är enligt författaren viktigare än om 

detaljerna kan spara in på 3-5 sekunders montering. Produkten ska tillverkas i ett exemplar 

och 3-5 sekunder snabbare montering skulle inte bidra med någonting märkvärt. Om 

produkten nu skulle monteras i flera hundra exemplar så skulle 3-5 sekunder vara mycket 

viktigt att spara in då detta skulle kunna bidra till mycket tappad tid på de kommande 

produkterna.  
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Tabell 8 - DFA för handtag 

 

Tabell 9 - DFA för låsmekanism 
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3.6.12 DESIGN FOR MANUFACTURING 

För att en försäkra sig om att de tillverkningsmetoder som författaren valt till detta projekt 

verkligen är passande så genomförs en Design for Manufacturing. Några av alla kraven för 

tillverkningsmetoderna gicks igenom redan i 3.6.10 dock så nämndes inte alla och författaren 

anser att en djupare analys förstärker de tillverkningsmetoderna som författaren har valt. För 

att det ska bli så tydligt som möjligt att förstå denna fas så har författaren valt att dela upp 

produktens detaljer i olika delar här nedan. 

- Handtagets plastdetaljer: formsprutning (Konstruktörens Val av Produktionsmetoder) 

o Detaljvikten borde ligga mellan 0,1 till 10kg. 

o Seriestorlekar bör vanligtvis ligga på ca 1000 detaljer per år 

o Material som bör användas är någon sorts termoplast, härdplaster kan dock 

även användas i sällsynta fall. 

- Död-mansgrepp, låsskivor och monteringsplattformar: fräsning (Frasning) 

o I en fräs så kan följande kommandon genomföras: 

 Planfräsning samt profilfräsning 

 Borrning 

 Försänkning 

 Skapa spår 

 Skapa gängor 

- Inre stomme: rörbockning, kapning och svetsning (rorbockning.se) 

o Maxdiameter 150mm 

Som det ses här ovan så är formsprutning kanske inte det mest lämpliga för att ta fram 

handtagets plastdetaljer. I och med att enbart ett handtag kommer att tillverkas så innebär det 

hela att tillverkningsmetoden inte överensstämmer med den rekommendationen som ges för 

vilket lämpligt antal detaljer som bör tillverkas per år. Uppdragsgivaren efterfrågar dock att 

plastdetaljerna ska tillverkas i denna tillverkningsmetod vilket gör att författaren får rätta sig 

efter detta önskemål. I övrigt så faller plastdetaljerna överens med tillverkningsmetoden. Två 

av detaljerna väger mindre än 0,1 kg, dock så förklaras det i litteraturen Konstruktörens Val 

av Produktionsmetoder att saker som väger mindre än 0,1 kg även har formsprutats. 

Detaljerna består även utav ett termoplastiskt material vilket innebär att detaljernas 

materialval överensstämmer med den materialrekommendation som ges för 

tillverkningsmetoden. De övriga detaljerna platsar däremot in felfritt på 

tillverkningsmetoderna som valts. Detaljernas utformningar överensstämmer med alla de 

möjliga kommandon som kan genomföras med hjälp av en fräs. Några av detaljerna har 

gängade hål vilket kan genomföras genom fräsning och några av hålen har försänkningar 

vilket även det kan genomföras med hjälp av en fräs. Som författaren ser valet av 

tillverkningsmetoden för död-mansgreppet, låsskivorna och monteringsplattformarna så är det 

mycket lämpligt för just dessa detaljer. Till sist så är den inre stommen kvar. Diametern på 

den inre stommen är inte mer än 150 mm vilket gör att stommen platsar för denna 

tillverkningsmetod. 
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3.6.13 DESIGN FOR MAINTENANCE 

Liksom DFA så har författaren även vid detta skede tänkt på konceptets utformning genom 

alla faserna. Handtaget till och börja med består inte utav speciellt många detaljer eller former 

som kräver så mycket underhåll och när handtaget väl ska underhållas så krävs det inga 

speciella verktyg, speciell kunskap eller krångliga instruktioner. Den delen på handtaget som 

författaren kan finna störst krav för underhåll hos är fjädern som ska ge handtaget ett 

motstånd. Fjädern kan komma att antingen nöta på hålet som fäster in fjädern eller så kan 

själva fjädern komma att nötas ut, dock så bör inte detta kunna ske allt för lätt om handtaget 

används under normala förhållanden. Om nu fjädern skulle gå sönder så är handtaget dock 

fortfarande fullt brukbart. Oavsett vilken av detaljerna som nu behöver bytas ut så kommer 

dessa kunna bytas ut väldigt enkelt. Genom att skruva bort den ena halvan av stommen så blir 

fjädern lättåtkomlig och likaså den vridande delen av handtaget. Om nu det är någonting som 

måste underhållas i den vridande delen av handtaget så kan även den delas på mitten genom 

att avlägsna skruvarna. När väl de sista skruvarna är avlägsnade så kan alla de övriga 

detaljerna nås. För att underhålla handtaget så krävs det alltså enbart en skruvmejsel inte mer 

än så. Vad gäller låsmekanismen så finner författaren även detta koncept som en utformning 

som inte kräver någon märkvärd underhållning. Låset ska inte kunna nötas ut eller försvagas 

efter användning, detta då låset fortfarande använder sig av i princip samma form och 

funktion som den redan befintliga låsmekanismen.  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel beskrivs de slutresultat som detta projekt har lett fram till. Författaren har valt 

att dela in resultaten i olika delar så att det hela ska bli så tydligt som möjligt för vad de olika 

resultaten löser för problem och hur de löser problemen. Samtliga bilder är från de CAD-

modeller som författaren har sammanställt.  

4.1 HELHET 

Körkontrollerns uppgift är att överföra användarens kommando till tågets utförande när det 

gäller gas respektive broms. Den inre funktionen är i princip den samma som innan projektets 

genomförande. I och med att handtaget vrids så vrids en axel på insidan av körkontrollen och 

denna rörelse resulterar i att strömbrytare kring axeln ställs i olika lägen som reglerar tågets 

hastighet. (se figur 44) 

 

Figur 44 - Körkontrollens slutresultat i helhet 
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4.2 BEHÅLLARE 

Körkontrollens behållare som håller ihop alltsammans består utav 7st metallskivor: ett lock 

och sex metallväggar som omsluter körkontrollens inre detaljer. Tre av metallväggarna är 

bockade för att omsluta de inre detaljerna på ett sådant sätt att utrymmet effektiviseras så 

mycket som möjligt (se figur 45). De tre skivorna är placerade på den bortre väggen, botten 

och den närmsta väggen sett från användarens position. Skivorna i sig är tunna och fungerar 

mest som en sammanhållningskonstruktion. De tre andra metallväggarna består av lite 

tjockare dimensioner, detta då behållaren och den inre axeln ska kunna stadgas upp och vridas 

i dessa. Till sist så täcks allt över med ett lock som fungerar som ett skydd för att skräp inte 

ska falla ned, för att hålla ihop de övriga metallskivorna och för att ge användaren information 

om hur körkontrollen manövreras. 

 

Figur 45 - Behållarens slutresultat 

 
Figur 46 - Exploderad vy av behållarens slutresultat 
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4.3 LÅS 

Låset är av typen fullt föreglad vilket betyder att enbart en av de vridbara detaljerna på 

ovansidan av locket går att vrida i taget. Om en av strömbrytarna börjats vrida så går inte 

någon annan detalj att röra på (se figur 47). Anledningen till denna utformning är dels för att 

detta är någonting som uppdragsgivaren efterfrågat men även på grund av säkerhetsåtgärder 

vid användningen av körkontrollen när den sedan är installerad i tåget. Låsets huvuduppgift är 

dock att låsa axeln som vrids i samband med att handtaget vrids. För att uppfylla en sådan 

uppgift så har låsets låsskivor utformats för att gå in i axeln och låsa den. Själva låsskivorna 

går först in i axeln när användaren ställt handtaget i neutralt läge och stängt av körkontrollen 

med hjälp av mode-strömbrytaren för att sedan låsa det hela med själva låsnyckeln. 

 

Figur 47 - Låsets slutresultat 
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4.3.1 LÅSSKIVOR 

Låset har två stycken cirkulära låsskivor som är utformade för att låsa dels varandra men även 

axeln som roterar i samband med handtagets vridning. Skivorna är olika i jämförelse med 

varandra detta då låset ska vara av typen fullt föreglad. En av skivorna är till för det 

nyckeldrivna låset och en är till för det icke-nyckeldrivna låset. När det nyckeldrivna låset 

låses upp så öppnas den icke-nyckeldrivna låsskivan vilket innebär att denna kan vridas och 

på så sätt låsa upp axeln. I samband med att ett lås vrids så blir det andra låset automatiskt 

oanvändbart då detta låses av den vridna låsskivan (se figur 48). Liksom det beskrevs i början 

så ska låset låsa axeln som överför användarens rörelse på handtaget till de inre 

strömbrytarna. För att låsa axeln så har författaren valt att ge den icke-nyckeldrivna låsskivan 

en sprint som sitter på skivans yttre. Sprinten på skivan vrids in i axeln vilket gör att 

handtaget inte går att vrida. Ett krav på låset var dock att inget av låsen ska gå och vrida när 

den är upplåst samtidigt som handtaget vridits lite. För att uppfylla det sistnämnda kravet så 

har den icke-nyckeldrivna skivan fått ett jack utformat mot skivans yttre. Så fort axeln vridits 

så går axelns yttre skiva in i låsskivan och på så sätt låses låsskivan fast, tills dess att axeln 

ställts tillbaka till neutralt läge. Till sist så har skivorna en varsin genomgående axel som är 

till för att dels kunna fästa in skivorna i monteringsplattformarna som håller ihop låset, men 

även för att genomgående axlar ska kunna vrida skivorna då en nyckel eller en knapp vrids. 

(se bild 49) 

I och med den nya utformningen på låset så har antalet detaljer som krävs för komplett 

konstruktion minskat från hela 23 detaljer till enbart 16. 

 

Figur 48 - Låsskivorna som låsta respektive olåsta 
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Figur 49 - Slutresultat av låset 

4.3.2 MONTERINGPLATTFORM 

För att hålla ihop hela låset och för att hålla den på en och samma plats på insidan av 

behållaren så har låset försetts med två stycken olikformade monteringsplattformar. 

Plattformarna har dimensionerats upp en aning i jämförelse med de redan befintliga 

plattformarna. Anledningen till omdimensioneringen är dels för att låsskivorna som låser fast 

axeln ska passa in så väl som möjligt i axelns sista skiva, men dimensioneringen är även för 

att skivorna inte ska gå emot någon annan yta och på så sätt inte kunna vridas som de ska. I 

och med omdimensioneringen så har plattformarna blivit aningen större vilket också har lett 

till att hålen där skruvarna ska fästas in i locket blivit tvungna att flyttas. För att låset ska nå in 

i axelns yttre skiva så har monteringsplattformarna fått en in gröpning var på en av 

plattformarnas sidor. In gröpningarna möjliggör att plattformarna först och främst kan 

monteras närmare användaren, detta då axelns utrymmesupptag inte överlappar det utrymme 

där låset önskas placeras. För det andra så kan låset placeras närmare axeln vilket medför att 

skivorna inte måste vara speciellt stora eller ha långa låsstift. Axeln blir i och den nya 

utformningen i princip en del utav låset, då axeln nästan går in i låset. (se bild 50) 

 

Figur 50 - Slutresultat av monteringsplattformarna 
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4.4 HANDTAG 

Handtaget (se figur 51) består utav 8 detaljer: ett bockat stålrör, fyra plastkåpor, en knapp för 

död-mansgreppet, en apparatur för död-mansgreppet samt en fjäder. Handtaget erbjuder 

användaren en så liten handrörelse som möjligt, ett så nära viloläge som möjligt och ett så 

enkelanvänd handtag som möjligt, detta tack vare vriddelen av handtaget. Tanken är att 

användaren ska kunna greppa tag om handtaget för att sedan enkelt vrida detta framåt och 

bakåt men samtidigt behålla samma grepp som utgångsläget började på. Denna funktion är 

möjlig i och med handtagets tvådelade design. När handtaget vrids så vrids själva handdelen i 

motsatt håll och håller på så sätt handen i samma läge som då handtaget greppades. 

 

Figur 51 - Slutresultat av handtaget i sin helhet 

4.4.1 HAND DEL 

Om en djupare analys görs av handtagets uppbyggnad syns det att handdelen är infäst i den 

övriga delen av handtaget med hjälp av en axel, vilket möjliggör att handdelen kan vridas i sitt 

infästa utrymme. Handdelen är uppbyggd av 5 detaljer: två plastkåpor, en död-

mansgreppsapparatur, en död-mansgreppsknapp och en fjäder. Om axeln analyseras ännu 

närmare än så, så syns det att en fjäder placerats på denna och att axelns ände är utformad som 

en ellips (se figur 52). Fjäderns uppgift är att dels ge ett visst motstånd för användarens hand, 

detta då handdelen inte ska vridas likt en cykelpedal och på så sätt skapa en skaderisk om 

handen halkar av. Fjäderns uppgift är även att vrida tillbaka handdelen till sitt utgångläge när 

användaren har avlägsnat sin hand. Ellipsens uppgift är att fungera som ett stopp för hur långt 

handtaget ska kunna vridas. När handtaget vridits 30 grader framåt respektive bakåt, som är 

maximum och minimum vridningen för handtaget så stannar handdelens vridning då ellipsen 

stöter på två klackar upptill och nedtill som hindrar axeln från att vridas vidare (se figur 53). 

Den nya vridande funktionen visar tydligt, enligt en kontakt hos företaget Human Movement 

som författaren kontaktat, på förbättringar jämte den befintliga designen. Den nya designen 

innebär enligt kontakten från Human Movement ett bättre grepp då handen hamnar närmare 

viloläget, ett bättre död-mansgrepp då knappen används av pekfingret och den vridande 

funktionen innebär att handleden utför en mindre rörelse.  
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Figur 52 - Elips axel på hand delen 

 
Figur 53 - Elips stopp 

 
Figur 54 - Halverat handtag för förtydning av hand delens infästning 
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4.4.2 STOMME 

För att hålla hand delen på plats och för att få handtaget att hålla så har handtaget försetts med 

en stomme. Stommen består utav två plastdetaljer som i sig är utformade för att ge plats för 

handdelens infästning och den inre stommens uppstadgande. Formgivningen på stommen är 

så mjuk som möjligt vilket medför att stommen och handdelen talar samma formspråk och 

som i sig medför att handtaget avger en så säker och lugn känsla som möjligt för användaren. 

Formen är även utformad för att handen ska ha tillräckligt med utrymme, ca 7 cm för och vara 

exakt, för att kunna manövrera handtaget med eller utan handske. Formen gör även att handen 

hamnar precis ovanför handtagets infästning vilket gör att placeringen av handen blir så nära 

handtagets infästning som möjligt. I och med att handen placeras rakt ovanför handtagets 

infästning så blir det en så liten förflyttning som möjligt från handtagets infästning vilket gör 

att handen hamnar så nära utgångsläget som möjligt. (se figur 55) 

 

Figur 55 - Slutresultat av handtagets stomme 

 
Figur 56 - Halverad stomme 
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4.4.3 INRE STOMME 

För att handtaget ska kunna stadga upp sig en aning emot de belastningar som hör till de 

standarder som sats upp så har handtaget försetts med en inre stomme gjord av rostfritt stål. 

Den inre stommen får först de övriga handtagsdetaljerna monterade om sig för att därefter 

monteras fast på körkontrollens axel. Denna konstruktion medför att handaget inte enbart 

stadgar upp sig en aning utan den medför även en möjlighet för att kunna leda ned sladdarna i 

behållaren. Sladdarna kan styras ned tack vare den 5mm (resulterar i en godstjocklek av 

3,5mm) breda ihålighet som den inre stommen har. Längst ned på den inre stommen så finns 

ett borrat hål, hålet gör så att handtaget kan fästas fast i den roterande axelns skiva vilket gör 

att handtaget håller sig på samma plats när handtaget förts framåt respektive bakåt. (se figur 

57) 

 

Figur 57 - slutresultat av handtagets inre stomme 

4.5 FÄSTDETALJER 

Till grunden så har körkontrollen samma fästdetaljer som den befintliga konstruktionen 

använder sig av. Till handtaget har det dock tillkommit fler fästedetaljer än vad det befintliga 

handtaget använder sig av. På den nya designen används 13skruvar av typen M3x8. 

Skruvarnas uppgifter är att dels fungera som förstärkningar för handtagets hållfasthet men 

även för att hålla ihop handtagets olika delar. Inga nya fästdetaljer har tillkommit för de 

övriga nya konstruktionerna.  
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4.6 MATERIAL OCH TILLVERKNING 

För att den nya designen ska kunna förverkligas så har varje ny detalj genomgått en analys av 

materialval och val av tillverkningsmetoder. Varje detalj har granskats för att först och främst 

ges ett material som passar för det ändamål som detaljerna ska utföra för att sedan få en 

tillverkningsmetod tilldelad som passar för materialvalet. 

4.6.1 HANDTAG 

Handtagets plastdetaljer består utav ett material som går under namnet Polyamid typ 6 (PA6). 

Materialvalet har delvis styrts av uppdragsgivaren då just Polyamid är ett material som 

uppdragsgivaren gärna behåller. Materialet har väldigt höga mekaniska egenskaper och 

tillverkningsmetoden blir i princip uppenbar för materialet, d.v.s. formsprutning. Handtagen 

är nu även uppbyggt av fler detaljer vilket innebär att andra tillverkningsmetoder och 

materialval gjorts.  

För att handtaget ska kunna hålla sig upprätt så gott som möjligt så har handtaget en inre 

stomme som är gjord av det rostfria stålet 1,4116. Materialet har den starkaste sträckgränsen 

av de olika rostfria stålen som kunde hittas i SolidWorks egna materialbibliotek och det har 

visat sig stadga upp körkontrollen på ett relativt bra sätt. För att ta fram den inre stommen så 

har författaren valt att använda sig av några olika tillverkningsmetoder. Till och börja med så 

dras röret igenom en kurvmall för att få till sina mjuka vinklar och till sist så kapas röret av 

upptill i en 45 graders vinkel för att sedan få den avkapade biten fastsvetsad, vilket resulterar i 

en 90 graders vinkel. 

Till sist så återstår enbart död-mansgreppets knapp. Materialet för död-mansgreppets knapp är 

borstad aluminium. Materialet gör så att användarens finger inte halkar allt för lätt och så att 

knappen inte ska vara allt för svag. Tillverkningsmetoden för knappen är fräsning, 

anledningen till valet är att knappen antagligen enbart kommer att tillverkas i ett exemplar och 

för att knappens former överensstämmer med alla de kommandon som en fräs kan genomföra. 

4.6.2 LÅS 

Låsets monteringsplattformar har tilldelats ett material som redan används på de redan 

befintliga monteringsplattformarna, d.v.s. SS-4212. Monteringsplattformarnas huvuduppgifter 

är att hålla dels göra så att låsskivorna håller sig på plats men även så att låsskivorna kan vrida 

sig i monteringsplattformarnas hål. Författaren har valt att behålla samma material på 

monteringsplattformarna då huvuduppgifterna för monteringsplattformarna inte bytts genom 

projektet. För att ta fram dessa monteringsplattformar så används tillverkningsmetoden 

fräsning. 

Låsets låsskivor har fått ett nytt material tilldelat sig. Det nya materialet går under namnet 

1,4462 och är ett rostfritt stål, liksom det befintliga materialet. För att få fram låsskivorna så 

finner författaren det mest lämpligt att fräsa ut skivorna. Skivorna kommer förmodligen 

enbart att tillverkas i ett exemplar var och därför innebär andra tillverkningsmetoder att 

företaget går onödigt mycket i back rent ekonomiskt i jämförelse med om de tillverkas genom 

fräsning.   
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5. ANALYS 

I detta kapitel genomförs en analys av hur väl slutresultatet har genomfört de 

problemformuleringar och krav som sattes upp i början av projektet. Det genomförs även en 

analys av hur projektet har gått i sin helhet ur författaren egna ögon. 

5.1 ANALYS AV ROBLEMFORMULERING 

Huvudfråga: 

1. Hur kan produkten utvecklas för att bli mer ergonomisk, utrymmeseffektiv och 

förenklad men samtidigt behålla samma funktioner? 

Genom att ge handtaget en annan form och funktion så kan användaren få en mer 

ergonomisk användning av körkontrollen. För att göra körkontrollen mer 

utrymmeseffektiv så har ett kretskort flyttats och på så sätt har behållaren kunnat 

förminskas. För att göra syrkontrollen mer förenklad så har låsmekanismen gjort sig 

av med diverse detaljer som författaren ansåg var onödiga. 

Fördjupade frågeställningar: 

1. Hur kan handtaget utfromas för att erbjuda användaren en bättre ergonomi? 

Handtaget har utvecklats till att bli mer ergonomisk genom att göra så att handen 

hamnar närmare sitt viloläge även när handen greppat tag om handtaget. Handtaget har 

även fått ytterligare en vridande del som i sin tur gör att handen behåller samma 

utgångposition som när handen greppade om handtaget. I samband med den nya 

utformningen på handtaget så har även tummen hamnat närmare sitt viloläge, vilket i 

sig resulterar i att handens inre struktur inte sträcks ut onödigt mycket. 

2. Hur kan de olika detaljerna omplaceras för att göra produkten mer 

utrymmeseffektiv? 

Körkontrollens behållare har blivit mer utrymmeseffektiv då kretskortet flyttats in på 

ett tomt utrymme vilket resulterat i att behållaren nu kunnat bockas till för att bli mer 

figurformad. I och med den nya behållaren så har nu volymen minskat från ca 

3293280,8mm
3
 till den lilla volymen av enbart ca 2877460,8mm

3
 vilket är en 

minskning av ca 12,6%. 

3. Hur kan axelmonteringen göras enklare? 

Efter genomfört projekt så har det visat sig att en omkonstruktion för axeln skulle 

innebära större risker för glapp, svårare tillverkningsmetoder och dyrare slutresultat. 

Efter att ha diskuterat det hela med Lennart Engström så har författaren kommit fram 

till att en rekommendation till mer exakta toleranser på kilarna för axeln skulle vara 

det mest effektiva. Tillverkningsmetoden för axeln idag är väldigt enkel, likaså 

monteringen om rätt toleranser används på kilarna. Om rätt toleranser används så ska 

inte monteraren behöva slipa till kilarna utan de ska passa utan större problem. 

4. Hur kan låsets mekanism utvecklas för att ge en enklare montering och större 

utrymmeseffektivitet? 

Låset i körkontrollens inre har förenklats och gjorts mer detaljeffektiv. Genom att ta 

bort de detaljer som låste axeln tidigare och samtidigt flytta ned hela låset mot 

användaren så består låset nu enbart av 16 detaljer, det redan befintliga låset har idag 

23 detaljer. I och med att detaljer har avlägsnats så har låset nu sparat in hela 30 % av 
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detaljer, vilket enligt författaren är tillräckligt för att bekräfta att låset har förenklats 

och gjorts mer utrymmeseffektiv.  

5.2 ANALYS AV KRAVSPECIFIKATION 

1. Produktkrav 

 Höjden på produkten utan handtag får max vara 99 mm (mindre än detta gör inget). 

 Längden på produkten får max vara 206 mm (mindre än detta gör inget). 

 Bredden på produkten får max vara 250 mm (mindre än detta gör inget). 

 Produktens alla detaljer ska få plats inom de yttermått som den befintliga produkten 

använder sig av. 

 Handtaget ska klara av krafter av 50kg (491N). 

 Produkten ska vara utrustad med ett död-mansgrepp. 

 Lätt att använda död-mansgreppet. 

 Ska inte gå och skymma död-mansgreppet. 

 Död-mansgreppet ska vara fjädrat. 

 Död-mansgreppet ska vara monterat i körkontrollens handtag. 

 Produktens design ska överensstämma med uppdragsgivarens övriga produkter. 

 Samma funktioner som på den befintliga konstruktionen. 

 Handtaget får inte påverka användarens hälsa negativt. 

 Produkten ska monteras med hjälp av manuell montering. 

 Produkten skall vara enkel att montera. 

 Produkten ska vara enkel att förstå sig på. 

 Ska finnas möjlighet för installation av produkten. 

 Produkten ska vara utrustad med två strömbrytare. En nyckeldriven och en icke-

nyckeldriven. 

 Produkten ska vara utformad för att fungera som en modul. 

 Användaren ska med hjälp av produkten kunna reglera hastigheten på tåget. 

 Produktens informationsspråk skall vara på spanska. 

 Handtaget ska kunna ställas i två lägen: neutralt läge och nödbroms läge. 

 Handtaget ska gå att föra framåt respektive bakåt 30
 
grader. 

 Strömbrytarna ska vara av modellen ”fullt föreglade”. 

 Lockets färg ska vara svart, detta verkar som ett bländskydd för användaren. 

 Märkning: 

- Tillverkarens namn 

- Tillverkarens detaljnummer 

- Xxxxxxxxxxx detaljnummer 

- Serienummer 

- Detaljnummer 

- Leverantörs ändringsnivå 

- Tillverkningsdatum 

- Kundnummer 

 Det ska inte finnas någon glipa, där skräp kan falla ner, på mer 1,5mm.  

2. Servicekrav 

 Produkten ska gå att montera isär vid service. 

 Speciella verktyg bör undvikas. 

 Ska gå att göra rent med en mjuk trasa som har applicerats med mild tvål. Det ska 

därefter gå att torkas rent. 

3. Marknadskrav 

 Produkten ska levereras till Mexiko. 
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 Produkten kommer med största sannolikhet enbart att tillverkas i ett exemplar. 

4. Dokumentationskrav 

 Konstruktionen ska skapas i SolidWorks 2014 eller 2015. 

 Detaljer ska skapas virtuellt. 

 Sammanställningar ska skapas virtuellt. 

 Ritningar ska skapas virtuellt. 

5. Återvinningskrav 

 Materialen ska gå att återvinna eller förstöra. 

Analys av produktkrav 

Som det kan ses här ovan så har författaren lyckats fullfölja i princip alla de krav som 

författaren sammanställde efter att ha tagit del av uppdragsgivaren kravspecifikation. Riktigt 

alla krav uppfylls inte dock. Att handtaget ska hålla för 50kg har inte uppfyllts och författaren 

är inte heller riktigt 100 % säker på om död-mansgreppet skyms eller inte. Handtaget visade 

efter genomförd hållfasthetsanalys inte hålla för den maximala belastningen som handtaget 

ska klara av. Författaren har dock kommit överens med författarens handledare Roger 

Hansson om att den belastningen som handtaget håller för i simuleringen (ca 30 kg) är 

godtagbar i detta tidiga skede av produktutvecklingen. Huvudmålet med detta projekt är att 

författaren ska komma fram till lösningar som ska ge uppdragsgivaren tips på hur kommande 

produkten kan förbättras. Död-mansgreppet har som krav att inte kunna skymmas, författaren 

är lite kluven över om detta krav uppfyllts eller inte. Från en viss vinkel så kan död-

mansgreppet eventuellt skymmas men från den position som användaren står så bör inte detta 

vara något större problem än vad det befintliga handtaget bär på. Om handtaget ses snett ovan 

så syns handtaget på både det befintliga och det nya handtaget, likaså rakt ovan. Om 

handtaget ses direkt från sidan så skyms dock det nya död-mansgreppet en aning mer än vad 

det befintliga död-mansgreppet gör. Från den positionen som användaren placerar sig, alltså 

snett ovan så spelar det dock inte någon roll om död-mansgreppet skyms från sidan. Död-

mansgreppet syns där användaren är placerad och därför borde inte detta krav vara något 

problem för användningen. I övrigt så uppfyller körkontrollen alla de övriga kraven. 

Körkontrollen har, liksom tidigare kapitel beskrivit, modifierats utifrån sin ursprungliga 

design och författaren räknar med att den tidigare designen uppfyller alla kraven som 

författaren jobbat efter i detta projekt. 

Analys av servicekrav 

Till och börja med så uppfyller den nya designen alla servicekraven. Körkontrollen går att 

montera isär, inga speciella verktyg krävs för service och den går att göra rent med en fuktat 

och icke-fuktad trasa. Det bör dock påpekas att handtaget i sig nu består utav fler detaljer, 

vilket kan leda till att demontering blir lite svårare. Författaren anser dock inte att 

demonteringen blir allt för svår då det mesta lätt faller isär då skruvarna för stommen lossats. 

Analys av marknadskrav 

Även dessa krav uppfyller körkontrollen. Det finns ingenting som författaren anser skulle 

kunna sätta stopp för leverans till Mexiko och det finns ingenting som gör att körkontrollen 

inte kan tillverkas i enbart ett exemplar. 

Analys av dokumentationskrav 

Redan från början så fick författaren ta del av CAD-filer i SolidWorks från författarens 

handledare och författaren har genom hela projektet jobbat på i exakt samma mjukvara. 

Genom att författaren har använt sig av samma mjukvara genom hela projektet så har 

författaren enkelt kunnat återanvända filer som AQ använder idag liksom författaren har 

kunnat uppdatera AQ om hur arbetet har gått genom att kunna skicka filerna. 
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Analys av återvinningskrav 

Kraven för återvinning uppfylls till fullo. Körkontrollen har inte fått några nya drastiska 

förändringar när det kommer till materialval och liksom det förklarades i 

produktkravsanalysen så har den befintliga designen med största sannolikhet utgått från 

kraven. Författaren räknar med att den befintliga designen uppfyller kraven och därför bör 

materialen som används på den nya designen fungera för återvinningskraven. 

5.3 ANALYS AV PROJEKTGENOMFÖRANDE 

Till sist så vill författaren analysera projektets genomförande. Författaren känner att projektet 

har haft sina upp och nedgångar. Det som har varit positivt har varit det tillvägagångssätt som 

författaren tagit till för att genomföra hela projektet. Från start till mål så har det varit mycket 

tydligt vad som ska göras och hur det ska göras vilket har varit till mycket stor nytta då 

väldigt mycket har behövt göras. Författaren hade från början en tes om att tillvägagångssättet 

eventuellt skulle kunna förändras beroende på vad som författaren ställts emot för problem 

eller liknande och denna tes kan nu bekräftas. Metodiken har modifierats allt eftersom och 

detta då vissa problem uppstått eller andra oförutsägbara händelser. Genom att modifiera om 

metodiken så har författaren hunnit med allt som annars inte skulle hunnits med om 

metodiken följts till punkt och pricka. Alla huvudstegen i metodiken har följts i sin helhet 

men de har genomförts på lite annorlunda sätt. Det hela började med planering och övergick 

sedan i konceptutvecklingsfasen som vanligt för att därefter fortsätta i en utveckling av 

konceptet till dess att ett färdigt koncept framtagits. Därefter genomfördes inte det hela exakt 

som den ursprungliga metodiken går. Testnings- och förfiningsfasen ska egentligen 

genomföras med hjälp av en prototyp, dock så har inte tiden som författaren haft till sitt 

förfogande varit tillräcklig för att ta fram en full prototyp och av samma anledning har inte 

heller produktionsuppföljningen genomförts till punkt och pricka. Själva testnings- och 

förfiningsfasen har inte genomförts lika grundligt som det egentligen ska då produkten ju inte 

kunnat användas för hand utan enbart analyserats rent virtuellt. Istället för att använda sig av 

prototyper eller faktiska genomföranden så har författaren istället använt sig av simuleringar 

och analyser av krav. I och med att simuleringar och analyser har genomförts så bör dock de 

resultat som författaren kommit fram till vara tillräckliga för att stödja de val som gjorts när  

det kommer till materialval, val av tillverkningsmetoder och former. 

Om tillvägagångssättet analyseras närmare så kan det ses att det hela har förändrats mer än 

enbart i sin helhet. Det kan tydligt ses att en del faser som helheten är uppbyggd av har 

hoppats över helt. Liksom det beskrevs tidigare så har vissa faser modifierats för att 

författaren ska spara in på tid. I bilaga 12 syns det tydligt vilka faser författaren har valt att 

välja bort helt. Röd markering betyder att fasen har hoppats över. Anledningen till många av 

de borttagna faserna är att författaren redan från början valde att avgränsa sig till att enbart 

fokusera på hur slutprodukten skulle fungera och hur den skulle vara uppbyggd och inte 

fokusera någonting på de ekonomiska aspekterna eller prototypbyggande. 

Det har även funnits väldigt mycket hjälp runt omkring författaren genom hela projektet. 

Oavsett vad det hela har gällt så har författaren alltid kunnat kontakta någon av sina 

handledare, familjemedlemmar eller övriga kontakter för att få svar på någon fråga eller för 

att kunna diskutera idéer. Just den ständiga kontakten med parter runt omkring författaren har 

varit någonting som har varit till mycket stor nytta. Saker och ting ses på ett annat sätt när fler 

ögon analyserar de idéer som tagits fram. I sin helhet så tycker författaren att projektet har 

gått mycket bra. Merparten av alla produktkraven uppfylldes på ett eller annat sätt. Målet med 

projektet uppfylldes i princip till fullo. Det som inte uppfylldes med målet som författaren 

satte upp i början av projektet var att en prototyp skulle tas fram. Det bör dock påpekas att 

prototypmålet enbart var ett sekundärt mål, som enbart skulle genomföras i mån om tid.  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel förklarar författaren vilka slutsatser som kan dras efter genomfört projekt samt 

vilka rekommendationer som författaren vill ge eventuella framtida utvecklare av 

slutprodukten.  

6.1 SLUTSATSER 

Författaren hade i början av projektet vissa misstankar om att produkten kunde göras enklare, 

mer ergonomisk och samtidigt spara in på utrymme. Alla dessa misstankar visade sig efter 

genomfört projekt vara bekräftade. Körkontrollen kunde göras enklare genom att spara in på 

detaljer som visade sig vara onödiga. Genom att spara in på onödiga detaljer så blir 

monteringen enklare, likaså tillverkningen och det spar samtidigt in på kostnader. 

Körkontrollen visade sig bli mer ergonomisk då den nya designen visat sig bära på 

förbättringar jämte det befintliga handtaget och detta påstående stöds då författaren haft ett 

samtal med Nathalie från Human Movement. Enligt Nathalie så bär det befintliga handtaget 

på vissa ergonomiska problem, bl.a. problem som tummens utsträckning för aktivering av 

död-mansgrepp och den sneda formen på handtaget som gör att handen vill glida nedåt. Den 

nya designen gör så att handen hamnar närmare sitt viloläge och den gör även så att handen 

behåller samma utgångsläge så länge som möjligt i samband med sin nya vridfunktion. Den 

nya vridfunktionen gör så att handleden inte längre behöver utföra lika stora rörelser. Till sist 

så kan författaren dra slutsatsen att körkontrollen faktiskt har blivit mer utrymmeseffektiv, 

detta då ett kretskort har flyttats vilket i sig har gjort att plåtar nu kan formas mer effektivt. I 

tidigare design så har körkontrollens behållare varit väldigt enformig av sig. I den nya 

designen så har plåtarna bockats till mer för att på så sätt ge en mer figurformad behållare. 

Tanken är att den nya behållaren ska innebära mer möjligheter för vad som kan få plats under 

instrumentbrädan i tågets förarhytt. Enligt författaren kan slutsatsen dras att den nya designen 

uppfyller i princip alla de brister som författaren kan finna med den befintliga körkontrollen.  

I början av projektet fanns det dock en tanke om att axelns skivmontering skulle förenklas då 

detta varit någonting som uppdragsgivaren gett tips på som förbättringsmöjlighet. Författaren 

har nu efter genomfört projekt kunnat dra slutsatsen att en förenkling av axelskivornas 

montering inte kunnat tas fram på ett effektivt sätt. Skivorna skulle mycket väl kunna 

monteras fast på axeln på ett enklare sätt, dock så skulle inte en sådan förändring vara 

speciellt försvarbart när det kommer till ekonomiska faktorer och toleranssäkerhet. Genom att 

använda sig av kilförband så blir tillverkningsmetoden väldigt enkel och billig vilket de 

koncept som författaren kom fram till inte kunde mäta sig med. Att använda något annat 

axelförband är inte det heller speciellt försvarbart rent ekonomiskt. De axelförband som 

författaren kunde hitta visade sig antingen vara för dyra eller kräva allt för stora 

tillverkningsserier.  
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6.2 REKOMMENDATIONER 

Trots att projektet har visat sig resultera i tydliga förbättringar jämte den befintliga designen 

så finns det vissa saker som författaren gärna skulle vilja förbättra och jobba mer på. Här 

nedan beskriver författaren vilka rekommendationer som ges om projektet skulle fortskrida i 

framtiden. 

6.2.1 HANDTAG 

Liksom det påpekades i 3.6.5 så håller inte handtaget för den maximala vikt som handtaget 

ska kunna utstå. I detta projekt har författaren fått bevis på att handtaget håller för 30 kg, 

vilket inte är standarden på 50 kg som AQs konstruktörer går efter när handtaget utvecklats 

färdigt. För att handtaget ska hålla för 50 kg så bör handtaget genomgå en ytterligare 

materialvalsfas och en ytterligare hållfasthetsanalys. Genom att byta material så kommer 

handtaget antagligen att stadga upp sig för att samtidigt eventuellt få en högre sträckgräns 

som i sig gör att handtaget håller för högre belastningar.  

Författaren rekommenderar även att genomföra en grundligare innerdesign av handtaget. Det 

handtag som detta projekt har resulterat i har till större delen mest gått på utvändig design 

vilket gör att handtaget är ganska solid. Handtaget borde kunna bli av med lite material och på 

så sätt göra handtaget bättre rent ekonomiskt. Det är onödigt att använda för mycket material. 

6.2.2 AXELMONTERING 

Författaren ger AQ rekommendationen att se över de kilar som används idag för montering av 

axelskivorna då kilarna som används idag antagligen använder sig av för stora toleranser. I 

och med att kilarna använder sig av större toleranser än nödvändigt så krävs det att kilarna 

filas till för att kunna passa i axelns spår. Genom att leta efter mer precisa kilar så kommer 

kilarna med största sannolikhet att passa i spåren utan större problem.  
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BILAGA 1: GANTT-SCHEMA 
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BILAGA 2: TELEFONINTERVJUER 

Datum/tid 

2015-02-23 

14:35 

Intervjuare: Johan Engström 

Intervjuad: Roger Hansson 

Anledning till intervju 

Författaren anser sig inte ha tillräckligt med information kring vad författarens uppgift med 

hela projektet är samt vilka krav som ställs på slutprodukten. För att författaren ska kunna få 

en djupare insikt i hur produkten fungerar så önskar författaren att få mer information kring 

vad de olika detaljerna gör och hur det hela fungerar. 

Anteckningar 

1. Vad är författaren uppgift i detta uppdrag? 

- Examensarbetet har inga riktiga gränser från uppdragsgivarens sida. Studenten får 

analysera produkten för att sedan komma fram till en, enligt studenten, lämpligare 

lösning och lämpligare utseende. Det blir upp till studenten att sätta upp de olika 

avgränsningarna. 

2. Vilka krav ställs på slutprodukten? 

- Olika krav som ställs på produkten: 

o Slutprodukten bör behålla samma yttermått. Om produkten kan göras mindre 

så är det bara positivt. 

o Krafterna på handtaget får inte bli för stora. 

o Lätt att använda död-mansgreppet. 

o Ska inte gå och skymma död-mansgreppet. 

o Samma antal strömbrytare. 

o Samma funktioner som på den befintliga konstruktionen. 

o (Studenten får på egen hand komma fram till de krav som studenten anser 

vara kritiska). 
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Datum 

2015-03-11 

Intervjuare: Johan Engström 

Intervjuad: Roger Hansson 

Anledning till intervju 

Författaren önskar att få mer information kring varför konstruktionen ser ut och fungerar som 

den gör. Förhoppningsvis ska utfallet av denna intervju resultera i att författaren kan inser vad 

som kan bytas ut och vad som är kritiskt. 

Anteckningar 

1. Varför handtagets roterskiva har just den diameter den har? 

- Matchning mot montage. Skivan agerar som skydd mot skräp. 

2. Varför död-mansgreppet är utplacerad för att användas av tummen?  

- Nej, kunden ville ha det. 

3. Varför handtaget enbart är höger respektive vänster designade? 

- Spelar ingen roll. Vänds handtaget nu så är skruvarna mot användaren. 

4. Några bestämmelser för hur långt handtaget måste färdas fram respektive bak? 

- Kör på vinklarna som den befintliga produkten har. Kunderna efterfrågar olika mått. 

Tänk extra noga på högsta respektive lägsta punkten på handtaget. 

5. Varför är körkontrollen utrustad med två omkopplare?  

- Den nyckeldrivna kopplar om elektriciteten till på eller av och i och med att den 

omkopplaren är påslagen så går den andra omkopplaren att koppla in i 0 eller 1 

läget. Den konstruktion som finns på den befintliga produkten är så kallad fullt 

föreglad. 

6. Måste den nyckeldrivna omkopplas med ett unikt nyckelmönster? 

- På den befintliga är det stiftade lås, så det bör din konstruktion även ha. 

7. Måste omkopplarna befinna sig på något speciellt avstånd från handtaget? 

- Nej, det blev så för att det skulle få plats. 

8. Har omkopplarna någon annan funktion än att enbart låsa handtaget? 

- Strömförsörjning. 

9. Finns det några förutbestämmelser för informationsdesignen? Likt placering, färg 

o.s.v. 

- Nödbroms ska ju vara signalröd. Sen ska väl de andra vara vita och själva locket då 

ska vara svart. Lockets svarta färg gör så att användaren inte ska bländas på något 

sätt. 

10. Varför handtaget förmedlar en rörelse till en axel? 

- Drivning av strömbrytarna och potentiometrarna mm.  

11. Måste komponenterna som axeln påverkar placeras i någon speciell ordning? 

- De måste sitta på rätt sida om axeln då de utför olika uppgifter. 
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Datum 

2015-04-14 

Intervjuare: Johan Engström 

Intervjuad: Roger Hansson 

Anledning till intervju 

Djupare information kring vilka data och vilka precisioner som författaren bör räkna med bör 

tas reda på. Författaren vill även ta reda på hur viktiga de olika data är. Till sist så vill 

författaren även ta reda på varför död-mansgreppet fungerar som det gör samt varför låset 

fungerar som det gör.  

Anteckningar 

1. Hur viktig är potentiometerns precision? 

- Det är ganska viktigt. Kugghjul, rem och magneter har vi som driver 

potentiometrarna idag. 

2. Omkopplarnas uppgifter. Varför finns det två stycken elektricitetcylindrar? 

- På och av. Neutralt och framåtläge. 

3. Finns det några remvärden som jag skulle kunna ta del av? 

- Skriv remnumren till mig så skickar jag värden till dig. 

4. Avger det gröna kretskortet framför handtaget någon värme? 

- Nej, inte märkvärt. Kortet drivs med 15V. Vid neutralt läge avges 1V och full gas 

9V. I och med att det hela drivs med så små värden så avges ingen större värme. Det 

finns ingenting som avger någon större värme i just denna körkontroll. 

5. Vad är det för krafter på handtaget? 

- Finns en massa olika. Just för denna körkontroll har inget direkt krav getts. Bäst är 

om du kollar upp vilka rimliga krafter som kan finnas själv. Vanligt brukar väl vara 

runt 50kg eller liknande. Kom ihåg och räkna med G-krafter. 

6. Varför har död-mansgreppet en tryckknapp som pressar på en annan inre 

tyckknapp? 

- Jaadu, det skulle absolut gå med en knapp. Plast skulle absolut vara smart använda 

istället för metall som knappen är gjord av idag. 
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Datum 

2015-04-22 

Intervjuare: Johan Engström 

Intervjuad: Roger Hansson 

Anledning till telefonkontakt 

Författaren vill fördjupa sig i hur den befintliga körkontrollen tillverkas och monteras. Till sist 

vill författaren även ta reda på mer information kring produktutvecklingsverktyget FMECA 

som nämndes när författaren var på studiebesök hos AQ Mekatronik i Bollnäs. 

Anteckningar 

1. Hur monteras körkontrollen på bordet? 

- Körkontrollen installeras genom att kontakter kopplas på de kontakter som sitter på 

körkontrollens undre sida. På kontakterna kopplas sladdar som sedan kopplas till 

tågets huvudkontroll.  

2. Hur tillverkas axeln och skivorna? 

- Skivorna fräses ut. Vi har testat att tillverka skivorna med laser men det ger en 

ganska taggad yta som i sin tur resulterar i en väldigt hackig känsla när kontrollen 

sedan används. Axeln svarvas ut och kilens spår fräses ut. 

3. Hur viktig är placeringen av handtaget? 

- Placeringen var viktig för kunden då de ville ha handtaget så långt ner till höger på 

körkontrollen som möjligt. I och med att handtaget sitter nära användaren så blir 

monteringen av körkontrollen enklare då avståndet blir mer lättplacerat. 

4. Finns det någon information angående produktutvecklingsverktyget FMECA som ni 

använder som jag skulle kunna ta del av? 

- Vi har tyvärr inget material som skulle kunna vara till nytta för dig. Föreslår att du 

letar reda på information kring mohrs lag. Kan finnas information på SKFs hemsida. 
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BILAGA 3: FUNKTIONSANALYS 
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BILAGA 4: KRAVSPECIFIKATION 

Produktkrav 

Höjden på produkten utan handtag får max vara 99 mm (mindre än detta gör inget). 

Längden på produkten får max vara 206 mm (mindre än detta gör inget). 

Bredden på produkten får max vara 250 mm (mindre än detta gör inget). 

Produktens alla detaljer ska få plats inom de yttermått som den befintliga produkten använder 

sig av. 

Handtaget ska klara av krafter av 50kg (491N). 

Produkten ska vara utrustad med ett död-mansgrepp. 

Lätt att använda död-mansgreppet. 

Ska inte gå och skymma död-mansgreppet. 

Död-mansgreppet ska vara fjädrad. 

Död-mansgreppet ska vara monterat i körkontrollens handtag. 

Produktens design ska överensstämma med uppdragsgivarens övriga produkter. 

Samma funktioner som på den befintliga konstruktionen. 

Handtaget får inte påverka användarens hälsa negativt. 

Produkten ska monteras med hjälp av manuell montering. 

Produkten skall vara enkel att montera. 

Produkten ska vara enkel att förstå sig på. 

Ska finnas möjlighet för installation av produkten. 

Produkten ska vara utrustad med två omkopplare. En nyckeldriven och en icke-nyckeldriven. 

Produkten ska vara utformad för att fungera som en modul. 

Användaren ska med hjälp av produkten kunna reglera hastigheten på tåget. 

Produktens informationsspråk skall vara på spanska. 

Handtaget ska kunna ställas i två lägen: neutralt läge och nödbroms läge. 

Handtaget ska gå att föra framåt respektive bakåt 30
 
grader. 

Omkopplarna ska vara av modellen ”fullt föreglade”. 

Lockets färg ska vara svart, detta verkar som ett bländskydd för användaren. 

Märkning: 

- Tillverkarens namn 

- Tillverkarens detaljnummer 

- xxxxxxxxxx detaljnummer 

- Serienummer 

- Detaljnummer 

- Leverantörs ändringsnivå 

- Tillverkningsdatum 

- Kundnummer 



 

IX 

 

Det ska inte finnas någon glipa, där skräp kan falla ner, på mer 1,5mm.  

Service 

Produkten ska gå att montera isär vid service. 

Speciella verktyg bör undvikas. 

Ska gå att göra rent med en mjuk trasa som har applicerats med mild tvål. Det ska därefter gå 

att torkas rent. 

Marknad 

Produkten ska levereras till Mexiko. 

Produkten kommer med största sannolikhet enbart att tillverkas i ett exemplar. 

Dokumentation 

Konstruktionen ska skapas i Solidworks 2014 eller 2015. 

Detaljer ska skapas virtuellt. 

Sammanställningar ska skapas virtuellt. 

Ritningar ska skapas virtuellt. 

Återvinning 

Materialen ska gå att återvinna eller förstöra. 
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BILAGA 5: QFD 
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BILAGA 6: PUGHS-MATRIS/LÅS 

  



 

XII 

 

BILAGA 7: PUGHS-MATRIS/AXEL 
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BILAGA 8: PUGHS-MATRIS/HANDTAG 
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BILAGA 9: FMEA  
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BILAGA 10: DFA/LÅS 
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BILAGA 11: DFA/HANDTAG 
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BILAGA 12: UTFALL AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR PROJEKTET 
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Bilaga 13 – RITNING YTTRE AXELSKIVA 
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Bilaga 14 – RITNING STOMMESHALVA BAKRE 
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Bilaga 15 – RITNING STOMMESHALVA FRÄMRE 
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Bilaga 16 – RITNING HAND DEL UNDRE 
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Bilaga 17 – RITNING HAND DEL ÖVRE 
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Bilaga 18 – RITNING DÖD-MANSGREPPSKNAPP 
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Bilaga 19 – RITNING INRE STOMME 
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Bilaga 20 – RITNING MONTERINGSPLATTFORM 
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Bilaga 21 – RITNING MONTERINGSPLATTFORM KONFIGURERAD 
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Bilaga 22 – RITNING NYCKELDRIVEN LÅSSKIVA 
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Bilaga 23 – RITNING ICKE-NYCKELDRIVEN LÅSSKIVA 
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Bilaga 24 – RITNING UNDRE BEHÅLLARPLÅT 
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Bilaga 25 – RITNING SIDA BEHÅLLARPLÅT 
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Bilaga 26 – RITNING FJÄDER 
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Bilaga 27 – RITNING KÖRKONTROLL 
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Bilaga 28 – RITNING HANDTAG 
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Bilaga 29 – RITNING STOMME 
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Bilaga 30 – RITNING HAND DEL 
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Bilaga 31 – RITNING LÅS 

 


