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Abstract 
This master thesis was carried out at Hök Instrument in Västerås and includes 30 

credits, presented at Mälardalens University in Västerås, spring 2016. 

The client Hök Instrument got several years of research and innovation of 

technological solutions for sensor based analysis of gases. Today they are active within 

many global projects including breath alcohol analysis, where themselves have created 

and produced a commercial product for alcohol breath analysis.  

 

The assignment was to develop a protective unit for the already existing alcohol 

analyzer, so it is adaptable for outdoor usage and mostly applicable for in and out 

passages of industries.  

The task of the project group was to study and perform tests on the alcohol analyzer, 

in order to find critical factors of the alcohol analyzer. Based on the findings the group 

will later present a wide range of concepts, which later will be further developed to a 

final product. 

The pre study was structured based on a market analysis, study of scientific reports, 

field studies of industrial identification systems and tests performed on the alcohol 

sensor, with a focus on how the sensor is affected by wind. The following concept 

phase is founded in the pre study, where a broad range of concepts were presented for 

the client, and later on further developed based on the feedback and requests. 

Based on the pre study the project group found that the functionality of the sensor 

was sensitive and critical to factors such as water and dust, whereas the concepts were 

developed with different solutions of complete cover with a variable protective cover 

over the sensor, where the user can integrate in various ways. 

 

The development process was as well focused on the process of performing an 

alcohol breath analysis, as the ease of the process itself. The protective cover over the 

sensor should as well be automated, so no manual work is required of the user after a 

breath analysis is performed. The development process generated a product where the 

existing process for performing a breath alcohol test is unaltered, and the construction 

of the sensor as it is today, is still unchanged.  

The final product protects the unit well from water, dust and ice formation and the 

technical solution of the protective cover over the sensor is as well automated, but 

without any advanced integration of system or mechanical solutions. 

 

Finally, the conclusion is that the project has produced a product which fulfills the 

demands and expectations well, but for further development the construction could be 

integrated in the already existing unit, in order to get a more complete whole product. 

Also the project sees that the identification system of RFID should be used, in order to 

systemize and automate the protective cover over the sensor even more.  
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Sammanfattning 
Projektet är utfört hos Hök Instrument i Västerås, och omfattar 30 högskolepoäng 

utfört på Mälardalens högskola i Västerås, våren 2016. 

Uppdragsgivaren Hök Instrument har flera års erfarenhet inom forskning och 

innovation inom tekniska lösningar för sensorbaserad analys av gaser. Företaget är 

idag aktiva inom ett flertal projekt berörande analys av alkoholpåverkad 

utandningsluft, där dem själva tagit fram och producerat en kommersiell 

alkoholmätare.  

 

Projektets uppdrag är att anpassa och utveckla en skyddande enhet till den befintliga 

alkoholmätaren, så den är anpassningsbar för utomhusbruk och främst tänkt att 

användas för alkoholkontroller vid in- och ut-passager för industrier. 

Projektgruppens uppgift är att utifrån studier och tester analysera och hitta kritiska 

faktorer för alkoholmätaren, samt därefter generera koncept som senare blir 

vidareutvecklat till realiserbar produkt. 

Förstudien innefattar marknadsanalys, studie av vetenskapliga skrifter, fältstudier 

för inpassager samt egna utförda testfall för hur sensorn påverkas av diverse faktorer.  

Konceptfasen grundar sig i förstudien, där en rad konceptförslag presenteras och 

ställs i relation till uppdragsgivarens återkoppling kring realiserbarhet och önskemål.  

Utifrån förstudien och utförda tester fann projektgruppen att tekniken bakom den 

befintliga alkoholmätaren var kritisk till faktorer som vatten och smuts, därav 

genererades en konceptserie innefattande olika lösningar på heltäckande enhet med 

skydd för sensorn, som användaren kan integrera med på olika sätt.  

För vidare utvecklingsarbete var det av stort fokus att processen för att utföra ett 

alkoblås skulle vara väl logisk och tydlig, samt att den skyddande delen över sensorn 

skulle vara automatiskt återgående så inget efterarbete av användaren behövs. 

 

Produktutvecklingsprocessen genererade produkt där den befintliga processen för 

alkoblås kvarstår samt att befintlig konstruktion för alkoholmätaren är oförändrad, 

vilket uppdragsgivaren hade som krav. 

Produkten skyddar enheten väl från vatten och smuts, där målvärden inför projektet 

var att uppfylla en IP-klassning på minst IP42 vilket projektgruppen kan påvisa att dem 

gjort, utifrån de CAE-baserade testerna som utförts. Vidare behöver det utföras 

praktiska tester för att undersöka om produkten uppfyller högre IP-klassning, där 

projektgruppens uppfattning är att IP54 och IP55 är väl möjligt att uppnå. 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att enheten uppfyller ställda önskemål, 

men vidare arbete behöver göras för att förslagsvis integrera enheten med den befintliga 

produkten, för att få en mer enhetlig konstruktion. Likaså ser projektet att den redan 

befintliga tekniken bakom identifiering via RFID-tag kan anpassas för att vidare 

automatisera lösning av skydd över sensorn. 
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1 Inledning 

Det finns alkoholproblem på arbetsplatsen idag, vilket är svårupptäckt. Manuella 

tester för samtliga anställda skulle vara för tidskrävande samt kostsamt att utföra. Hök 

Instruments har utvecklat en kontaktlös alkomätare avsedd för inpassager, där 

produkten kan utföra upp till 360 tester per timma, vilket resulterar i stor kvantitet. 

Produkten är idag inte anpassad för utomhusbruk, vilket detta projekt ska analysera 

samt ta fram ett koncept för skyddande enhet som bibehåller önskad funktionalitet för 

alkomätaren, fast utomhus.  

1.1 Bakgrund 

Alkoholvanor är ett ökande problem inom trafiken samt på arbetsplatser, där det 

finns en rad lösningar för detta idag med diverse olika tekniker. Polismyndigheten 

använder sig i fält av en produkt kallad Dräger, (Nfc.se 2015), samt en större 

alkoholmätare vid namn Evidenzer för noggranna mätningar. Hök Instruments har 

utvecklat en kontaktlös alkoholmätare innefattande teknik för IR-laser, som är avsevärt 

mycket mindre än polismyndigheten samt att den inte behöver någon fysisk kontakt. 

Produkten är även implementerad i en identifikationsmodul som ska appliceras vid 

inloppspassager för exempelvis industrier, för att stoppa alkoholpåverkade 

medarbetare. 

Problematiken ligger i att dagens alkoholmätare antingen har en teknisk lösning 

som ej klarar ett större antal alkoholprover under kort tid, alternativt så är produkterna 

väldigt stora, otympliga och att nästintill samtliga innefattar fysisk kontakt av något 

slag.  

Som en förlängning av uppdragsgivarens produkt ska projektet analysera 

möjligheterna till att anpassa produkten för alkoholprover i utomhusmiljö. 

1.2 Hök Instrument AB 

Företaget Hök Instrument AB bildades år 1986, där marknadsfokus ligger på att 

utifrån forskning och innovation ta fram tekniska lösningar för diskreta analyser av 

utandningsluft.  

Bland annat jobbar de kreativt med egna lösningar för sensorn-produkter, genom 

hela utvecklingsfasen ända till kommersiell produkt, men likaså jobbar de även via 

partnerskap med ex. AutoLiv och Senseair – där deras tekniska kunskap används inom 

flertalet globala projekt. 

Generellt jobbar organisationen mycket med säkerhet kring alkoholvanor inom 

trafik samt arbetsliv. 

1.3 Problemformulering 

Baserat på uppdragsgivarens befintliga version av alkomätaren Sesame Connect ska 

projektgruppen analysera hur den kan anpassas för utomhusbruk. Produkten samt dess 

bakomliggande funktionalitet är ny och därmed relativt otestad i just dessa miljöer, 

vilket leder till att det är en rad aspekter som behöver tas med i beaktningen. 

Produkten är idag utformad efter ett användningsområde på +10 till +40 °C, där 

även aspekter såsom vind, vatten och smuts behöver analyseras.  

 

Vid låga temperaturer bildas kondensation på IR-speglarna i alkomätaren, vilket leder 

till att koncentrationen för partiklarna blir felaktig och kan då ge felaktiga mätvärden.  
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Samma logik gäller om vanligt regnvatten skulle samlas direkt i sensorn. Vidare analys 

behöver även göras över hur alkomätaren står emot påverkan av vind, främst då 

produkten är utformad utan munstycke.  

I relation till detta behöver därmed projektgruppen bearbeta aspekterna för vind, vatten 

och smuts så att alkomätarens säkerhet till ett godkänt blås blir av högsta möjliga grad.  

Även långsiktiga och hållbara mål såsom tillverkningsmetod, materialval samt hur 

montering, installation och underhåll kan effektiviseras kommer belysas senare i 

projektet.  

1.4 Syfte, mål och frågeställningar 

Projektgruppen har som syfte med uppdraget att analysera hur den befintliga 

alkomätaren kan anpassas för utomhusbruk. Alkomätaren ska integreras i en 

identifikationsmodul för gående passage, där parametrar såsom vind, vatten och 

smutts behöver uppfyllas väl. Målbilden är att den inre enheten inte ska utsätts för 

damm eller vatten till någon kritisk grad, där mätvärdet som projektet ska uppnå ligger 

vid en IP-klassning på minst IP32. Vad är IP-klassning är samt dess betydelse för vatten 

och dammtäta produkter är vidare förklarat i avsnitt 3.3.6 IP-klassning.  

 

Frågeställningen som dyker upp är hur vi utifrån konstruktion kan säkerställa att 

alkomätaren får rätt mätdata, och ej påverkas av sin omgivning. Likaså behöver 

processen för att utföra ett alkoblås vara smidig och ej inkräkta på personens integritet, 

samt att det är tydligt för användaren hur produkten används. 

 

FS 1:  Hur kan sensorn integreras i en identifikationsmodul för gående passage 

FS 2:  Hur kan sensorn anpassas för alkotester i utomhusmiljö 

FS 3: Hur behålls hög användarvänlighet 

FS 4:  Hur kan sensorer för inomhusbruk ges ett skyddande hölje så att de går 

att använda utomhus 

1.5 Avgränsningar  

Utveckling 

 Utifrån förstudien ska projektet belysa kritiska faktorer för IR-teknologin 

 Ingen förändring av befintlig teknik berörande alkoholmätaren ska göras 

 Projektet kommer ej analysera eller utvärdera alkoholmätarens interna system 

 

Konstruktion 

 Projektet grundar sig befintlig alkoholmätare Sesame Connect (se avsnitt 4.1 eller 

bilaga 5) 

 Produkten kommer inte vidareutvecklas utifrån termisk beständighet, utan ska 

fortsättningsvis grunda sig på befintligt intervall +10° till +40°C 

 Fokuspunkter från uppdragsgivaren är enkelhet kring användande, produktion 

samt installation 

 

Produktframtagning 

 Förslag till lösning ska realiseras i SolidWorks CAD 

 Simuleringar och beräkningar för att säkerställa produktionsmöjligheter 

kommer utföras i SolidWorks CAD 

 Projektet presenterar ritningsunderlag och detaljerade beskrivningar för 

produkten 
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1.6 Projektdirektiv 

Utifrån uppdragsgivaren Hök Instrument samt Mälardalens Högskola har direktiv 

samt avgränsningar tagits fram, där projektet innefattar examensarbete på 30hp, där 

tidsplanen sträcker sig från 1 februari till 10 juni 2016. 

 

Utifrån önskad utvecklingsprocess ska projektet innefatta en förstudie för att hitta 

kritiska punkter, som senare ska generera ett koncept där fokuspunkter utifrån 

uppdragsgivaren är enkelhet kring teknisk lösning, realiserbarhet för 

produktionsmöjligheter samt enkel installation. Befintlig produkt ska utan någon 

förändring kunna integreras i framtaget koncept, där modell samt ritningsunderlag 

presenters i SolidWorks CAD.  

2 Ansats och metod 

Projektet är initierat av Hök Instruments, där studien baseras på kvalitativ primär 

data genom utförda testfall på befintlig produkt, för att få grepp om kritiska punkter. 

Studien innefattar även sekundär data i form av teoretisk studie, där data är insamlad 

i form av tryckta källor inhämtade från databaser såsom Google Scholar, IEEE Xplore, 

Discovery samt Scopus. 

Förstudien som även utöver den teoretiska studien innefattar fältstudie, testfall samt 

marknadsanalys är tänkt att ge en bred förståelse för tekniska möjligheter som den 

senare framtagna konceptserien ska byggas på. Av detta utgångsläge tar projektet 

senare fram kravspecifikation samt funktionsanalys, som ställs i relation till projektets 

frågeställning och direktiv för att få den tekniska höjd som efterfrågas. 

Genomgående hela projektet sker även en öppen dialog med uppdragsgivaren, för 

att få konkret återkoppling till realiserbarhet kring koncepten, detta för att utfallet av 

projektet möjligtvis ska kunna sättas i produktion relativt omgående. 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Det finns en mängd olika processer som hanterar produktutveckling, där man ofta 

nämner agilt arbetssätt samt lean produktutveckling som är känt utifrån hur 

exempelvis Toyota arbetar. Lean produktutveckling (LPD) påvisar ett kontinuerligt 

arbete genom hela utvecklingsprocessen med ett fokus på att utvärdera och kritiskt 

granska samtliga steg, för att i ett tidigt skede uppmärksamma risker och kritiska 

faktorer. I relation till detta så appliceras även ett tvärfunktionellt fokus för att få ett 

högre tekniskt resultat, samt utnyttja alla resurser som projektgruppen har, (Kreafle 

2011). 

I detta projekt har det beslutats att arbeta utifrån Ulrich & Eppingers’ 

produktutvecklingsprocess, som finns vidare förtydligad i deras bok Product Design and 

Development (2012).  

 

2.1.1 Ulrich & Eppingers’ produktutvecklingsprocess 

Processen som beskrivs av Ulrich och Eppinger kan variera beroende på vilken typ 

av utvecklingsprojekt som drivs, samt höjden av tvärvetenskaplighet utifrån 

deltagarna. Detta då olika steg i processen blir mer eller mindre kritiska, samt att 

tidsaspekten för diverse moment kan variera stort. 
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Grundtanken med att arbeta utifrån en uttalad process är säkerställa kvalitet inom 

samtliga steg för utvecklingsarbetet samt koordinera arbetet och alla steg som behöver 

tas för att nå önskat resultat. Genom att även ha en tydlig planering underlättar 

efterkommande arbete såsom förvaltning och förbättringar, i alla led.  

Ovanstående tankesätt kring utveckling säkras inom utvecklingsprocess genom sex 

steg, där nästkommande avsnitt förklarar mer ingående vilka moment projektet 

kommer utföra inom varje steg i processen. 

2.2 Metod och verktyg inom utvecklingsprocessen 

I avsnittet för metod och verktyg kommer projektet vidare förtydliga samtliga steg 

som tas inom utvecklingsprocessen, samt beskriva vilka hjälpmedel och verktyg som 

används. Här ges en överskådlig bild över vilka steg som tas och vilka av dessa som 

möjligtvis blir mer eller mindre kritiska.  

2.2.1 Inför projekt & förstudie 

Första fasen i projektet innefattar att få ett grepp om uppdragets helhet, 

avgränsningar samt direktiv. Utifrån dessa bygger projektet en bredare förståelse 

utifrån hur koncepten senare kommer att utvecklas genom att bearbeta samtliga steg i 

nedanstående avsnitt. Inledningsvis är det svårt att veta vilken teknisk höjd som 

koncepten kan realiseras utifrån, det är därför av stor fokus att förstudien görs utifrån 

ett brett perspektiv där samtlig data analyseras väl och återkommande genom projektet 

bearbetas vidare.  

 

2.2.1.1 Projektplanering 

En av nyckelfaktorerna till ett effektivt projekt är planeringen, som görs i form av 

ett Gantt-schema. Schemat specificerar samtliga steg projektet kommer att genomföra, 

där en tydlig bild av de kritiska punkterna ges. Utifrån detta kan projektet anpassa 

tidsramen för att ge delar i projektet mer eller mindre tid, beroende på vilka hinder 

man möjligtvis stöter på. Gantt-schemat finns bifogat som bilaga 1. 

 

2.2.1.2 Produktanalys 

Befintlig produkt med tillhörande alkoholmätare kommer att analyseras, för att ge 

projektet och läsaren en bredare förståelse om möjligheterna samt kritiska punkter. En 

visuell studie över design görs samt en mer ingående förklaring över den teknik som 

ligger bakom dagens produkt. 

 

2.2.1.3 Marknadsanalys 

Som del i förstudien utför projektet även en marknadsanalys, för att få klarhet i 

konkurrerande produkter samt annan funktionell lösning inom andra områden som 

även kan vara applicerbara för denna produkt. Analysen är avgränsad till att undersöka 

identifikationsmoduler, smarta sensorer, alkobommar samt passerkontroller. 

Svårigheter kan dyka upp då marknaden för produkten som kommer utvecklas är ny, 

där konkurrerande produkter är få. 

      Planering Koncept-

utveckling 

Design 

system-nivå 

Detaljerad 

design 

Test & 

förbättring 

Produktions-

planering 

Figur 1 - Produktutvecklingsprocess 
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2.2.1.4 Vindflödesanalys 

Alkomätaren är som tidigare nämnt framtagen och utvecklad för inomhusbruk, där 

då påverkan av vind är en otestad faktor. Vindens påverkan blir en kritisk faktor främst 

då alkomätaren är utvecklad utan munstycke eller liknande. 

Projektet har med avseende att utföra en flödesanalys på sensorn, där 

uppdragsgivarens laborationsutrustning och miljö kommer användas. Fokuspunkterna 

inför testat är att se hur alkosensorns upptagningsförmåga av etanol samt koldioxid 

påverkas av diverse flödesstyrkor, i relation till olika angreppsvinklar.  

I analysen kommer en gasblandning att användas i samband med en pulsavgivare, 

detta resulterar i att den fiktiva utandningsluften har samma mängd alkohol genom 

samtliga tester, vilket är av hög prioritet då förändringar vid samtliga tester kan komma 

att vara minimala.  

 

2.2.1.5 Fältstudie 

Projektet utför även en fältstudie, där relation mellan befintliga passagemoduler och 

den omgivande miljön analyseras. Här undersöker man hur en in-och utpassage från 

exempelvis industrier ser ut, och utifrån detta om man tydligt kan se några 

designparametrar som produkten behöver uppfylla. Fältstudien ger projektet 

förhoppningsvis även en bra förståelse inom storlek, möjligheter för fästanordning 

samt hur användaren integrerar med en passagemodul. 

 

2.2.1.6 Litteraturstudie 

Genom en litteraturstudie i närliggande områden får projektet en bredare kunskap 

och förståelse för möjligheter inom design och teknisk funktion. Den vetenskapliga 

höjden går att återkoppla till innovation och kostnadseffektiva lösningar, där det 

realiserbara konceptet bör vara väl förankrat i dessa.  

Studien utförs inom ett flertal områden såsom antropometri, ergonomi och 

semantik. Likaså analyseras möjligheter till val av material och ytbehandling, hur 

aerodynamik påverkas och indentifikationssystem fungerar inom industrin idag. 

2.3 Konceptutveckling 

Nästkommande steg i projektets planering innefattar utveckling i form av koncept, 

baserat på förstudien samt framtagna direktiv, krav och funktionsanalyser. Samtliga 

kommer senare visualiseras i form av skisser, som analyseras och ges mätbara värden 

med hjälp av flertalet designverktyg. 

2.3.1 Benchmarking 

I relation till marknadsanalysen kommer projektgruppen även se till tekniska 

lösningar och applicerbara funktioner från andra segment, som kan vara 

anpassningsbara även här. Detta är tänkt att ge en bred bild över möjligheter vilket 

utifrån koncepten kan byggas. 

Här ges en bra bild över korsfunktionalitet som senare vidare analyseras parallellt 

med konceptutvecklingen. 
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2.3.2 Kravspecifikation 

Samtliga krav som ställs på produkten specificeras och numreras i en 

kravspecifikation, där syftet är att få grepp om inom vilka ramar produkten, systemet 

eller processen kan utvecklas.  

Kravspecifikationen innefattar tekniska, funktionsmässiga, miljömässiga, 

ergonomiska och utseendemässiga krav. Likaså kan den även innefatta krav inom 

vilken standard, produktionsmetod alternativt material som produkten behöver grunda 

sig på, (Bark 2015).  

Specifikationen konkretiserar krav som är väl uttalade från uppdragsgivaren, men 

likaså kundkrav samt marknadskrav, som genererats inom förstudien. Vid utformning 

av specifikationen är det av hög fokus att kraven är tydliga och kortfattade, detta då de 

även ska numreras för att senare vid konceptutvärderingen fungera som en mall – där 

man stämmer av hur väl framtagna koncept uppfyller kravspecifikationen. 

2.3.3 Funktionsanalys 

Genom att utreda funktionaliteten hos produkten så specificeras dessa i form av en 

funktionsanalys, där samtliga delas in i tre nivåer – huvudfunktion, delfunktion och 

underfunktion. I relation till dessa kan det även specificeras diverse stödfunktioner. 

Huvudfunktionen specificerar själva syftet som slutlig produkt väl ska uppfylla, där 

delfunktion är den kritiska funktionen som likaså behöver uppfyllas för att uppnå den 

tidigare framtagna huvudfunktionen, (Österlin 2003). Varje delfunktion kan ha 

tillhörande underfunktioner, samt att samtliga nivåer kan ha stödfunktioner.  

Av att strukturera samtliga funktioner i form av ett funktionsträd så ges en 

överskådlig bild över relationen mellan samtliga funktioner, där det tydligt framgår 

vilka riskfaktorer och kritiska punkter som möjligtvis finns. 

2.3.4 Brainstorming 

Verktyget brainstorming är vidare känt inom produktutveckling, där syfte är att ha 

ett öppet och fritt tankesätt för att skapa många idéer – oavsett om dessa är realiserbara 

eller ej.  

Idéerna som uppkommer genom processen kan förtydligas i form av en mind-map, 

där man även ser relationen till andra funktioner eller tekniska lösningar inom 

produkten eller systemet. Verktyget är som sagt tänkt att ge en ny bild över möjligheter 

inom konceptutvecklingen, där informationen som tas fram analyseras och utvärderas 

i ett senare skede, för att få grepp om det i verkligheten är realiserbart, (Ulrich & 

Eppinger 2012). Informationen som brainstormingen bygger på är enbart intern, med 

andra ord så tas idéerna fram utifrån projektgruppens kunskaper som genererats av 

förstudien, samt tidigare erfarenheter. 

2.3.5 Konceptgenerering 

Framtagning av koncept har inom det här projektet gjorts i två faser. Den första 

innebar ett brett utbud av koncept innefattade hög samt låg teknisk funktionalitet, samt 

andra fokuspunkter som förstudien har genererat. Detta för att ha en öppen dialog med 

uppdragsgivaren, och även här påvisa att en teknisk höjd alternativt mer 

kostnadseffektiv produkt går att generera, på lång sikt, (Ullman 2003). 

Utifrån avstämningsmöte där den första generationens koncept presenteras, 

diskuteras och utvärderas av både projektet samt uppdragsgivaren, så ges en ytterligare 

mer konkret bild över vilka parametrar som det slutliga konceptet bör innefatta.  
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Av de fokuspunkter som genereras utifrån den första fasen så vidareutvecklas 

konceptserie, nu med en ytterligare förankrad bild i realiserbarhet och 

kostnadseffektivitet. Dessa värderas vidare i nästkommande avsnitt, och mäts genom 

diverse produktutvecklingsverktyg. 

2.3.6 Konceptutvärdering 

Den framtagna konceptserien som även är avstämd med uppdragsgivaren kommer 

vidare utvärderas samt analyseras, där projektet återigen återkopplar till framtagen 

kravspecifikation samt direktiv.  

2.3.7 Pughs matris 

Vid konceptutvärderingen används Pughs matris, där samtliga koncept ställs i 

relation till tidigare framtagna produkt- och marknadskrav. Koncepten jämförs med 

ett referensobjekt, där utvärderingen görs utifrån om koncepten uppfyller kraven bättre 

(+), likvärdigt (0) alternativt sämre (-) än vad referensobjektet gör, (Ulrich & Eppinger 

2012). Metoden är aningen subjektiv men ger en relativt snabb och tydlig bild över 

vilka koncept som är bäst lämpade för vidareutveckling, och efter det blir det slutliga 

konceptet.  

De koncept med högst värdering i Pugh kommer vidare analyseras i senare avsnitt, 

för att se om det finns ytterligare förbättringsåtgärder samt teknisk funktionalitet som 

är anpassningsbar. 

2.3.8 Konceptval 

De koncept som valts för vidare analys granskas återigen för att få grepp om stora 

eller små förbättringsåtgärder, där exempelvis anpassning utifrån 

konstruktionsförbättringar för produktionsmetod görs, samt förbättringar inom 

montering och hantering av produkten. 

2.3.9 Förbättringsåtgärder 

För att få ytterligare höjd på det slutliga konceptet ser projektet över systemets 

helhet samt detaljerade designförbättringar, där fokus ligger på förändringar inom 

geometriska punkter, möjligheter inom materialval, toleranser, produktionsval, 

montering, underhåll samt hur produkten med tillhörande delar anpassas i systemet. 

2.3.10 Failure Mode of Effect Analysis, FMEA 

FMEA är ett riskanalysverktyg som ger klarhet i produktens kritiska faktorer med 

avseende på risk, där tanken är att vidareutveckla produkten kontinuerligt så 

faktorerna minimeras alternativt att deras påverkan reduceras. 

Produkten utvärderas strukturerat för att se relationen mellan diverse faktorer som 

kan vara riskfaktorer, där tanken med verktyget är att säkerställa hög kvalitet, säkerhet 

samt prestanda, (Bark 2009). 

2.4 Datainsamling 

De primära data i projektet är främst hämtad utifrån diskussion och sporadiska 

intervjuer med uppdragsgivaren och tillhörande medarbetare på kontoret. I relation till 

de ostrukturerade intervjuer och diskussioner så gavs en tydlig bild över projektets 

möjligheter utifrån tidigare framtagen testdata utförd på produkten.  
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Uppdragsgivaren har även bistått med flertalet trycka källor, där produkten med 

dess ingående teknik är förtydligad på djupet.  

Projektet har fått ta del av rapporter som berör produkten, samt att uppdragsgivaren 

varit mer än väl behjälplig vid utförande av produktanalys, vilket genomfördes för att 

få en helhetsbild över de kritiska faktorerna. Likaså har de varit väl behjälpliga vid 

utförande av tester på produkten, där framtagen mätdata säkerställdes.  

 

Förstudien har även grundat sig på sekundära källor, såsom böcker, tryckta källor 

samt elektroniskt underlag. Dessa var mestadels som informationsunderlag till den 

vetenskapliga studien, som genomfördes inom ett brett område som genererades av de 

kritiska faktorerna som kommit upp i ett tidigare skede.  

2.5 Verktyg 

Genom utvecklingsprocessen har projektet använt sig av ett flertal verktyg, såsom 

databaser och visualiseringsverktyg. Syftet är att uppfylla en vetenskaplig struktur och 

att innehållet i projektet säkerställs utifrån dessa.  

2.5.1 Databaser 

Vid utformning av vetenskaplig studie, samt underlag till genomförda tester så 

analyserade projektet sekundära källor, skriftliga samt tryckta.  

Förutom högskolans bibliotek har databaser såsom Emerald Insight, Discorvery, 

IEEE Xplorer, Google Scholar och Scopus använts. Där sökorden för att få den breda 

kunskapen var enligt nedan. 

Vid utförandet av den vetenskapliga studien, samt senare kommande analys av 

material samt ytfinish så används programmet CES EduPack 2015, där en mängd 

materialdata finns samlad, och parametrar såsom hållbarhet och kostnad finns 

specificerade. 

 

Sökord: Vattenavvisande material, vattenavvisande konstruktion, aerodynamik, självkylande 

konstruktion, vindavvisande konstruktion, identifikationsmoduler, identifikationspassager, IR 

sensor, NDIR, antropometri, ergonomi, kritiska faktorer för IR teknologi, plastkonstruktioner 

& plast för utomhusbruk.  

2.5.2 SolidWork CAD 

Via programvaran SolidWorks CAD tar projektet fram visualisering för utvalt 

koncept, samt tillhörande ritningsunderlag för samtliga ingående delar.  

Verktyget kommer även användas i den slutliga delen av projektet, för att påvisa 

och säkerställa att slutlig lösning uppfyller kriterier såsom produktion samt framtagen 

kravspecifikation.  

2.5.3 National Instruments, LabView 

Vid utförda tester inom projektet används programvaran LabView, där syftet var att 

förvärva och analysera mätdata samt kontrollera instrument. Utöver detta kan 

programvaran även appliceras utifrån att styra och övervaka systemet, samt 

automatisera test och valideringssystem. Programvaran hanterade och kontrollerade 

samtliga reglerbara punkter i testet, och genererade vid varje utfört testfall väl visuella 

grafer med ett stort utbud av mätdata, (National instruments).  
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2.5.4 CES EduPack 2015 

Inom projektet så används programvaran CES EduPack 2015 för samtlig 

materialdata, där information som livscykelanalys, kostnad, materialegenskaper samt 

hållbarhet ges, (Grantadesign.com/EduPack). 

2.5.5 Design for x 

Produkten som ska tas fram behöver ha en hög tillförlitlighet kring montering, 

installation och underhåll. Utformningen behöver uppfylla krav på en smidig och enkel 

process för alkoblås, men likaså behöver hela processen från produktion till 

färdigmonterad modul vara logisk, enkel och smidig att förvalta. För att säkerställa 

detta så används två verktyg, design for assembly och design for manufacturing. 

 

2.5.5.1 DFA 

Design for assembly används för att analysera hur komponenter monteras, och 

utifrån det hitta kritiska faktorer som kan behöva vidareutvecklas. Fokus ligger på att 

effektivisera komponenterna med avseende på montering, minimera fästpunkter, 

minimera antalet komponenter samt symmetri. Detta för att hitta en enkelriktad och 

logisk monteringsprocess, där felgraden ska vara minimal. 

 

2.5.5.2 DFM 

Design for manufacturing påvisar produktens grad av produktionsmöjlighet utifrån 

produktionsmetod samt val av material. Analysen påvisar relationen mellan 

produktion och det material, med högst effektivitet utifrån kostnad och 

materialegenskaper.  

Utifrån detta kan produkten komma att vidareutvecklas, för att förbättras ytterligare 

med avseende på exempelvis släppvinklar, storlek på komponenter samt toleranser. 

3 Teoretisk referensram 

Genom att få en bredare förståelse om tekniska möjligheter samt faktorer som kan 

påverka konceptutvecklingen så utför projektet en litteraturstudie på närliggande 

segment. Studien kommer inom detta projekt omfatta flertalet områden, då 

utvecklingen som sker är inom ett nytt område som gör det problematiskt att hitta 

underlag som är direkt relaterat. Istället beslutar projektet att göra studien inom 

alkoholmätare samt återkoppla till den teknik som uppdragsgivaren använder. Likaså 

ser projektet även till faktorer som kan vara kritiska vid utveckling för just skyddande 

konstruktion som ska klara av påfrestningar för utomhusbruk. 

 

Sökord: vattenavvisande material, vattenavvisande konstruktion, aerodynamik, 

identifikationsmoduler, identifikationspassager, antropometri, NDIR, IR-sensor, Spektrometri, 

alkobommar, alkomätare, identifieringssystem inom industrin. 

3.1 Infraröd strålning 

Infraröd strålning upptäcktes i början på 1800-talet av William Herschel då han gjorde 

ett experiment där han skulle bestämma temperaturen på färgerna som bildas när ljus 

passerar genom en prisma. W. Herschel upptäckte att den högre delen av de röda 

färgspektrumen inte var synligt, (Herschel, 2012), fast det gav högre temperatur än det 

synliga ljusspektrumet. Och de var upptäckten till infraröd strålning. Infraröd strålning 
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har utvecklats och används idag i flera produkter, så som fjärrkontroller, uppvärmande 

element, och i kemisk analys spektrometri, (NASA Science Mission Directorate 2010). 

Tekniken som appliceras på detta projekt bygger på infraröd strålning och benämns 

nondispersive infrared sensor, och innefattar sensor i form av spektroskopi.  

 

För kemisk analys används spektrometer eller spektroskop för att särskilja vilka ämnen 

som finns i okänt material som kan vara i fast, flytande eller gasform, (Machinery 

Lubrication). Analysverktyget grundar sig i att lysa med IR-laser på ämnet, detta 

resulterar i att viss del av ljuset absorberas av materialet. Beroende på våglängden går 

det att urskilja vilka molekyler som finns i materialet, där detta görs med hjälp av Beer-

Lambert Law, där man då mäter den molära absorbtiviteten i materialet och utifrån 

detta urskiljer olikheter kring molekylerna, (Vollhardt & Schore 2010). Molekylerna 

studsar oregelbundet i provkammaren, där IR-strålningen tas upp av molekylerna, 

vilket resulterar i en mindre mängd ljus som passerar. 

Utifrån beräkningar av den mängd ljus som passerar samt det ljus som skjuts från 

början, får man mätvärden kring koncentration samt uppdelningen av diverse 

molekyler, utifrån dess förmåga att ta upp ljuset. 

3.1.1 Kritiska faktorer för ’Icke-spridande IR-sensor’ 

De gaser som mäts via IR-strålning absorberar värmestrålning väl, där deras 

absorptionsförmåga används för att senare mäta och beräkna gasblandningen, och dess 

koncentrationsnivåer. 

Problematiskt blir det då provet som ska testas via IR-strålning utsätts för vatten, 

eller mer konkret då vatten kondenseras i sensorn. Heta gaser kan redan innehålla en 

liten mängd vatten, som kondenseras vid lågt gastryck. Den befintliga mängden 

kondenserat vatten tillsammans med ett överskott av vatten, från exempelvis isbildning 

på IR-speglarna alternativt regnvatten, har motsatt effekt på IR-sensorn. Vattnet 

kondenseras och ändrar därmed volymflödet mellan gaserna, vilket generar en ostabil 

koncentration som direkt sänker precisionen i mätningen. 

 

Bilden nedan visar påverkan av vatten på koldioxid, där vatten visualiseras enligt 

den blåa kurvan samt koldioxid enligt den röda. 

Vid intervallet 2700cm-1 har vatten nästintill ingen påverkan på precisionen, dock 

så påverkas gaskoncentrationen för koldioxid i alla övriga fall. 

Figur 1 nedan visar att absorptionen för koldioxid dämpas av vatten, precis som för 

andra gaser såsom svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2), (Saxon). 

 
Figur 2 - Påverkan av vatten på koldioxid 
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Resultatet av dämpningen som genereras av vatten leder till att precisionen vid testerna 

blir dålig, vilket leder till mätfel utifrån koncentrationen. En rad tekniska lösningar är 

applicerbara med fokus på att minimera koncentrationen vatten, för att säkerställa en 

hög precision.  

 

Kondensations-fälla 

Vid de lägsta punkten i provkammaren monteras en uppsamlare som tar upp 

kondenserat vatten och separerar det ifrån flödet.  

 

Gaskylare 

Gasen i provkammaren kyls ner för att påbörja processen för kondensation, där vattnet 

som kondenserat samlas i en separat uppsamlare.  

 

Varm extraktiv gasmatning 

Provkammaren utformas med en gasvärmare, som leder till att gaserna med 

tillhörande mängd vatten inte kondenseras i provkammaren.  

 

Uppvärmd optik 

Speglarna inuti provkammaren hålls på en kontinuerlig temperatur, detta ger en låg 

fuktighet i provkammaren som ger ett mer mätsäkert testfall. Generellt är denna metod 

väl applicerbar och ger hög precision vid mätningar, där speglarna enbart behöver ha 

en temperatur något över rumstemperatur, för att motverka kondensation. 

3.2 Säkerställa vattenavvisning genom material och ytbehandling 

Vätbarhet är den svenska termen för vattenavvisning samt vattenavrinning, där man 

mäter vätskan förmåga att behålla kontakt med solid yta. Inom vätbarheten så berör 

man även kohesion samt adhesion, vilket påvisar hur olika partiklar och ytor 

sammanhåller och håller fast gentemot varandra.  

Ser vi till vatten så påverkar adhesion relationen till den solida ytan så att 

vattendroppen sprids ut på ytan, och därmed får en större kontaktyta. Kohesion 

innefattar däremot förmågan att minimera kontaktytan för vätskan, där det istället 

bildas droppar på den solida ytan, (Mittal, 2015). 

 

Relation till vätbarheten och dess krafter som adhesion samt kohesion så diskuterar 

man även kontaktvinkel för vätskor. Då adhesionen är hög mellan vätskan och den 

solida ytan, förmågan att sprida ut vätskedroppen, blir kontaktvinkeln låg. Generellt 

benämns relationen mellan solid yta samt vätska som hög vätbarhet om kontaktvinken 

är lägre än 90°. I dessa fall så har vätskan spridits ut bra på ytan. Är istället kohesionen 

hög, förmågan att minimera kontaktytan, så genererar detta ofta kontaktvinklar över 

90°, där det då skapas vätskedroppar på ytan som har sämre egenskaper för att fästa 

på den solida ytan. Ytor med hög kontaktvinkel har låg vätbarhet, dvs. låga egenskaper 

för att vätskan ska fästa på ytan, (Neumann and Kwok, 1999).  

 

Vidare studier inom kontaktvinkel och dess exakta mätbarhet vid relationen mellan 

vätskor, solida ytor och påverkan av gasbildning har visat att den solida ytans 

spänningspåverkan är en kritisk faktor för att få hög mätbarhet. Studien som utförts av 

Neumann och Kwok påvisar att spänningar i de solida ytorna påverkar utfallet för 

kontaktvinkeln, där det då finns fler faktorer än enbart vätskan samt ytan. 

Utgår man ifrån att den solida ytans spänning är konstant samt kontinuerlig jämn 

över hela ytan så är dagens beräkningar acceptabla. Studien mäter ytspänningar i den 
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solida ytan utifrån Young’s equation och Berthelot’s rule, där detta leder till en 

tydligare bild över den solida ytans spänningar, bortsett från vätskans ytspänning.  

Ursprungsvis utgår man från en kontinuerligt jämn ytspänning för den solida ytan, 

som ställs i relation till angivna kontaktvinklar som vidare analyseras för att påvisa att 

utfallet av tester inom vätbarhet och kontaktvinklar faktiskt påverkas av spänningar 

från den solida ytan samt vätskans mindre ytspänningar. Utfallet av studien visar att 

dagens mätteknik för kontaktvinklar ger uppskattningsvis godkända mätvärden, men 

att det dock finns faktorer utifrån studien som påvisar att mätnoggrannheten kan vara 

högre, då man även ser till spänningspåverkan. Även differenser i polära samt o-polära 

vätskor diskuteras kort och behöver vidare analyseras, där detta kan direkt härledas till 

projektets designfaktorer såsom damm- och smuts-bildning, i samverkan med vatten. 

 

Vetenskapliga studier berörande ämnet vätbarhet benämner även den geometriska 

strukturen för ytbehandlingen som en av flera kritiska faktorer, där den vidare nämns 

som fraktal-struktur, (Mittal, 2015). Fraktal-struktur innebär likformig geometrisk 

struktur, där enbart skalan särskiljer. I relation till fraktal-strukturen så är 

flourföroreningar en kritisk faktor, främst då den påvisar en låg samt fri yt-energi hos 

materialet. Dessa två faktorer är högst kritiska när det kommer till ytbehandling av 

alkyetene dimer (AKD) som är en förgrening inom vax. Genom att ytbehandla önskad 

solid yta med AKD kan man uppnå kontaktvinklar på 174°, där dropparna smidigt 

rinner av vid mindre lutning, (Shibuichi, Satoh, Onda & Tsuji, 1998). 

AKD’s egenskaper gör den väl använd inom pappersindustrier, där renheten 

uppnår 90 %. Det är främst vaxets egenskaper vid stelning som leder till dess fraktal-

struktur, som där av ger en hög vätbarhet. 

Vidare analyserar studien utförd av Shibuichi, Satoh, Onda och Tsuji flertalet 

vaxlösningar och dess utfall på kontaktvinkel samt fraktal-struktur, där resultatet visar 

att det går att nå en hög kontaktvinkel utifrån val av vaxlösning men likaså är den 

geometriska strukturen för ytbehandlingen lika kritisk. Därför är det kritiskt att 

analysera hur ytbehandlingens stelningsprocess ser ut, då detta är direkt relaterat till 

fraktal-strukturen. 

 

Super-vattenavvisande ytor innefattande anodiskt oxiderat aluminum som senare 

är ytbehandlat med ett hydrofobiskt kopplingsmedel ger en väldigt hög effekt för just 

vattenavvnisning. Efter ytbehandlingen av det anodiskt oxiderande aluminumet 

uppnår den fraktala dimensionen till 2.19, där kontaktvinkeln för en vattendroppe 

uppnås till 160°. Samma material har även behandlats med avseende på att avvisa 

oljeblandningar, där ytan då ges en behandling innefattande fluorerade fosfater, där 

kontaktvinkeln för detta fall uppnås till 150°, (Shibuichi, Yamamoto, Onda & Tsuji, 

1998). Super-hydrofoba ytbehandlingar innefattar nanoskopisk ytbehandling och har 

generellt en hög vattenavvisande effekt. Behandlingen kan produceras utifrån ett brett 

urval av material, såsom manganoxid polystyren, zinkoxid, polystyren eller kiseloxid. 

Där kiseloxiden är den som har bredast användningsområde, tack vare dess 

kostnadseffektivitet i jämförelse med övriga men även att den precis som tidigare 

beskrivna vaxlösningen AKD även går att applicera på önskat material genom 

doppning, sprayning eller målning.  

Intresset för super-hydrofoba ämnen ökar drastiskt då en ökad kontaktvinkel på upp 

till 150° är väl applicerbart i flera industriella processer, samt relationen till dess 

kostnadseffektivitet. Ytbehandlingen kan motverka och minimera faktorer såsom is- 

och snöbildning, oxidation samt föroreningar, (Feng, Li, Li, Li, Zhang, Zhai, Song, 

Liu, Jiang, Zhu).  
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För plastprodukter anpassade för utomhusbruk är det även vanligt att produkten 

behandlas med UV-tryck, där processen kallas UVFM.  

Processen innefattar ett lager av UV-bläck, som kan vakuumformas alternativt 

formsprutas på produkten då behandlingen är väldigt elastisk och flexibel. Ytan får en 

glansig karaktär som är väldigt resistent mot vatten, kemikalier och UV-ljus. Även med 

ett tunt lager av UVFM får produkten bra resistans mot påverkningar för 

utomhusklimat, (Marabu 2015). 

   

I relation till ytbehandlingen finns det en rad av material, främst plaster som utifrån 

uppdragsgivarens befintliga produktionsmetoder är anpassningsbara. Plaster som är 

väl använda inom industrin är främst acetal, polyeten och pvc – där dess egenskaper 

kan sammanfattas som lätta och nötningsbeständiga.  

Ser vi istället till plaster för utomhusbruk, som likaså önskvärt ska vara UV-

beständiga så är ABS med PMMA en sådan plast som uppfyller kriterierna väl, 

(Plastbearbetning.se/ABS) (CES EduPack 2015). 

Akrylnitril-Butadien-Styren som förkortas ABS har egenskaper såsom låg 

formkrympning, vilket är högt prioriterat vid vacuum- eller pressformning. Likaså är 

plasten utan speciell ytbehandling resistent mot vatten, alkalier, oorganiska salter samt 

en mängd syror.  

Dock kan plasten i sin ursprungsform gulna då den används under en längre tid i 

utomhusklimat, detta går dock att fördröja genom att förena ABS med PMMA, vilket 

är en blandning som oftast benämns som plexiglas. 

Detta ger plasten en aningen glattare yta vilket fördröjer och minskar 

förgulningsprocessen. Som konstruktionsmaterial är ABS väl applicerbart, där även 

som tidigare nämnt PVC är en konstruktionsplast som redan idag används inom bygg- 

och konstruktionsbranschen, tack vare plastens många karaktäristiska egenskaper, 

(Plastbearbetning.se/PVC). Främst har plasten mycket bra livslängd, där den inte 

förgulnar eller liknande samt bra resistans mot kemikalier.  

PVC är dock mer applicerbar inom plastkonstruktioner, där förgreningen 

polykarbonat (PC) är en plast som är väl använd inom konsumentprodukter, bla för 

utomhusbruk. Polyethylene (PE) eller vidare känt high-density polyethylene (HDPE) 

är en plast väl använd inom bygg- och konstruktionsbranschen, främst för 

plastprodukter anpassade för utomhusbruk, detta då dess UV-beständighet är väldigt 

hög i relation till andra plaster, vilket gör att den håller färg och utseende i ett flertal 

år, (CES EduPack 2015). Polyethylene är även väldigt resistent mot vatten och vätskor 

generellt, samt att ytfinishen har en wax-liknande karaktär – vilket är anpassningsbart 

inom detta projekt. 

Ser vi till beständighet för de påfrestningar som produkten kan komma att ställas 

inför samt den önskvärda höga ytfinish, så är främst PC den mest applicerbara bland 

plasterna ABS, PVC, PMMA, PE och PC.  

Samtliga materialval är väl anpassade för produktionsmetoden men just PC & PE 

håller en högre tålighet om man ser utifrån robusthet kring konstruktion, men likaså 

tålighet kring en hög ytfinish samt behålla finishen. I relation till förstudien berörande 

material och ytbehandling görs i avsnitt 4.7.4 Design for Manufacturing en lättare 

kostnadsanalys, utifrån plasternas kostnad, egenskaper samt möjligheter till önskad 

ytfinish och hållbarhet. 
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3.3 Aerodynamisk påverkan och brus 

Vindens påverkan på produkten samt det brus som eventuellt skapas kommer 

vidare analyseras på befintlig produkt, men den litterära delen ger oss en bredare 

uppfattning inför test samt vid analys av test. 

Vindbrus är ett förekommande fenomen när man diskuterar vindens påverkan, och 

förekommer främst i atmosfären men likaså närmare markytan, dock i mindre skala. 

Bortsett från vindens höjd så påverkas även turbulensen av nivåskillnader samt 

temperatur, (Andersson, 2011). 

Det mekaniskt framställda vindbruset, som genereras av en ytas utformning blir 

större och mer kritiskt i relation till ytans ojämnheter. Därav blir intensiteten för 

turbulensen generellt större i horisontalt led än vertikalt, detta då vindens riktning och 

nivå är som störst i horisontalt läge.  

När man generellt pratar om aerodynamisk konstruktion och turbulens så påvisar 

man vind samt brus på högre höjder, generellt över 300m, (Andersson, 2011). Detta i 

relation till att de kastvindar med tillhörande brus alternativt turbulens som framtida 

produkt kan utsättas för leder till att det är svårt att minimera detta, då angreppsvinkel 

till vinden är ostrukturerad samt att de vertikala samt horisontella utformningarna är 

relativt små, och då inte påverkar vinden i något större avseende. 

Enligt nedanstående lättare simulering i SolidWorks ser vi precis som litteraturen 

påvisar, att den horisontala utformningen som 3 och 4 påvisar genererar ett bättre 

aerodynamiskt vindflöde över geometrierna, men i relation till detta projekt där vi vill 

minimera påverkan av eventuellt brus eller kastvindar så är utformningen horisontellt 

lika viktig som den vertikala, där bild 1 och 2 visualiserar ett mindre luftflöde efter 

produkten.  

Dock är inte syftet till att göra produkten strömlinjeformad utan enbart på lång sikt 

säkerställa att eventuellt brus över sensorn minimeras utifrån konstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Antropometri, ergonomi och semantik sett utifrån användaren 

Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden och dess mätning, 

samt ergonomi är läran om samspelet mellan människan och dess arbetsredskap, 

(Nationalencyklopedin).  

Om människan sitter eller står så anpassar sig blicken automatiskt till synfältet med 
en nedåtriktning på 10-15°. Synfältet och hur vår blicks upptagningsförmåga fungerar, 
även utanför det generella synfältet är direkt relaterat till hållning för huvud och nacke, 
(Pheasant 1996). 

1 

2 

3 

4 
Figur 3 - Aerodynamisk simulation i CAD 
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Fokusområdet i synfältet kallas Foveal Vision och har en radie på 5° runt omkring 

det fixerade centrumet, vilket gör att allt utanför området blir aningen svår-visualiserat, 
då blicken är fixerad. 

Synfält relaterat till hållning vilket innebär att synfältets horisont ska vara rakt 
framför objektet – där personen står upprätt, har rak hållning och nacke samt huvud är 
i upprätt position. När blicken är i horisontalt läge kan det även kallas Resting line of 

sight där man utifrån detta benämner föredraget synfält samt acceptabelt synfält. Det 

föredragna synfältet rör sig från 0° till 15°, eller också 0° till 30° utifrån det horisontala 
synfältet, samt den acceptabla nivån sträcker sig upp till 45°.  

Behöver personen avläsa något utanför detta angivna synfält, oavsett om det är 
uppåt eller neråt, så behöver personen aktivt omplacera sin hållning, innefattande 
nacke samt huvud. Detta kan rent krasst inte verka påfrestande, men ska personen 
utföra något fysiskt moment i denna onaturliga hållning så blir påfrestningarna stora, 
samt att personen kan tappa fokus utifrån att ställningen är onaturlig. 

 

 
Figur 4 - Antropometri 

Studien utförd av Brown & Schaum (1980) visade att flertalet operatörer fick ställa 

in sina arbetsplatser, stående eller sittandes, och utifrån detta skulle de säkerställa 
teorin om ’föredragen synlig zon’. Studien visade att samtliga deltagare hade synlig 
zon under det horisontella synfältet, där utfallet blev ett medeltal på ca 18°.  

Detta grundar sig även på att objektet inom synfältet är ca 500mm ifrån personen, 
tänk er exempelvis en vanlig sittandes ställning gentemot skärmen på din dator. I 
relation till detta så brukar man säga att föremål längre bort än 6m från ögat leder till 
en helt avslappnad ögonlins, och stressar inte alls ögonen lika mycket som objekt inom 
0 till 750mm gör, (Pheasant 1996). 

Skulle hållningen vara onaturlig i relation till föremålet, där synfältet likaså blir 
onaturligt kan detta leda till såkallad ’mekanisk huvudvärk’, och detta skapas precis av 
att nackmuskulaturen stressas, vilket kan leda till smärtor runt eller tom ’bakom’ 
ögonen. Återkoppla detta till dagens arbetsplats så är det väl förekommande vid 
måttförhållanden till datorskärmar, där användaren sitter för lågt ner. Detta leder till 
att det användaren behöver omjustera sin nacke för att få önskat synfält, vilket leder 
till en onaturlig positonering. 

Hållningen för användaren spelar även en avgörande roll när man pratar om höjd 
från marknivå till föremålet, speciellt om det omfattar att utföra något moment, främst 
vertikalt. Om arbetshöjden till föremålet är för högt så kommer detta leda till en 
onaturlig position för armar och axlar, vilket genererar trötthet och seghet i muskler 
och leder.  

Vid denna positionering för armar och axlar så är arbetshöjden för hög för att 
möjligtvis få ut en någorlunda kraft, vid arbete som kan ske vertikalt. Sänks istället 
arbetshöjden så möjliggör detta att användaren använder sin egenvikt vid 
arbetsutförandet, vilket då mininmerar påfrestningar för armar, axlar och hela 
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hållningen i sig – förutsatt att arbetshöjden är i normalt läge. Relaterat till manuellt 
utförda arbeten genom handoperationer såsom lampknappar eller dörrhandtag, då bör 
dessa placeras mellan axel- och armbågshöjd – för att utnyttja den mest naturliga 
rörelsen i arm och axlar, (Pheasant 1991).  

3.5 Identifieringssystem inom industrin 

Inom industrin, och flertalet andra branscher, blir det mer förekommande med 

identifieringssystem för diverse objekt. Tekniken bakom de olika 

identifieringssystemen är applicerbara inom en rad branscher såsom transportteknik, 

logistik och distribution. Där systemet underlättar och bygger möjligheter till processer 

och produktion för att bli mer automatiserad, där kontrollfunktioner samt användare 

kan ta del av ytterligare information för att effektivisera och mäta. Processen för 

identifieringen kan utföras manuellt samt automatiserat, likaså utifrån en rad olika 

tekniska lösningar, där automatisk ID (Auto ID) är att föredra inom produktion och 

logistik, då tiden för processen blir avsevärt mycket kortare. 

Vilken typ av identifieringssystem som man bör välja, eller vilket som är bäst lämpat 

för specifikt ändamål kan vara svårt att välja, speciellt då högre effektivitet och bättre 

automatiserad process generellt även är i direkt relation till större investeringar, både 

direkta samt underhålls och förvaltningskostnader, (Lumsden 1990). Dock blir graden 

av antal identifieringsfel avsevärt mycket lägre då processen är helt automatiserad, 

istället för manuellt utfört av en operatör. 

Ett urplock av alla de identifieringsmetoderna som finns är  

 

Tryckt 

 
 OCR 
 Röstidentifiering 
 Stansning 
 Streckkod 

 

Elektroniskt minne 

 
 Induktiv 
 Infrarött ljus 
 Mikrovågor 
 Radiovågor 

 

Magnetiskt 

 
 Magnetkort 
 Magnetfläckar 

Tillstånds- / egenskapsberoende 

 
 Flaggor  
 Visionssystem 

 

Tryckta identifikationsmärkningar är väl använt inom lagerhantering, där Optical 

Character Recognition (OCR) grundar sig i att man maskinellt avläser svarta 

alfanumeriska tecken på en vit bakgrund, där detta görs via laser.  Visst ljus absorberas 

av de svarta fälten, där läsutrustningen registrerar detta samt jämför de reflekterade 

ljuset med sitt OCR-alfabet. Samma logik används även för streckkoder, där 

kodsträngen utgörs av svarta streck med olika storlek för mellanrum. Via rött ljus, 

exempelvis laser, omvandlas det reflekterande ljuset till en elektronisk signal som 

senare upptas av en fotomottagare och därefter omvandlas till binär kod, dvs. sifferserie 

innefattande ettor och nollor, (Lumsden 1990). 

Magnetiska indentifikationssystem är bland gemeneman främst förekommande i 

form av magnetkort, där kortet är utformat med ett magnetiskt band som innehåller en 

kodsträng, vidare använt inom betalkort. Problematiskt med magnetband är att 

avläsningen behöver göras nära identifikationsbäraren samt avläsningsmodulen, vilket 

gör att visst slitage kan uppkomma och att magnetbandet behöver bytas.  

Samma logik för magnetband används även inom transport och logi, där 

transportbandet utrustas med magnetfläckar som förses med information. Senare i 
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processen kan systemet läsa av den information lagrad i magnetfläckarna, och 

automatiskt anpassa transport- och logiprocessen utifrån paketet alternativt 

produktens lagrade information. 

Vid identifieringssystem inom transport eller lagerhantering innefattande större 

volymer så används ofta mikro- eller radiovågor, där id-bäraren innefattar en liten 

monteringsbar enhet med minneskapacitet på upp till 8kbyte. Via antenner med olika 

intervall för frekvenser så läses id-bäraren av, vilket kan göras på avstånd upp till 5 

meter. Mikro- och radiovågorna är resistenta mot smuts, rök, gas, olja och plast vilket 

gör dem väl applicerbara inom en rad områden, samt att des mätbarhet och 

noggrannhet är hög. Indentifikationssystem innefattande avläsning via våglängder 

används exempelvis vid automatiserade biltullar, eller i transportfordon samt i stor 

utsträckning inom container-hantering, främst då id-bäraren kan göras väldigt liten 

samt att avläsningsprocessen är snabb, och kan göras på många kollin samtidigt. 

Inom visionssystem används en kamera för att upptäcka olikheter kring föremål, 

där föremålet i sig själv blir id-bäraren. Kameran avläser föremålet och jämför dess 

geometri och differenser med bilder från ett datalager, där systemet är vidare använt 

för processer som att hitta olikheter vid borrade hål eller differenser i ytor. 

Processen är väl applicerbar och relativt kostnadseffektiv då id-bäraren inte behöver 

märkas med något, utan krav ställs istället på kameran samt datalagret. 

3.6 IP klassning 

Inom industrin används idag IP-klassning för att påvisa vilken standard produkten 

uppfyller kring korrosion, damm-tålighet, vatten och fukt, (SP.se). Främst appliceras 

detta på elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, exempelvis 

utomhusmiljö. Krav på IP-klassning ställs då utrustning, elektronik samt mekaniska 

delar kan ha kritisk påverkan utifrån damm och vatten, exempelvis risk för intern brand 

alternativt kortslutning, (SP.se). 

Klassificeringen görs enligt IP-XZA, där X påvisar hur bra produkten står emot 

damm, Z påvisar vattentålighet samt sista bokstaven – som generellt är valfri – påvisar 

personskydd utifrån beröring av produkten. 
 

Tabell 1 - Grad av skydd mot inträngande föremål, 1'a siffran 

Klassning Beskrivning 

IP 0X Oskyddat 

IP 1X En sfär Ø50mm trycks mot öppningar, kraft 50N 

IP 2X 
Provfinger Ø12mm trycks mot öppningar, kraft 10N. Sfär Ø12,5mm 
trycks mot öppningar, kraft 30N. 

IP 3X Provsond Ø2,5mm trycks mot öppningar, kraft 3N 

IP 4X Provsond Ø1,0mm trycks mot alla öppningar, kraft 3N. 

IP 5X 
Exponeras av finkornigt talkpulver i en kammare, tidsperiod 2-8timmar 
& undertryck max 20 mbar. Provsond Ø1mm trycks även mot 
öppningarna, kraft 1N. 

IP 6X 
Exponeras av finkornigt talkpulver i en kammare, tidsperiod 2-8timmar 
& undertryck max 20 mbar. Provsond Ø1mm trycks även mot 
öppningarna, kraft 1N. 

Skillnaden vid klassificeringen av inträngande föremål, exempelvis damm, om vi 

främst ser till IP 5X och IP 6X är att den förstnämnda tillåter en låg grad av inträngande 

material, så länge att det inträngande materialet ej påverkar produktens egenskaper, 

drift eller säkerhet. Sistnämnda klassificeringen IP 6X uppfylls dock enbart om inget 

damm alls tränger in, utan produkten är helt förslutande. 
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Tabell 2 – Grad av skydd mot inträngande vatten, 2’a siffran 

Klassning Beskrivning 

IP X0 Oskyddat 

IP X1 Kapsling utsätts för droppande vatten, tid 10min, vattenflöde 1mm/min 

IP X2 
Kapsling utsätts för droppande vatten vid fyra (4) olika lutningslägen, 
vardera testen 2,5 min, vattenflöde 3mm/min 

IP X3 
Kapsling utsätts för strilande vatten, tid 10min, vattenflöde 0.07 
L/minut. Vattenstrilningen provas utifrån angreppsvinklar för ±60° från 
lodlinjen. 

IP X4 
Kapsling utsätts för strilande vatten, tid 10min, vattenflöde 0.07 
L/minut. Vattenstrilningen utförs från alla riktningar. 

IP X5 
Kapslingen utsätts för vattenståle med munstycke á Ø6,3mm, avstånd 
2,5 – 3 meter samt vattenflöde 12,5 L/minut. 

IP X6 
Kapslingen utsätts för vattenståle med munstycke á Ø12,5 mm, avstånd 
2,5 – 3 meter samt vattenflöde 100 L/minut. 

IP X7 Kapslingen sänks ner i vatten, till 1 meters djup. Tidsperiod 30min. 

IP X8 
Kapslingen sänks ner i vatten, provas med vattentryck utifrån 
varaktighet enlig kundens specifikation. 

 

Tabell 3 – Personskydd för elektriska- eller spänningsdelar 

Klassning Beskrivning 

IP XXA Baksida av hand, Ø50mm 

IP XXB Provfinger, Ø12mm 

IP XXC Provsond, Ø2,5mm 

IP XXD Provledning, Ø1mm. 

3.7 Industriell & EU standard 

Med påtryckningar från arbetsmiljöverket kring hårdare och bättre kontroller, så 

kommer även samtliga standarder som berör alkohol- och drogprovning uppdateras 

per oktober 2016, då nya standarder har tagits fram med bättre och hårdare 

förhållningssätt. Även internationella standarder från EU har tagits fram, för att 

kontrollera produkternas säkerhet och hållbarhet, samt påvisa hur produkterna ska 

testas för att nå önskad säkerhet kring mätnoggrannhet.  

Befintlig alkoholmätare Sesame Connect är testad, verifierad och godkänd enligt den 

senaste standarden, SS-EN 50436-2:2014, (SIS.se/EN50436). Nedan specificeras övriga 

standarder som relaterar till befintlig produkt, 

 

SS-EN 15964:2011 

Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för professionellt bruk - Krav och 

provningsmetoder 

 

SS-EN 16280:2012 

Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för allmänt bruk - Krav och 

provningsmetoder 

 

SS-EN 50436-1:2014 

Alkolås – Fordring och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor 

 

SS-EN 50436-2:2014 
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Alkolås - Fordringar och provning - Del 2: Instrument som mäter alkohol i 

utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte  

4 Empirisk 

Avsnittet innefattande empiri inleds med en förtydligande analys av befintlig 

produkt, samt dess ingående teknik med kritiska faktorer. Detta följs av en fältstudie 

utförd för att få grepp om identifikationsmoduler vid industrier idag, samt testfall 

utförda på befintlig sensor, för att få grepp om yttre påverkningar. I relation till 

marknad- och konkurrensanalys så sammanställs detta och genererar kravspecifikation 

samt funktionsanalys, som ligger till grund för nästkommande koncept-del. 

4.1 Produktstudie 

Alkoholmätaren framtagen av uppdragsgivaren kommer från många års forskning 

och utveckling, där den första versionen innebar en handhållen alkoholmätare 

anpassad för enklare kontroller, se Figur 5. Efterkommande version innebar en 

vägghängd alkomätare, där den handhållna enheten har integrerats i ett skyddande 

skal, tillhörande display med touch-funktion samt identifiering via RFID-tag, för att 

möjliggöra spårbarhet på vem som utför godkänt eller icke godkänt alkoblås. 

Produkten är anpassad för in och utpasseringar vid arbetsplatsen, exempelvis 

industrier. Detta i relation till arbetsmiljöverkets vision om att motarbeta alkoholvanor 

i trafiken samt arbetet, (Arbetsmiljöverket, Alkohol och droger).  

 

 
Figur 5 – Handhållen alkomätare 

 
Figur 6 – Vägghängd modul med integrerad alkomätare 

Processen för att utföra ett alkoblås börjar med att användaren scannar sitt 

passerkort på RFID-taggen, till höger på modulen. Displayen aktiveras därefter och 

användaren ska avge ett lättare blås på sensorn, som syns utifrån den svarta ringen 

centrerad. Med den kontaktlösa tekniken blir processen för alkoholtestet snabb och 

effektivt, där den idag klarar upp till 360 mätningar per timme. Ytterligare teknisk 

specifikation för sensorn finns under Bilaga 4. 
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Figur 7 - Sesame Connect, CAD-bilder 

Teknik bakom alkomätaren 

Logiken bakom sensorn bygger på tekniken som heter nondispersive infrared sensor 

(NDIR), och innefattar en sensor av spektroskopi. NDIR-sensorn är uppbyggd enligt 

en infraröd lampa, provkammare, ljusfilter samt infraröd detektor. 

 Tekniken används generellt för att upptäcka gaser, och är väl anpassningsbar för 

alkoholtester då de infraröda strålarna tillåts passeras genom spegelkammaren samt 

linsen utan att spridas alternativt deformeras, (Hök Instrument).   

IR-spektroskopin mäter utifrån människans utandningsluft de två IR-aktiva 

substanserna, koldioxid samt vatten. Båda gaserna används som referenspunkter, då 

dessa skiljer sig koncentrationsmässigt väldigt lite åt mellan olika människor.  

Partiklarna i provkammaren roterar och vibrerar i ett unikt mönster, och kommer 

därav uppta IR-strålningen på olika våglängder och intensitet. Partiklarna för etanol 

(C2H5OH) och koldioxid (CO2) tar upp IR-strålningen, därav minskas mängden ljus 

som tar sig genom provkammaren. De ljus som tar sig genom påvisar ljudupptagning 

av partiklarna, och benämns I, samt ljuset som transporteras vid nollkoncentration för 

gaserna I0, där dessa båda påvisar kvoten för överförd ljusintensitet ges av 

𝑇 =
𝐼

𝐼0
 

Utifrån den överförda ljusintensiteten ställs detta i relation till substansernas molar-

absorptionskoefficient, som påvisar kapaciteten för substansens upptagningsförmåga 

för IR-ljus. Koefficienterna för upptagningsförmågan används därefter i Beer-Lambert 

Law, för att utifrån hans matematiska formel beräkna absorptionen.  

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [ 𝐽 ]𝑙 

Funktionen för Beer-Lamber Law säger dock att låga koncentrationer av substanser 

behöver långa optiska provkammare, för att få mätbarhet i substansernas ljusintensitet.  

Framsida 
Baksida 
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Utvecklingen för kammaren kunde inte möjliggöra en längre kammare, utan istället 

införde man dubbla IR-speglar, vilket gör att ljuset studsar flertalet gånger och 

möjliggör då att de träffar partiklarna oftare.  

Differensen i koncentrationen för CO2 vid utandningsprov är som sagt relativt liten, 

och kan därav normaliseras genom utspädningsfaktorn, som ges av  
𝐶𝑂2 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑑𝑑

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑑𝑑
. 

Tekniken appliceras utifrån att möte koncentrationen och differensen mellan 

diverse partiklar, utifrån detta i relation till den industriella standarden SS-EN 

15964:2011, (Sis.se). IR-mätaren kan kalibreras för att mäta utifrån olika 

koncentrationsnivåer, där exempelvis de flesta europeiska länder har en acceptabel 

laglig gräns vid 0,25 mg/L alkohol, som översätts till 0,05 % blodkoncentration. 

Sverige har en straffbar gräns vid 0,10 mg/L som ger en blodkoncentration på 0,02 % 

där grovt rattfylleri ges vid 0,50 mg/L alternativt blodkoncentration 0,1 %. 

 

Kritiska faktorer för utomhusbruk 

 Känslighet för utspädd koncentrationsnivå för H2O, vilket kan förekomma via 

regnvatten når sensorn, alternativt att den startar vid låga temperaturer som genererar 

kondensation på IR-speglarna. Detta är speciellt kritiskt för gaser såsom koldioxid 

(CO2), kväveoxid (NO2) och svaveldioxid (SO2), vid låga koncentrationer. Detta är 

pga. att vattnet förångas, vilket påverkar specifikt dessa tre gaser mer än andra, som 

gör att koncentrationsnivån blir felaktig och svår-mätt, vilket gör att mätproverna 

genererar felaktiga värden. 

I relation till kritiska faktorerna såsom påverkan utifrån kondensation och vatten så 

ska projektet grunda sig på befintlig specifikation, där hela specifikationen hittas under 

bilaga 4. 
 

Tabell 4 - Utdrag ur produktmanual för Sesame Connect 

Användningsmiljö 

Användningstemperatur +10 till +40 °C 

Förvaringstemperatur -20 till +50 °C 

Luftfuktighet 0 till 95 RH% 

Lufttryck 90 till 110 kPa 

4.1.1 Fältstudie passagemodul 

Produkten som skall utvecklas i detta projekt kommer att användas som 

passagemodul. Vilket gör det relevant att utföra en fältstudie på passagemoduler som 

finns på företag i dagsläget. Då de är i relation till uppdragsgivarens produkt då de 

uppfyller liknande krav. Det vill säga hindra obehöriga tillträde till området eller 

lokalen.  

Projektgruppen bestämde sig att göra denna fältstudie på Finnslätten- och Hacksta-

industriområden i Västerås. Båda områdena har flera företag inom olika industrier 

vilket gör den potentiella möjligheten att finna olika lösningar på passagemoduler 

mycket högre. Studien är gjord för att visuellt se hur passagemoduler är installerade 

idag. Hur tänker dagens företag som installerar detta, vilken höjd och bredd från dörren 

är intressanta data.  
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Tabell 5- Sammanställning fältstudie 

Företag Höjd (cm) Bredd från dörr (cm) Kommentar 

företag 1 130 20  

företag 2 110 10  

företag 3 100 10  

företag 4 100 40  

företag 5 120 200 Svår att nå 

företag 6 110 20  

företag 7 140 300  

företag 8 120 100  

företag 9 100 30  

företag 10 135 50  

företag 11 150 20 Högt monterad 

företag 12 130 35  

företag 13 150 5 Lite utrymme till dörr 

företag 14 155 10 Högt monterad 

företag 15 120 20  

företag 16 80 10  

företag 17 100 80  

företag 18 100 50  

företag 19 80 30  

företag 20 120 10  

företag 21 80 20  

företag 22 80 10  

företag 23 130 30  

företag 24 140 10  

 

Projektgruppen upptäckte i studien var att många företag inte har lokaler och 

passager som är formade för den teknik som används idag. Vilket medför att 

uppsättningen av moduler på många av de observerade lokalerna blir på platser med 

dålig ergonomi och erbarmligt för rullstolsburna, då den högsta kodläsaren som 

observerades var på 155 cm höjd med en uppåtvinkel gjord för människor utan rullstol. 

I vissa flerföretagslokaler har de flera passagesystem till samma dörr (bild 1). Det 

resulterar i att lättanvändligheten blir dålig för t.ex. väktarbolag som skall genomföra 

säkerhetkoller vid inbrotts- och sabotagealarm. 

Det fanns bara ett företag som hade tänkt på användningen av sin in-passage (bild 

2), detta är en bilpassage in till ett större företag nära Hacksta industriområde. Det är 

den enda passagen som är utformad för sitt syfte. 

http://www.synonymer.se/?query=erbarmlig
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Ett annat företag har tänkt på ekonomin och satt kodlåset på insidan av staketet och 

klippt ett hål i staketet (bild 3), då nås kodlåset från både in och utsidan om företaget 

skulle ha så hög säkerhetskoll. detta är smart då de inte finns en vägg eller pelare för 

uppsättning av modul för ett ergonomiskt användande, dock ökar detta skaderisken 

från skärsår av stängslet som är uppklippt.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan projektet dra slutsatsen att utrymmet runt om kring den 

större majoriteten av passagemoduler sitter på en plats med begränsat utrymme runt 

omkring. Enheten för identifiering sitter även i de flesta fall monterade på vägg, vilket 

leder till att en separat stående modul skulle generellt vara svårare att acceptera, då 

detta tar upp markyta.  

Enheterna som är analyserade sitter även på en markhöjd mellan 80 till 155 cm, 

vilket leder till att produkten behöver vara utformad för liknande höjd, där 

återkoppling till avsnittet för antropometri och ergonomi behöver göras, för att få grepp 

om klarhet kring synfält och ergonomisk integration med enheten, utifrån användaren. 

4.2 Luftflödesanalys 

Inför utveckling av modul för utomhusbruk behöver sensorn även testas utifrån 

hållbarhet för faktorer såsom vind, detta då tester för lufttryck redan utförts på sensorn. 

Testfallet är tänkt att ge en helhetsbild över hur sensorn upptagningsförmåga av 

alkoholpåverkad utandningsluft skiljer sig beroende på olika nivåer av vindhastighet, 

eller mer exakt volymluftflödet. 

Testfallet ska belysa olika vindstyrkor vid olika angreppsvinklar, där 

upptagningsförmågan av en fiktiv alkoholpåverkad utandningsluft mäts. Utifrån detta 

gör projektet beräkningar för att hitta etanol- samt koldioxid-halten i koncentrationen, 

och se om den uppfyller industristandard.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Figur 8 - Bilder från fältstudie 
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Processkarta 

Testfallet är uppställt enligt processen förtydligad nedan, där deltagarna reglerar 

dels gaspuls samt volymflödet via två reglage. Processflödet börjar med att 

gasblandningen innefattande koldioxid (5%) samt luft skickas till pulsmätare, där 

koncentrationen blandas med etanol. Koldioxid- och etanolkoncentrationen skickas 

till en riktningsslang, som är applicerad 3 cm direkt centrerad ovanför sensorn, samt 

centrerad sett från riktningsrör för volymflödet. Riktningsslangen är även uppvärmd 

till 34°C då detta ska simulera temperatur för mänsklig utandningsluft. För att avge en 

puls av alkoholkoncentrationen används en pulsavgivare som är kopplad på ett 

elektriskt reglage, där gaspulsen uppmäts till ett tryck på 15 L/mg. Sensorn mäter 

därefter alkoholkoncentrationen och skickar mätvärden till programvaran LabView, 

där det visuellt framgår uppmätta värden för koncentration, samt halter för etanol och 

koldioxid. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10 – Uppställning av luftflödesanalys 

Gasblandning Pulsmätare 

Pulsavgivare 

Riktningsslang 

Relä 

 

Sensor 

Vindflöde 

LabView programvara 

Volymflödesmätar

e 
Reglage 

Figur 9 - Processkarta för vindflödesanalys 
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Mätdata och teknisk specifikation 

Testfallet ställs upp som att två faktorer är justerbara, volymflödet samt 

angreppsvinkeln. Mätvärdet för volymflödet kommer att testas utifrån vindhastigheter 

1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.25 och 4.5 m/s. Startvärdet på 1.5 

uppmättes av projektet vid samtliga angreppsvinklar och gav ingen påverkan i 

mätvärdet, där av sätts detta till första testvärde. För att säkerställa mätbarheten av 

vindhastigheten så anges även den exakta hastigheten vid varje testtillfälle, detta då 

mindre turbulens samt små störningar kan uppkomma vid utmynningen av 

riktningsröret, (Chamorra & Porté-Agel 2009). 

I relation till volymflödet mäts även angreppsvinklar för flödet direkt centrerat över 

sensorn, där gradantalet är angivet till 0°, 15°, 30°, 45° samt 60°. Baserat på 

uppdragsgivarens tidigare utförda tester så anges avståndet mellan utblås samt sensor 

till 3 cm, (Ljungblad 2016), samt att utspädningsfaktorn för programvaran LabView 

anges till 10, då toleransen för utspädningen ökar vilket resulterar i bättre och mer 

mätsäker data. 

Av utförda tester genererar LabView mätvärden som visar relationen mellan etanol 

(C2H5OH), koldioxid (CO2) samt luft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk specifikation av testutrustning 
 Gasbehållare, innefattande blandning koldioxid (5%) och resterande luft 

 Pulsmätare, Etanol 

 Pulsavgivare, Manuell styrning av gaspuls med ett tryck på 15 L/mg 

 Relä, elektriskt reglage som skickar signal till pulsmätaren. Pulseringstid angiven till 3sek. 

 Riktningsslang, uppvärmd till 34°C 

 Sensor Sesame Connect™ 

 Reglage, kontrollerar varvtalet för radialfläkt 

 Radialfläkt, generar ett vind- och volym-flöde 

 Riktningsrör, används för att korrigera riktning av volymflödet centrerat över sensorn. 

Ø11,2 cm 

 Volymflödesmätare, mäter vindhastighet m/s samt lufttemperatur °C 

 National Instruments LabView (2012) används för insamling av mätvärden 

 

Genomförande 

Inledningsvis börjar samtliga testfall genom att gasblandningen körs tio ggr, för att 

rensa systemet och eliminera eventuella koncentrationer av etanol som samlats. När 

systemet är kalibrerat så mäts en ny referenspunkt för samtliga testfall utifrån 

angreppsvinkel, dvs. flödestestet ger fem olika referenspunkter. 

Referenspunkten mäts upp genom att projektgruppen kör tio skjutningar, och 

utifrån detta får ett medelvärde. Medelvärdet för BrAC kommer senare i utvärderingen 

av testerna att jämföras med uppmätta värden av etanol och koldioxid, samt utifrån 

Flöde 

Figur 11 – Visualisering av sensor, angreppsvinkel och vindflöde 
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utspädningsfaktorn ge en tydlig bild över påverkan av faktorerna för vind samt 

angreppsvinkel. 

Samtliga testfall ställs upp enligt att projektgruppen korrigerar angreppsvinkeln för 

sensorn, där det första testfallet anges till 0°. Därefter mäter projektgruppen den 

faktiska vindhastigheten vid första testfallet, dvs. 1.5 m/s. Som tidigare nämnt kan det 

förekomma turbulens vid utmynningen, och därmed mäter projektgruppen sensorns 

upptagningsförmåga av alkoholkoncentrationen vid fyra tillfällen per angiven 

vindhastighet, detta för att minimera eventuella mini- eller max-värden. Vid samtliga 

pulsmätningar dokumenteras koncentrationen, som genererar en graf innefattande 

relationen mellan etanol, koldioxid och luft. 

Efter samtliga fyra testfall utifrån vinkelhastigheten genererar detta totalt i 52 tester, 

där mätvärdena visualiseras i grafer. Genomförandet repeteras för övriga 

angreppsvinklar, där utfallet av testet genererar 260 filer med data. 

 

Resultat 

Efter genomförda tester sammanställer projektgruppen dessa, som genererar fem 

tabeller samt tillhörande grafer. Graferna visar för varje angreppsvinkel hur värdena 

för BrAC och CO2 förändras utifrån en ökad vindhastighet.  

Värdet för BrAC med tillhörande gränsvärde på ± 0,05 ger en tydlig bild i graferna, 

där samtliga värden som fortfarande är innanför intervallet genererar ett godkänt 

testvärde. 

Utspädningsfaktorn (DF) sattes ’per default’ till tio i programvaran, vilket 

sammanfattas som att mätvärdena kan acceptera en utspädning så hög som tio, och 

därefter börjar de uppmätta värdena för koncentrationen bli mindre noggranna. 

För att sammanställa samtlig testdata och få en visuell överblick av dessa i form av 

grafer utförs beräkningar för att få fram följande värden för utspädningsfaktorn DF, 

koldioxid CO2, Etanol C2H5OH, volymluftflöde samt uppmätt värde för BrAC i 

relation till referenspunkt. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐴 = 11,2 𝑐𝑚2 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑣𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 
 

𝐶𝑂2𝑎𝑙𝑣 = 4,8% 
𝐷𝐹 = (

𝐶𝑂2𝑎𝑙𝑣

𝐵𝑟𝐴𝐶
) ∗ 1000 

 

𝐸𝑡𝑂𝐻 =
𝐵𝑟𝐴𝐶

𝐷𝐹
 𝐵𝑟𝐴𝐶 =

𝐶𝑂2𝑎𝑙𝑣

𝐶𝑂2𝑚𝑒𝑎𝑠
∗ 𝐴𝐶 

 

Sammanställt utifrån ovanstående formler får projektet följande värden, där de är 

vidare förtydligade i grafer, (se nedan). Tabellerna med tillhörande mätdata finns 

under bilaga 3. 

Sammanfattningsvis kan vi se att utspädningsfaktorn inför testerna satt till tio, och 

är enbart vid ett fåtal mätpunkter som denna överstegs. I relation till att 

utspädningsfaktorn är relativt opåverkad ser vi även att gränsvärdena för BrAC som 

ligger på ± 0,05 likaså genererar att nästintill samtliga mätpunkter är innanför önskat 

intervall. 

Enbart mätvärden vid högt volymflöde där angreppsvinkeln är 60° ger aningen 

oklara värden, där förklaring kan vara turbulens eller mindre kastvindar vid 

utmynningen av riktningsröret, vilket påverkar sensorns upptagningsförmåga.  

Vid angreppsvinklar 15° och 45° har vi en ganska opåverkad kurvatur för uppmätt 

värde av BrAC, vilket direkt påvisar att mätvärdet genererar ett godkänt blås.  
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Vid övriga angreppsvinklar har vi en större differens jämfört med BrAC’s 

referenspunkt, där vi i relation till detta ser att kurvaturen för BrAC och den uppmätta 

halten av koldioxid båda två har värden som minskar kontinuerligt med ökat 

volymflöde. 

I nedanstående tabeller visualiseras värdet för CO2 genom den blåa kurvan, med 

uppmätta värden på den vänstra sidan. Samt värdet för BrAC finns till höger, och visas 

enligt den orangea kurvan. Även gränsvärdet för BrAC ± 0,05 visas utifrån de gröna 

linjerna. 

 

 
Figur 12 – Angreppsvinkel 0° 

 

 
Figur 13 – Angreppsvinkel 15° 
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Figur 14 – Angreppsvinkel 30° 

 
Figur 15 - Angreppsvinkel 45°

 

Figur 16 - Angreppsvinkel 60° 
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Analys & slutsats 

Trots att utfallet för kurvaturen är negativ och att avvikelserna är ganska små så ges 

inom intervallet av volymflödet enbart godkända värden för uppmätt alkoholhalt. 

Dock påvisar de värdena att en direkt påverkan av vind finns, och att i en längre 

utsträckning där exempelvis vindhastigheten är större alternativt mer kritisk skulle leda 

till att användaren måste utföra utandningsblåset närmare munstycken än 3 cm. Med 

andra ord så påvisar testet att vind påverkar möjligheten för sensorn att mäta 

alkoholhalten i utandningsluften, men inom detta intervall så ser projektet inga direkt 

kritiska värden. Dock påvisar analysen att exempelvis vid testfallen för 0°, 30° och 60° 

så är det uppmätta värdet för BrAC relativt nära gränsvärdet, och detta påvisar som 

tidigare att faktorn för vind är något som kan komma att vara kritiskt i en förlängning. 

Utifrån genomfört test kan slutsats dras att även av vindpåverkan så uppfyller 

alkomätaren industristandarden för alkoholmätare för utandningskontroll, avsedd för 

professionellt bruk, SS-EN 15964:2011. 

4.3 Konkurrens-/marknadsanalys 

Projektgruppen analyserar marknaden med tillhörande konkurrenter samt övriga 

organisationer som har direkt relation alternativt påverkan till uppdragsgivarens 

verksamhet. Avsnittets syfte är att ge en helhetsbild över tekniken som finns på 

marknaden idag. Analysen grundar sig på delvis i testfakta framtagen av MHF, där de 

har analyserat en rad alkoholmätare med tillhörande teknik som finns tillgängliga idag, 

(NTF, Test alkoholmätare). 

 

Sökord: Alkobommar, bränslecellsmätare, halvledarceller, infraröd, alkoholmätare för 

passerkontroll, alkoholmätare vid identifikationsmodul 

 

Servotek 

Servotek är ett svenskbaserat företag vars teknik bygger på en infraröd analysator 

som mäter alkoholkoncentrationen vid utandning. Företagets tekniska lösning 

påminner mycket om uppdragsgivarens, där infraröd teknik används i en spektrometer 

för att mäta koldioxidhalten vid utandningsluft. Även här medför tekniken att 

alkoholprovet behöver ca 10 sekunder innan uppmätt resultat kan visas, (Servotek). 

Servoteks alkomätare finns i ett flertal olika utföranden, där den är främst 

förekommande i samarbetet med Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF), och då 

mer exakt implementerat i deras alkobommar. 

Alkobommarna installerades i Göteborg på hösten 2013 utifrån direktiv av MHF, 

där tanken var att testa samtliga förare vid av- och påfarten till färjorna, (Servotek, 

2013). Servoteks utbud av alkomätare är även anpassade för utomhusbruk, utöver de 

som finns installerade i alkobommarna. 

 
Tabell 6 – Sanmanställning Servotek sensor 

Servotek 

Provtagning Automatiskt passiv 

Sensor Infraröd 

Temperatur, drift ° 

Certifikat - 

Svarstid 1 tom 2 sek 

Återhämtningstid - 

Luftfuktighet - 
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Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF 

MHF är en ideell säkerhetsorganisation som främst jobbar med trafiknykterhet, där 

det långsiktiga målet är Sveriges nollvision år 2020, där 99,9% av trafiken ska vara 

nykter.  Idag omfattar organisationen 20 000 medlemmar, med aktiva projekt såsom 

’trafiknykterhetens dag’ och ’alkolås & rätt fart i trafiken’. Utöver de projekt som MHF 

driver mot trafiknykterhet så är dem även representerade i European Committee for 

Electrotechnical Standardization (CENELEC), som tar fram standarder för produkter 

som säljs inom EU. I relation till standardiseringsarbetet som MFH är involverade i, 

så ger dem även sin egen bedömning för en rad nykterhetsprodukter, utifrån kundens 

diverse användningsområden – såsom alkomätare med olika användningsområden. 

Som tidigare nämnt styrde MHF även projektet innefattande alkobommarna i 

Göteborg, som vid tidpunkten var den första automatiserade nykterhetskontrollen 

relaterat till trafik.  

 
Figur 17 - MHF, alkobom 

Lifeloc  

Företaget Lifeloc är idag stationerat i USA, där dem utvecklar en rad olika mät- 

samt kalibreringsinstrument. Produkten Sentinel är en väggmonterad alkomätare, som 

är väl anpassad för känsliga industrier såsom gruv-, bygg-, olja-, och gas. Produkten är 

anpassad för inpasseringspassager både för fotgängare samt fordon, där produkten 

innefattar teknik av bränsleceller. Sentinel är en icke-invasiv produkt, men då tekniken 

bygger på bränsleceller så kan bättre och säkrare data uppnås via exempelvis infraröd, 

(Lifeloc products). Produkten är dock bristfällig när det kommer till användarens 

möjlighet att interagera, där positivt alternativt negativt utandningsprov enbart 

visualiserar via färger på displayen. 

 
Tabell 7 – Sammanställning Lifeloc Sentinel 

Lifeloc, Sentinel 

Provtagning Automatiskt passiv 

Sensor Bränslecell 

Temperatur, drift 0° - 55° C 

Certifikat IP54 

Svarstid Direkt tom. 10 sek 

Återhämtningstid Direkt tom. 20 sek 

Luftfuktighet 0 till 90% RH 
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Nanopuls, Evidenzer 

Nanopuls Evidenzer används idag till störst del av rättsväsendet, där den både finns 

som stationär modell samt mobil. Tekniken bygger på ett infrarött system, där IR-

strålarna styrs genom provkammaren och därefter fokuseras via en lins. Därefter 

filtrerats strålar och tas senare upp av detektorn. För att eliminera mindre störande 

partiklar är IR-systemet kalibrerat att mäta utifrån ett intervall på 3 µm (micrometer).  

Evidenzer är känd för sin stora mätbarhet samt exakthet vid varje mättillfälle, och 

detta kommer utifrån att testdata verifieras utifrån det interna referenssystemet, men 

likaså ställs i relation till extern torr/våt-gas vid varje alkoholtest. Den torra/våt-gasen 

används som kontroll före samt efter varje test, där torr-gasen vid varje enskilt 

testtillfälle uppmäts till 0,4 liter.  

 Detta görs då IR-systemet mäter topparna av de våglängder som genereras av IR-

strålarna, och ställer dessa i relation till senast kalibrerad data. Filtrera i detektorn 

kontrollerar sig själva automatiskt, utifrån om det finns olikheter i mätdata jämfört 

med de övriga två.  I den mobila lösningen av modulen finns det förvaringsutrymme 

för upp till 10,000 testtillfällen. 

 
Figur 18 - Evidenzer alkomätare (Infraröd) 

Mätnoggranheten är otroligt hög i Evidenzer, men vid en första analys uppfattas 

det snabbt att den är gjord för stationärt bruk, delvis då den teknologiska lösningen tar 

stor plats, med tillhörande kalibrerings-gaser. Detta leder kritiskt till att 

förvaringsmodulen blir oergonomiskt stor, tung, samt att uppstartstiden och tiden för 

att utföra ett mättest blir väldigt lång, (Nanopuls). 

 

Dräger Alcotest 3000 

Är en handhållen alkoholmätare som bygger på en teknik innefattande 

bränsleceller, och används till viss del av rättsväsendet. Tekniken bakom hur mätaren 

verifierar alkoholhalten i utandningsluften bygger på logiken för bränsleceller där man 

omvandlar ett bränsle, exempelvis alkohol, samt oxidationsmedel och därefter 

omvandlar detta till elektricitet. Alkoholmätaren mäter därefter av den elektriska ström 

som bildas, och gör därefter slutsatsen om utandningsluften innehåller alkohol eller ej 

beroende på relationen mellan normal CO2 i utandningsluft samt alkohol som 

bränslemedel, (Dräger  

Produkten bygger även på att utfört alkoholblås ska göras med hjälp av ett 

munstycke, där det är väl känt att utandningsluften vid testet behöver vara stark, dvs 

testpersonen behöver ta i kraftigt för att mätsystemet ska uppfatta den elektriska ström, 

som eventuellt bildas utifrån alkoholhalten i luften. Ställer man detta i relation till 

tester utförda av MHF & NTF så ser man att en mångfald av de handhållna 

alkoholmätare som innefattar bränslecells-teknologin ger underkända testvärden. 
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I relation till mätnoggranhet och tid för enskilt utfört test, visar det sig att många av 

bränsleceller behöver kalibreras relativt kontinuerligt, vilket behöver göras av behörig 

personal. Likaså kan data för utförda tester visa felaktigt resultat, om blåskontrollerna 

sker kontinuerligt efter varandra med kort tidsintervall, (MHF Köpråd).  

 

 
Figur 19 – Dräger 3000, alkomätare (bränslecell) 

4.4 Konceptgenerering 

Utifrån förstudien med dess tillhörande delar som bygger en generell bredare och 

djupare förståelse så börjar projektet konceptgenereringen genom att specificera 

samtlig information som produkten bör uppfylla utifrån direktiv, avgränsningar, 

problemformulering samt feedback från uppdragsgivaren. Detta ställs även i relation 

till tidigare framtagen information i förstudien, som bygger en grund till fas ett av 

konceptgenereringen. 

4.4.1 Kravspecifikation 

Utifrån projektdirektiv och övrig diskussion med uppdragsgivaren specificeras 

samtliga krav som de senare konceptserien behöver uppfyllas i en kravspecifikation. I 

ett senare skede har projektet gått ifrån designparametrar såsom 

temperaturbeständighet, då detta kritiskt relaterar till kondensation inuti sensorn och 

är utifrån dagens tekniska lösning är det inte applicerbart att få med i projektet, utifrån 

den tidsram som är framtagen. 

 
Tabell 8 - Kravspecifikation 

Nr Krav Kommentar 

1 
Konstruktion och design ska grunda sig 
på befintlig sensor Sesame Connect 

Se produktstudie i avsnitt 4.1 

2 Kontaktlös mätningsmetod  

3 
Aerodynamisk konstruktion som 
motverkar vindbrus vid sensor 

Se avsnitt 5.2 Vindflödesanalys 

4 
Medge skydd mot väta vid ingång för 
sensor 

Uppfylla IP42 el. högre då detta 
påvisar droppskydd vid 15º lutning 

5 
Medge skydd mot snö/isbildning vid 
ingång för sensor 

 

6 Avvisa smuts och damm från sensor  

7 Avvisa vatten från sensor  

8 
Konstruktion får ej påverka 
användarens integritet 

Svårt att mäta. Ska ej påverka 
användarens integritet 



 

33 
 

9 Uppmana till enkel process för alkoblås  

10 
Uppfylla uppdragsgivarens befintliga 
miljöklassning 

 

11 
Design ska innefatta UV-beständigt 
material 

 

12 
Montering sker på befintlig 
fästanordning 

 

13 
Medge kostnadseffektiv 
produktionsmetod 

Realiserbart utifrån 
uppdragsgivarens önskemål 

14 Innefatta enkel montering  

15 
Enkel och kostnadseffektivitet utifrån 
logistik 

Enkel att transportera i nedmonterat 
tillstånd 

4.4.2 Funktionsanalys 

Utifrån framtagen kravspecifikation samt uppdragsgivarens direktiv så specificera 

projektet produktens huvudfunktion med tillhörande underfunktioner och 

stödfunktioner.  

4.4.3 Brainstorming 

I relation till framtagen kravspecifikation, funktionsanalys och projektdirektiv så 

utför projektet en workshop innefattande brainstorming, för att generera nya tankar 

och idéer. Många är inte applicerbara eller realiserbara inom projektet, men syftet är 

att lyfta frågeställningar och se tekniska och funktionsmässiga lösningar som möjligtvis 

inte annars hade dykt upp. 

Den mind-map som finns visualiserad under Bilaga 2 diskuteras vidare inom 

projektet, för att få grepp om ett fåtal faktorer som kan komma att grunda sig i den 

senare framtagna konceptserien. 

 

Figur 20 - Funktionsträd 
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4.4.4 Illustration av koncept 

Projektet presenterar sin breda bild över koncept, där vissa tankar och idéer 

framkommit tidigt i projektet samt vissa har en högre mer förankrad bild. Samtliga 

presenteras för att ge en helhet kring hur projektet tänkt systematiskt, för att slutligen 

komma fram till ett fåtal realiserbara koncept, som vidare värderas och analyseras i 

nästkommande avsnitt. 

 

Koncept 1 Stående enhet 

Konceptet grundar sig I de första tankarna som projektet hade kring möjlig lösning. 

Befintlig modul är tänk att monteras på en stående enhet, med skyddande väggar samt 

tak. Framsidan är helt öppen där kontinuerligt skydd för sensorn saknas, utan istället 

är den fixerbar i höjd och djup – utifrån en reglerbar arm med handtag, (se 1). 

 

+  Enkel montering av befintlig produkt 

+  Anpassningsbar i höjdled mot användaren 

-  Inget kontinuerligt skydd över sensorn för vatten & smuts 

- Enheten tar upp stor yta 

 

 
Figur 21 - Koncept 1 

 

 

 

 

 

1 
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Koncept 2 Skal 

Skyddande vägg och tak runt befintlig modul som fästs på vägg, där befintlig 

produkt enkelt monteras inuti efteråt. Modulen är skyddad mot regn och vind, men 

sensorn har inget kontinuerligt skydd utan konceptet innefattar skydd runt om sensorn, 

för att minimera påverkan av vind, se pilar på bild nedan. 

Enheten monteras direkt på vägg, utan inverkan på befintlig enhets 

monteringsprocess. Detta gör den lätt att byta ut, rengöra samt underhålla. 

 

+ Tydligt hur alkomätaren används 

+  Enkel montering samt underhåll 

-  Inget kontinuerligt skydd för sensorn, med avseende på vatten 

 

 

 

  

Figur 22 - Koncept 2 
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Koncept 3 Jalusin med dämpare, heltäckande 

Heltäckande profil som monteras direkt på befintlig modul, med skydd för sensorn 

som manuellt styrs av användaren vid alkoblås. 

Över sensorn finns ett skydd i form av en jalusi, med andra ord tunna väggar som 

hålls samman av en tunnplastfilm, (se 1). Detta leder till att en viss böjbarhet finns i 

skyddet, där det enkelt kan föras neråt av användaren men fortfarande befinna sig inom 

den skyddande enheten, (se 2). 

Skyddet dras enkelt med ena handen vertikalt nedåt, därefter utför användaren 

alkoblås och avlägsnar därefter handen.  

På baksidan av skyddet finns en dämpare (se 3), som är anpassad för att precis hålla 

upp skyddets egenvikt. När användaren släpper skyddet så återgår det automatiskt pga. 

dämparen till ursprungsläget, vilket ger ett kontinuerligt skydd. 

 

+ Skyddet är helt integrerat i enheten 

+ Automatiskt återgående skydd efter utfört alkoblås 

- Jalusi kan vid hög grad av användande slitas  

 
 

 

  

2 

1 

3 

Figur 23 - Koncept 3 
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Koncept 4 Jalusin med dämpare, halvtäckande 

Täckande enhet som skyddar över sensorn samt fästs ovantill på befintlig modul. 

Detta gör den väldigt lätt att montera av samt på, likaså underhålla produkten, (se 1). 

Skyddet för sensorn är i relation till tidigare Koncept 3, där en jalusin-lösning 

implementeras och görst robust samt automatiskt återgiende via en dämpare, (se 2). 

 

+ Helt integrerat skydd i enhet 

+ Smidig montering och installation 

- Möjligtvis svårt att få produkten att kännas robust 

 
Figur 24 - Koncept 4 

 

  

2 

1 
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Koncept 5 Vridbar fläns 

Minimerat skydd som enbart fästs direkt över sensorn, där skyddet är utformat 

enligt en fläns. Processen för alkoblåset börjar med att användaren vinklar flänsen, (se 

1),  i vertikal-led för att få åtkomst till sensorn, efter utfört blås behöver användaren – 

önskvärt – stänga flänsen, (se 2).  

Genom att låta befintlig modul vara intakt så utformas ett ”clip-on-skydd” över 

sensorn, som ska uppfylla önskemålen kring att motverka regn och smuts för att nå 

sensorn. Skyddet är tänkt att fästas med två hakar på vardera sidan, samt stabiliseras i 

form av profiler som ställs emot den upphöjda kanten som finns i befintlig 

konstruktion.  

 

+  Enkel konstruktion utifrån montering, installation och underhåll 

+  Låg mekanisk påverkan 

-  Kräver efterarbete av användaren för att säkerställa kontinuerligt skydd 

 

  

Figur 25 - Koncept 5 

2 
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Koncept 6 Kameraslutare 

Heltäckande skal med tak över display, där skyddet för sensorn innefattar ett 

vridbart skydd. I stängt läge är hela modulen täckt, där användaren påbörjar processen 

för alkoblås genom att lätt vrida på ytterkanten till skyddet för sensorn. Se bild nedan 

där 1 påvisar stängt läge, samt 2 för öppet läge. 

Dock behöver användaren efter utfört blås manuellt skruva på skyddet, för att 

återgå till stängt läge. 

 

+ Väl integrerad lösning 

+ Heltäckande modul med kontinuerligt skydd 

-  Efterarbete krävs för att återställa skydd över sensorn 

-  Process för alkoblås kan störas av handen som vrider på kameraslutaren 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Figur 26 - Koncept 6 
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Koncept 7 Automatiserad vindvägg 

Konceptet ut utformat enligt vindvägg, (se bild 1), som skydd över sensorn. Skalet 

är även utformat för att minimera eventuellt brus av övrig vind just vid sensorn.  

Ett lättare luftflöde ska ligga över sensorn kontinuerligt, för att avvisa lättare vatten, 

damm och smutts. När användaren påbörjar processen för alkoblås scannar personen 

sitt RFID-kort till höger, och då slår automatiskt luftflödet över sensorn av, där det 

återgår automatiskt efter godkänt blås. 

 

+  Bygger väl på processen hur användaren utför alkoblås 

+  Automatiserad lösning, inget efterarbete krävs 

-  Stor integration med befintligt RFID-system  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27 - Koncept 7 
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Koncept 8 Automatiserat skydd, RFID 

Konceptet innefattar ett helt omslutande skal, där skyddet för sensorn är styrt via 

RFID-tag samt helt automatiserat. Skyddet är byggt enligt en solid platta, där skyddet 

förs åt sidan inuti skalet då användaren startar processen via RFID-taggen, detta sker 

med hjälp av en elmotor, (se 1). 

Efter godkänt blås återgår skyddet till ursprungsläget, detta via en elektroniskt styrd 

automatiserad lösning, (se 2). 

 

+  Heltäckande skal med integrerat skydd 

+  Enkel och tydlig process för användaren där inget efterarbete krävs 

+  Hög säkerhet mot vatten, smutts och damm 

+  Enkelt att integrera framtida värmeceller i processen 

-  Stor integration på befintligt RFID-system  

 

 
Figur 28 - Koncept 8 

1 

2 
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Koncept 9 Automatiserat skydd, kamera 

I relation till utförd förstudie så finns det identifieringssystem precis som RFID, 

som istället är uppbyggda på kameror, (se 1). Befintlig produkt har idag en kamera, 

som kan vidareutvecklas för att starta processen utifrån att den känner av om ytan 

framför är tom alternativt om en användare är på plats. Skyddet är som Koncept 8 

automatiserat men här istället utifrån kameran. Skyddet är utformat enligt en jalusi, 

vilket gör den böjbar och därmed kan den enkelt följa det böjda spår som byggts inuti 

skalet. Skyddet drivs av gummirem, som i sin tur är styrd utifrån en elektronisk lösning, 

med andra ord så är luckan driven av en rem. 

 

+  Väl automatiserad process, vilket ger ett logiskt användande 

-  Högre krav på befintlig kamera 

-  Hög mekanisk och elektronisk utveckling 

 

 
Figur 29 - Koncept 9 
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Koncept 10 Solitt skydd med tryckfunktion 

Heltäckande skal med ett solitt skydd för sensorn, där användaren integrerar med 

sensorn genom att trycka på en knapp, till vänster på skalet, (se 1). 

Användaren behöver dock hålla nere knappen för att skyddet ska vara öppet, och 

möjliggöra alkoblås. Därefter återgår skyddet till ursprungsläge, när användaren 

släpper.  

Den mekaniska lösningen bygger på en lättare utväxling, där knappen trycks neråt 

och då skapar ett drag, vilket utifrån utväxlingen för skyddet till vänster, (se 2). 

Mekaniska utväxlingen bygger på fem delar, som är fixerade enligt två punkter, (se 3). 

Skyddet är helt integrerat i modulen, vilket leder till att det inte finns några yttre 

delar som kan påverka användandet.  

 

+  Automatiskt återgående skydd efter utförd process 

+  Tydlig funktion kring användande 

-  Mekanisk lösning som kan vara kritiskt vid låga temperaturer 

-  Mekanisk lösning kan leda till låg säkerhet kring möjlighet att fela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 30 - Koncept 10 
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Koncept 11 Solitt skydd, som manuellt styrs vertikalt 

Ett heltäckande skal med solitt skydd för sensorns, som av användaren dras vertikalt 

neråt, (se 1). Användaren får åtkomst till sensorn genom att dra ner skyddet, därefter 

hålla kvar och utföra alkoblås. Därefter släpper användaren handen, och skyddet 

återgår till sitt ursprungsläge via dämparen som är fäst på skyddets insida, även i 

underkant av enheten. (se 2). 

Skyddet rör sig i två skåror, på vardera sidan i huvudenheten. Detta leder till att 

lösningen är väl anpassad, oberoende yttertemperatur – då den mekaniska funktionen 

är relativt låg, (se 3). 

 

+  Enkel process med låg mekanisk inverkan 

+  Automatiskt återgående skydd vid utfört alkoblås 

+  Få rörliga delar 

-  Enhetens nedre del behöver utformas större än övriga koncept, för att få 

plats med det solida skyddet 

-  Aningen problematisk process, då det kan kännas oergonomiskt – 

utifrån hur användaren håller nere skyddet och samtidigt behöver blåsa 
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Figur 31 - Koncept 11 
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4.4.5 Schema för designparametrar 

Under fasen för konceptgenerering har projektet landat i ett flertal tekniska 

lösningar samt förslag på layout, där dessa specificeras och tydliggöras genom att 

struktureras upp i ett schema.  

Schemat för designparametrarna ger en mer överskådlig bild över vilka moment 

och del-lösningar inom koncepten som är realiserbara och vilka som innehar högre 

alternativt lägre kritiska faktorer. Genom att specificera dessa så underlättar det även 

vid en senare diskussion med uppdragsgivaren, där målet är att få konkret feedback 

utifrån samtliga förslag och delförslag, där uppdragsgivarens information kring hur de 

ser på helheten kommer att leda till vidare konceptförädling. I det senare skedet så 

omarbetas koncepten utifrån de parametrar som uppfyller den tekniska funktionalitet 

som produkten kan ha utifrån vad uppdragsgivaren ser är kostnadseffektivt, 

realiserbart utifrån produktion och även utifrån förvaltning av produkt. 

4.5 Konceptförädling 

Konceptfasens första del stäms av och diskuteras med uppdragsgivaren, där 

schemat för designparametrar, skisser och konceptförslag presenteras. Avseendet med 

mötet är att få konkret feedback kring samtliga delförslag som projektet tagit fram, och 

utifrån dessa få en mer förankrad bild i en gemensam lösning som utifrån 

uppdragsgivaren även uppfyller deras förväntningar utifrån realiserbarhet. 

Fokuspunkter från konceptmötet sammanställs enligt: 

 

 Helt förslutande skal är önskat, för att uppfylla tålighet mot vatten och 

smuts 

 Lösningsförslag kring skydd för sensor bör vara manuellt styrt, dvs. ingen 

tekniskt integration kommer att byggas 

Figur 32 - Schema för designparametrar 
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 Semantik kring skydd för sensorn bör vara väl uttalat, där det ska vara 

självklart för användaren hur den används 

 Ingen integration med RFID-tag, detta då processen för att göra ett alkoblås 

inte alltid startar med att användaren läser av sitt personliga tag, utan detta 

kan ex. göras efteråt. 

 Manuellt styrt skydd för sensorn ska inte kräva något efterarbete vid 

godkänt blås, dvs. efter användning ska den automatiskt återgå till 

ursprungsläge 

 Robust konstruktion efterfrågas, detta då den kommer användas flertal 

gånger dagligen. 

 Ska främja munstyckslös process 

 Enkelhet kring montering 

 

Som en förlängning av tidigare framtagen kravspecifikation sammanställs 

fokuspunkterna från mötet enligt nedan, där den totala kravbilden omfattar 19 punkter 

som bör förankras i konceptgenerering steg två. 

 
Tabell 9- Kravspecifikation, del 2 

Nr Krav Kommentar 

16 Manuellt styrt skydd för sensor  

17 Ingen integration med RFID-tag 
Tekniska lösningar lämnas för vidare 
analys till version 2. 

18 

Inget efterarbete krävas av användaren 
efter OK alkoblås 

Skyddet bör automatiskt återgå till 
ursprungsläge 

19 

Hög fokus på semantik kring hur 
produkten bör användas  

4.6 Konceptutvärdering 

Projektet ställer samtliga koncept i relation till de produkt- och marknadskrav som 

tidigare tagit fram, och utifrån dessa gör de därefter en bedömning kring vilka koncept 

som ska ses över ytterligare, för vidareutveckling.  

4.6.1 Pughs matris 

För att få grepp om hur väl den framtagna konceptserien uppfyller direktiv, 

produktkrav samt marknadskrav så sammanställs alla i en pughs' matris.  

Analysen refererar till objektet för MHFs alkobom, där dess utformning kan skilja 

en aning mot koncepten men funktionalitet, logik och anpassningsbarhet är några av 

de fokuspunkter som koncepten har gemensamt med referensobjektet. 

Efter utförd analys ställs de koncept med högst mätvärden i relation till mötet med 

uppdragsgivaren, där projektet presenterade koncepten.  

Utifrån detta får projektet en klar bild över förbättringspunkter och hur realiserbara 

diverse koncept är. Detta är vidare förtydligat i nästkommande avsnitt, 
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Tabell 10 – Benämning koncept 

Koncept Beskrivning 

1 
Stående enhet, utan kontinuerligt skydd för 

sensor 

  

2 Skal 

3 Jalusin med dämpande funktion, heltäckande 

4 Jalusin med dämpande funktion, halvtäckande 

5 Vridbar fläns 

6 Kameraslutare 

7 Automatiserad vindvägg 

8 Automatiserat solitt skydd, via RFID 

9 Automatiserat skydd, via kamera 

10 Solitt skydd med tryckfunktion 

11 Solitt skydd, manuellt styrs vertikalt 

 

 

Tabell 11 – Benämning koncept 

 

Utifrån Pughs matris, uppdragsgivarens feedback samt projektets egna erfarenheter så 

kommer koncept 3, 6, 10 och 11 vidare analyseras. Fokus ligger på en lösning som inte 

innefattar hög kostnad kring mekanik alternativt integration med system, så därav 

beslutades dessa att ses över.  

Som en förlängning i senare kommande avsnitt för vidareutveckling ser projektet 

även till helhetslösningen på lång sikt, där förslag kommer ges på en lösning med högre 

teknisk funktionalitet. 
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4.6.2 Utvärdering 

Utifrån Pughs matris samt diskussion med uppdragsgivaren landar projektet i fyra 

av de tolv framtagna koncept, där vissa likheter finns genomgående. Av den framtagna 

kravbilden så är feedbacken från uppdragsgivaren sammanställd nedan, där lösningen  
 

Tabell 12 - Utvärdering 4 koncept, utifrån fokus på helhet 

 

bör byggas på enkelhet, med en logisk alternativt liten mekanisk lösning. Fokus 

ligger även på att de enbart ska kunna applicera denna på befintlig produkt, utan större 

installations eller monteringsarbete, eller likaså slippa diverse kritiska punkter som kan 

fela – för exempelvis skydd över sensorn. 

 

Tabellen visar utifrån projektets egen förståelse hur diverse koncept uppfyller de 

framtagna utvecklingsparametrarna, där analysen görs utifrån nedanstående. Efter 

förklarar projektet helheten kring dessa, samt vilka fokuspunkter som behöver ses över 

för varje koncept, beroende på vilket som blir valt för vidareutveckling och därefter 

realiseras som slutlig produkt. 

 

Koncept 3,  Jalusin med dämpande funktion, heltäckande 

Uppfyller kravspecifikation samt uppdragsgivarens önskemål väl, där den enda 

kritiska faktorn för utveckling är att processen för att utföra alkoblåset möjligtvis blir 

påverkad då användaren behöver hålla ner skyddet samtidigt som hen böjer sig framåt 

för att utföra blås. 

Detta är utifrån ett mekaniskt fokus en realiserbar lösning, men hur användaren 

integrerar med skyddet för sensorn kan möjligtvis uppfattas som omständligt. 

Låg mekanisk påverkan då skyddet över sensorn inte är automatiserat är väl 

uppfyllt och något som eftersträvats. 

 

Koncept 6,  Kameraslutare 

Vid en första anblick är den tekniska lösningen bakom detta koncept väl 

anpassningsbart utifrån hur den befintliga produkten ser ut och används, där skyddet 

för sensorn kan göras väldigt minimalt genom att använda tekniken bakom en 

kameraslutare. 

Dock ska projektet ej konstruera någon automatiserad process eller integration med 

befintligt system, vilket leder till att användaren behöver utföra ett manuellt jobb för 

att få åtkomst till sensorn. Vid detta koncept behöver användaren delvis skruva på 

kameraslutaren, samt även därefter skruva tillbaka i motsatt riktning för att återsluta 

skyddet.  

Detta leder främst till en omständlig process för alkoblås då möjligtvis användaren 

tycker att handen är i vägen, alternativt att personen i fråga glömmer att skruva tillbaka 

skyddet – och detta möjliggör att vatten, smutts och damm kan komma in i sensorn, 

vilket är väldigt kritiskt för dess önskade funktion. 

 

 K3 K6 K10 K11 

Manuellt styrt skydd     

Inget efterarbete krävs     

Effektiv mekanisk lösning     

Skydd för sensor     

Enkel process för blås     

Heltäckande skydd     

Enkel helhetslösning     
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Koncept 10,  Solitt skydd med tryckfunktion 

 

Lösningsförslaget uppfyller processen för hur man utför ett alkoblås mycket väl, där 

integrationen med skyddet sker via en knapp tillvänster på skalet. Även använder 

konceptet den större delen av skalet, då skydd och knapp båda är väl integrerade i 

skalet – för att minimera punkter där fukt och vatten kan ta sig in. 

Då projektet inte ska integrera tekniken i befintligt system så behöver konceptet 

omfatta en mekanisk lösning, med en viss utväxling då skyddet behöver röra sig en 

längre sträcka än vad knappen faktiskt trycks ner. Detta leder till en någorlunda 

komplex mekanisk lösning som ska byggas i ett väldigt begränsat utrymme, där även 

användandet ska kan ske dygnet runt, året om. Ser projektet till de termiska faktorerna 

som denna mekaniska lösning kan testas utifrån, ses de rent krasst att viss problematik 

kan uppkomma vid kallar klimat – där systemet möjligtvis inte flyter på smidigt, fastnar 

alternativt att skyddet inte rör sig smidigt. 

Utifrån detta så blir helhetslösningen ganska begränsad i sitt fokus på enkelhet, men 

likaså är utformningen väl tydlig kring hur produkten bör användas, samt att processen 

blir bättre rent ergonomiskt.  

 

Koncept 11,  Solitt skydd, manuellt styrs vertikalt 

Projektet ser två fokuspunkter som är kritiska för detta koncept, där återigen det 

solida skyddet behöver manuellt dras ner vertikalt för att ge åtkomst till sensorn och 

kan därmed påverka den ergonomiska rörelsen för användaren, samt sett utifrån 

antropometrin så kan det kännas rent osmidigt att samtidigt hålla nere skyddet och 

böja sig aningen framåt för att utföra alkoblås. 

Den mekaniska påverkan är dock låg, då konceptet bygger på att det solida skyddet 

rör sig i utskurna skåror, samt hålls på plats och trycks försiktigt automatiskt tillbaka 

via en dämpare. Detta genererar den minimala automatiska process som efterfrågas, 

samt att produkten i sin helhet känns robust.  

Viss oklarhet kring helhetslösningen finns dock, beroende på enhetens yttre skal – 

hur de utformas, så kan det solida skyddet behöva röra sig utanför skalet. Förslagsvis 

behöver detta vidareutvecklas, för att i så lång utsträckning som möjligt få en helt 

integrerad lösning, som även då minimerar eventuella olyckshändelser där skyddet blir 

forcerat. 
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4.7 Konceptval 

Genom utvärderingen av diverse koncept samt diskussion med uppdragsgivaren så 

väljer projektet att vidareutveckla koncept 11, solitt skydd manuellt styrt i vertikalt 

led. 

Konceptet uppfyller kravspecifikationen väl, samt att fokuspunkter såsom robust 

lösning för skydd över sensorn, logisk process för hur användaren integrerar med 

skyddet samt att den tekniska lösningen har en låg felande grad – sett utifrån bland 

annat antalet användningar som produkten möjligtvis ska bestå. Sammantaget 

uppfyller konceptet de kritiska faktorerna såsom, 

 

 Kontinuerligt skydd mot damm 

 Kontinuerligt skydd mot vatten 

 Logisk process för att integrera med skyddet 

 Låg mekanisk inverkan 

 Automatiskt återgående process 

4.7.1 Förbättringsåtgärder 

Projektet ser över samtliga punkter som tidigare tagits upp, som ska vidareutvecklas 

i relation till koncept 11. Syftet är att förbättra samtliga områden, stora som små. 

 

Skyddande skal 

Det skyddande höljet behöver utformas så det är väl måttanpassat utifrån befintlig 

produkt, där skalet dels ska vara vattentätt och helt skyddande men likaså behöver 

konstruktionen ses över för att effektivisera utrymme för diverse elektronik, kablar, 

monteringsanordning samt eventuellt ventilationsöppningar för sensorns utblås. 

Projektet ser även över formspråket för skalet, så det går i enlighet med 

uppdragsgivarens befintliga produkt. 

 

 Utrymme för elektronik & tillhörande kablar 

 Medge plats för befintlig montering 

 Insidan bör utformas med ribbor el. dylikt för att medge bra passform till 

befintlig produkt 

 Ventilationshål för sensorns utblås, på baksidan 

 Enhet och skal monteras tillsammans via upphängningsanordning, på 

baksidan 

+ enklare bild på skal 

 

Solitt skydd för sensor 

Skyddet för sensorn behöver vara helt integrerat i skalet, detta för att minimera 

risken att användaren fastnar eller skadar skyddet. Även behöver skyddet kunna föras 

relativt friktionsfritt i vertikalt led, för att främja ett enkelt användande. Detta är tänkt 

att göra via enklare hjullager. Skyddet ska även utformas geometriskt att vid öppet läge 

så får användaren enbart åtkomst till sensorn, och att inte mer av alkomätarens enhet 

syns än det som verkligen behövs. 

 

 Tydligt hur skyddet används 

 Måttanpassning för och minimera att väta eller fukt tränger sig in 

 Utforma hjullager som skyddet kommer rulla på, för att minimera friktion 
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Skyddet utformas enligt bild nedan, där en underkant har konstruerats för att 

säkerställa måttpassning samt att det minimala glapp som kan uppstå vid övre kant 

inte påverkar att det kommer in vatten eller smuts.  

Skyddet hålls som tidigare nämnt uppe av en dämpare/fjäder, där det konstrueras 

hjullager på båda sidor av skyddet, som senare kommer röra sig på en skåra.  

Skåran ger skyddet en fixerad transportbana, som inger ett mer robust intryck, samt 

att den automatiskt återgående funktionen säkerställs.  

 
Figur 33 - Skydd för sensor 

 

Dämpande teknisk lösning 

Skyddet för sensorn behöver hållas upp då det inte används, och då främst hålla 

uppe sin egenvikt med hjälp av en dämpare. 

Vid användande ska skyddet dras ned vertikalt, där användaren vid utförandet av 

alkoblås håller skyddet i nerdraget läge och därefter släpper. När användaren släpper 

ska dämparen lösa ut sig själv, med ett relativt litet moment och då automatiskt låta 

skyddet återgå till ursprungsläge. 

 

 Konstruktionen måste kännas robust och gedigen 

 Hålla uppe skyddets egenvikt 

 Då skyddet är öppet bör dämpare med fästpunkter vara väl dolda 

 Fästpunkter för dämpare behöver effektiviseras 

 
Figur 34 - Dämpande fjäder, sketch-up 

Den kraft som dämpande fjädern behöver uppfylla fås utav beräkningar utifrån 

vinkel mellan fjäder, avstånd bas samt höjd alternativt hypotenusan. Analysen påvisar 

vilken kraft den standardiserade fjädern behöver ha, där projektet inte kommer 

konstruera någon egen. 
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Fjäderns kraft beräknas utifrån jämnvikt, då skyddet är i stängt läge – med andra 

ord den kraft som fjädern behöver ha för att generera en återgående funktion. Kraften 

beräknas utifrån den vertikala jämnvikten. 

 

↓: 𝑚𝑔 −  𝛼 ∗ 𝐹𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 = 0 

 

m = 40g = 0,040 kg bas = 30 mm  hypotenusa = 70 mm 

α = 64° 

↓: 0,040 ∗ 9,82 −  sin (𝛼) ∗ 𝐹𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 = 0 

 

↓:
(0,040 ∗ 9,82)

sin(𝛼)
=  𝐹𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 

   

  𝐹𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 = 0,44 𝑁 

 

Användning 

Det behöver vara väl uttalat hur enheten med tillhörande skydd fungerar, där det 

behöver vidareutvecklas kring tydlighet för skyddet över sensorn. Fokus ligger i att få 

ihop den tekniska lösningen med bra passform samt att det är tydligt hur man 

integrerar med skyddet. 

 Tydlighet för skydd över sensorn hur användaren integrerar med detta 

 

Montering & installation 

Skyddet ska inte förändra eller påverka befintlig process för montering och 

installation, istället ska baksidan av enheten utformas sådan att den bygger på befintlig 

teknik. För att uppfylla önskad funktionalitet behöver enhetens baksida utformas med 

hål för fästen, samt anpassas för den befintliga produktens geometri på baksidan. 

 Anpassa enhet till befintlig process för montering & installation 

 

Till vänster nedan visas fästanordningen som monteras mot vägg, samt till höger 

den komponent som monteras mot enheten. Utifrån att produkten idag hängs upp och 

fixeras via två styrpinnar nedtill så förbättrar projektet den skyddande enhetens 

konstruktion för att möjliggöra vidare montering utifrån denna lösning. 

mg 
FFjäder 

Fy 

Fx 

Lucka 

α 

 

Figur 35 - Uppställning för beräkning av kraftmoment 
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Produktion 

För att se till uppdragsgivarens produktionsmetod för den befintliga produkten, som 

är vakuumformning kommer projektet bearbeta produkten för att vara anpassad 

utifrån formnings- eller sprutningsprocesser berörande plaster. För att detta ska 

uppfyllas behöver konstruktion bearbetas ytterligare med avseende på släppvinklar, 

antal delar, storlek på delar samt fästpunkter för varje del 

 Anpassa konstruktion med avseende på släppvinklar 

 Antal delar 

 Symmetri vid konstruktion, underlättar produktionsprocessen 

 Lösning för fästpunkter 

4.7.2 FMEA 

Inför vidareutveckling av konceptet utför projektet en FMEA, för att få grepp om 

de kritiska faktorerna för slutlig produkt, där hela analysen finns under bilaga 5. 

De komponenter som värderas som mest kritiska var främst solida skyddet, 

dämparen samt hjullager för skydd. Projektet anser att dessa är främst kritiska om 

produkten skulle fela, då det direkt påverkar användandet – och eventuellt leder till att 

produkten blir obrukbar, alternativt att sensorn utsätts för vatten och smuts. 

Generellt är åtgärden för samtliga felorsaker förbättring av konstruktion samt val 

av material och ytfinish. Likaså behöver dämparen vara utformad och testat för att 

bibehålla önskat moment, under en acceptabel livslängd. 

4.7.3 Design for Assembly, DFA 

Utifrån analysen i form av DFA får projektet en klarhet i kritiska relationer mellan 

komponenterna, hur monteringsprocessen ser ut samt faktorer som eventuellt behöver 

vidareutvecklas för att effektivisera. Produkten är konstruerad med fokus på att 

montering ska utföras av ensam montör utan specialverktyg. 

 

1. Minimera antalet komponenter 

Projektet har med avseende att minimera antalet komponenter, där fokus ligger på 

att minimera eventuella skarvar där väta och smuts kan ta sig in, samt även 

underlätta vid montering, installation och eventuell service. 

 

 

Figur 36 - Monteringsanordning. Fäste mot vägg & fäste mot enhet 
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2. Minimera antalet fästanordningar 

Produkten är utformad för att monteras på befintlig lösning, vilket gör att hela 

enheten kommer vara robust, vilket leder till att de fästanordningar som behövs blir 

färre. De fästanordningar som finns sätts ut strategiskt, med fokus på hur hela 

enheten monteras ihop. 

 

3. Val av lämplig baskomponent 

Enhetens bakre del, som monteras mot vägg väljs till baskomponent då samtliga 

andra delar monteras på denna i efterkommande steg. 

 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 

Baskomponenten monteras på befintlig upphängningsanordning och påverkar inte 

befintlig produkt, eller processen för montering. Detta leder till att montering och 

installation kan göras utan att baskomponent behöver omplaceras eller ned-

monteras. 

 

5. Val av effektiv monteringsfixtur 

Då monteringsprocessen påbörjas med att baskomponenten fästs på vägg samt att 

befintlig alkomätare monteras i samband med detta, gör att resterande delar kan 

monteras på baskomponent utan att montör behöver assistans eller specialverktyg. 

 

6. Underlätta komponentåtkomst 

Skyddet för sensorn installeras i främre display, innan den monteras på 

baskomponent. Detta leder till att man enkelt kan få åtkomst till samtliga 

komponenter samt befintlig alkoholmätare enbart genom att montera ner främre 

displayen, som görs via ett fåtal skruvar. 

 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, 

specialmaskin?) 

Samtliga delar är utformade med fästpunkter samt anpassad storlek, för att göras 

på plats vid in-passage av ensam montör, utan specialverktyg. 

 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 

Samtliga komponenter som utsätts för något moment är utformade symmetriskt, 

dels för att underlätta vid produktion. Skydd på främre front är dock utformat 

osymmetriskt, men detta är för att visualisera vart användaren scannar sitt RFID-

kort. 

 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med 

monteringsriktningen 

Samtliga komponenter som berör montering är utformade symmetriskt, där 

utrymme för kablage och liknande finns. 

 

10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska 

Den osymmetri som finns är främst berörande layout, på framsidan av fronten. 

Detta för att förtydliga vart användaren scannar sitt RFID-kort, och inget som 

påverkar konstruktion, fästpunkter eller montering. 
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11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering 

Processen för montering är anpassad för att baskomponent fästs i vägg, där skydd 

med tillhörande delar monteras i främre display. Slutligen monteras framsidan i 

baskomponent. 

 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 

Passningen blir direkt stabil då montering sker på befintligt väggfäste, samt att 

styrpinnar kommer konstrueras inuti den skyddande enheten för att medge högre 

stabilitet. 

 

13. Maximera tillgänglighet vid montering 

Enheten är utformad för att enkelt kunna plockas ner, samt monteras ihop av ensam 

montör. Likaså monteras skyddet för sensorn med dämpande fjäder i främre 

display, innan den därefter monteras ihop till hel enhet. 

4.7.4 Design for Manufacturing, DFM 

DFM appliceras som verktyg för att effektivisera och minimera kostnader utifrån 

materialval samt produktionsmetod.  

 

Material 

Produkten kommer att realiseras utifrån materialval i form av plast, där även 

parametern som UV-beständighet är av hög fokus. Generellt uppnås en hög uv-

beständighet genom att förena önskad plast med en stabilisator, alternativt ytbehandla 

hela produkten med exempelvis ultra form uv-bläck. Nedan analyserar projektet 

diverse plaster utifrån hållbarhet, beständighet samt kostnad.  

Utifrån analysen beslutar projektet att produkten ska produceras i PMMA+PC, då 

detta väl uppfyller samtliga krav på uv-beständighet, samt att materialet redan idag är 

väl använt för utomhusprodukter, likaså inom vald produktionsmetod (CES EduPack 

2015). 

Total vikt för samtliga delar hamnar på 1369 gram, där differensen för vikt är 

marginellt mellan olika materialval.  
Tabell 13 - Kostnadsanalys material 

Plast SEK/kg Kostnad1 UV-

beständighet 
Ytfinish Ytbehandling2 Kommentar 

UV-

stabilisator 

ABS 17,50 kr 23,96 kr Låg Medel 
Målning, 

polering, 

Väl använd för 

lättare 

konstruktioner 

benzopheno

nes 

PE 14,80 kr 20,27 kr Låg Medel 
Wax-finish, svår 

att måla 
 

Carbon 

black 

PVC 14,50 kr 19,85 kr Medel Medel Målning 
Generellt för 

konstruktioner 

benzopheno

nes 

PC 32,90 kr 45,06 kr Låg Medel Målning Bäst ytfinish 
hydroxyphen

yltriazines 

PMMA 19,20 kr 26,29 kr Hög Hög 

Målning, 

polering. 

Mycket resistent 

  

PMMA

+PC 
31,10 kr 42,59 kr Mycket hög Hög Hög 

Hög UV & Bra 

konstruktionsm

aterial 

 

1 Kostnad för hela produkten utifrån produktionsmetod och mängd material som krävs 

2 Ytbehandling påvisar hur lätt material kan ytbehandlas efter formning, samt vilken metod 

som är anpassningsbar.  
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Kommentar: 

Genom att addera UV-stabilisator kan samtliga plaster få förbättrad uv-

beständighet, dock så påverkas vissa plaster annorlunda – exempelvis ges vissa en 

porösare karaktär, alternativt tappar de färg och ytfinish vid processen.  

Polyeten (PE) blir generellt skört när det utsätts för solljus, där man dock kan förena 

detta med carbon black för att öka uv-beständigheten. 

PVC kan få en ökad uv-beständighet genom att förena med en rad olika uv-

stabilisatorer, exempelvis bensofenon eller bensotriazol. Den sistnämnda, bensotriazol 

ger en högre ytfinish och tappar inte färgen lika lätt som bensofenon.  

 

Produktionsmetod 

Utifrån uppdragsgivarens befintliga produktionsmetod för Sesame Connect så 

utformas den skyddande enheten för att vara anpassad till vakuumformning & 

formsprutning. Samtliga delar såsom främre & bakre skal, solitt skydd samt styrande 

räls för skyddet kommer produceras utifrån formsprutning.  

Projektet förbättrar och stärker konstruktionen genom ribbor, inuti skal, för att 

uppfylla förväntningarna kring robusthet.  

I nästkommande avsnitt görs en formsprutningsanalys utifrån CAD, som påvisar 

hur processen går till samt belyser kritiska punkter i konstruktionen.  
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5 Resultat 

Avsnittet visualiserar och förtydligar framtagen produkt, utifrån dess funktionalitet 

samt ingående komponenter. 

5.1 Slutligt koncept 

 

 
 

Figur 37 – Väggmonterad enhet 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 
Figur 38 – Triometric vy 

 

 
                                      Figur 39 – Sidovy 

 
 
 

Figur 40 - Framsida 
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                                                                        Figur 41 - Baksida 

 

                 Figur 42 - Sprängskiss 
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5.1.1 Fram- och bak-sida 

Den yttre skyddande enheten är uppdelad i två delar, för att underlätta vid 

montering och installation, samt utifrån produktionsmetod för formsprutning. 

Alkomätaren monteras fast i den bakre enheten via monteringsfästet, vilket gör den 

robust och fixerad. Baksidan är helt förslutande runt alkomätaren, där urskärning har 

konstruerats för att möjliggöra utblås för alkosensorn. 

 

Framsida 

Enheten formsprutas i ett stycke, där delar såsom dämpare samt skydd monteras 

efteråt. Figur 45 visar enhet med monterat skydd över sensor, skydd för display samt 

märkning för rfid-tag, till höger.  

Figur 46 visar insidan av den främre enheten, där nio skruvhål är konstruerade med 

diverse riktpinnar – för att underlätta montering samt ge mer stabilitet till 

konstruktionen. Enligt Figur 47 visas även den på främre enhet där dämparen 

monteras, fästpunkten är synlig nedtill på skalets insida, samt återigen skruvhål med 

riktpinnar. 

Runt håligheten för sensorn finns fyra skruvhål, där det solida skyddets skenor 

monteras. Detta gjordes i två delar för att underlätta och möjliggöra formsprutning 

som produktionsmetod.  

 

 

 
 

 
                                                                 Figur 45 - Främre enhet, insida, fästpunkter 

 

Figur 43 - Främre enhet, framsida Figur 44 - Främre enhet, insida 
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Baksida 

Konsolens baksida formsprutas även i ett stycke, där montering av modulen sker 

på monteringsplatta som fästs enligt fyra skruvhål centrerade på baksidan, figur 48. 

Två utbuktningar är konstruerade på baksidan, för att medge plats för den befintliga 

produktens stödpinnar, som används då enheten står horisontellt. Även två stöd-

pinnar är konstruerade nertill på Figur 49 för att lättare fixera alkoholmätaren inuti 

skalet vid montering. Främre samt bakre enhet monteras ihop genom de nio stycken 

skruvhål som är synliga på Figur 48 där dessa skruvas ifrån baksidan för att inte lämna 

några synliga skruvhål på den främre enheten. Baksidan innefattar även två 

kabelutlopp, som är konstruerade enligt att man trycker ut det hål som önskas 

använda, beroende på hur montering av kablage ser ut vid specifik monteringsplats.  

Slutligen är baksidan konstruerad med sex urfasningar, detta för att medge plats och 

ventilation för sensorns utblås, synliga nedtill på Figur 50. 

Insidan av den bakre enheten är även utformad med två ribbor på vardera sidan, 

för att underlätta och förbättra eventuell kabeldragning, se Figur 49. 

 

 
      Figur 46 - Bakre enhet, baksida 

 
Figur 47 - Bakre enhet, insida 

-  
                                                                              Figur 48 - Bakre enhet, insida, sned vy 
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5.1.2 Skydd för sensor & dämpare 

Skyddet för sensorn (Figur 52) träs på skenan (Figur 54) som därefter monteras på 

den främre enheten, via fyra skruvhålen som är utformade. Därefter monteras 

dämparen i nedre kant av skyddet, se Figur 53, samt i nedre kant på den främre enheten 

Figur 47. Figur 51 visar en genomskärning där det är synligt hur dämparen monteras i 

yttre enhet samt i skydd. Skyddet är även utformat med en utbuktning upptill, vilket 

ska medge bättre grepp då användaren för ner skyddet vertikalt, Figur 52 & 53. 

 

 

 
           Figur 49 - Genomskärning av skal med befintlig produkt 
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                                         Figur 50 - Skydd för sensor, triometric vy 

 

 
            Figur 51 - Skydd för sensor, sidovy 

 
 

 
                                  Figur 52 - Skenor för skydd, triometric vy 
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                                                           Figur 53 - Skenor för skydd, ovanifrån 

 

 
                                                                                 Figur 54 - Dämpare 

 

5.2 Produktionsprocess 

Produktens samtliga delar är anpassade utifrån formsprutning, därav utför 

projektgruppen analyser i SolidWorks CAD för att få grepp om processtid, kritiska 

punkter samt se om konstruktionen behöver förbättras för att få en bättre formgjutning. 

5.2.1 Formsprutning 

För den främre enheten så appliceras tre stycken insprutningshål, två stycken precis 

under displayens kant samt det sista i underkant av öppningen för sensorn. 

Processtiden blir avsevärt kort, detta då konstruktionen är tunn samt anpassad utifrån 

process för formsprutning, med släppvinklar och dylikt. Formsprutningstid hamnar på 

ca 1,7 sekunder samt att inga kritiska konstruktionspunkter hittades utifrån analysen. 

Likaså hamnar baksidans formsprutning på cirkus 1,2 sekunder. Data för samtliga 

enheter finns under bilaga 6 & 7. 
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Name Type Min Max 
Fill Time Flow Results 0.000998 1.729500 

 
 

Figur 55 - Formsprutning, framsida 

 

Name Type Min Max 
Fill Time Flow Results 0.000000 1.175716 

 
 

Figur 56 - Formsprutning, baksida 
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5.3 IP-klassning 

Utifrån förstudien så återkopplar projektet till IP-klassningen för produkter som 

generellt utsätts för vatten och tryck. Här utförs beräkningar och simuleringar i CAD 

för att få ett grepp om hur bra resultatet står emot diverse faktorer. Avsnittet 

återkopplas till målvärden för en IP-klassning på minst IP42, då detta är den acceptabla 

nivån för väggmonterade enheter som utsätts för vattendroppar vid en lutning på 15º. 

Vidare real-life tester behöver utföras på produkten för att påvisa en högre IP-klassning, 

då dammtäthet och vattentäthet ej går att mäta till fulla i programvaran som används. 

5.3.1 Vattenbeständighet 

Genom flödesanalys i SolidWorks CAD så ges en någorlunda bild över hur 

beständigt skalet är mot vattenflöde, samt hur vattenavrinningen ser ut.  

För att säkerställa önskad IP-klassning behöver det göras real-life tester på slutlig 

produkt, men denna analys ger en vägvisning hur produkten uppfyller ställda krav. 

Projektet ser utifrån analysen i SolidWorks att en IP-klassning på IPX2 uppfylls. 

 

 
                Figur 57 – Flödesanalys 

5.3.2 Tryck 

Projektet utför statisk analys på enhetens skydd över sensorn, detta för att påvisa 

vilken IP-klassning som möjligtvis kan uppnås. Detta behöver dock vidare analyseras 

med tester på real-life prototyp, samt säkerställas ytterligare i provkammare där 

produkten utsätts för finkornigt damm. 

Detta test är uppställt enligt klassificering IP 4X, där skyddet utsätts för ett tryck på 

3N, med en applicering av en provsond Ø1,0mm. Nedan enligt Figur 60 visualiseras 

förskjutningen i vertikalt led, ned från sonden. Acceptabelt för att uppfylla IP4X är att 

sonden ej ska tränga igenom, vilket testerna påvisar att den ej gör. Därav uppfyller 

luckan IP-klassning IP4X. 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58 - Test IP-klassning, Tryck, Förskjutning 

Sammanfattingsivs påvisar utförda simuleringar att damm- och vattentålighet på 

minst IP42 uppfylls, där projektgruppens egna uppfattning är att klassificeringen kan 

nå till IP54 eller IP55 om real-life tester utförs. 

6 Analys  

Analys av projektets arbete inleds med ett avsnitt där de tidigare framtagna 

problemformuleringarna besvaras, samt därefter återkopplas slutligt resultat till 

kravspecifikation. 

 

6.1 Analys utifrån problemformulering 

FS1:  Hur kan sensorn integreras i en identifikationsmodul för passage 

Utifrån direktiv som att framtagen produkt inte ska generera några förändringar i 

den befintliga konstruktionen, samt att dess funktionalitet inte får påverkas så 

integrerar projektet den befintliga sensorn helt och hållet i den framtagna produkten.  

Genom att konstruera den skyddande enheten utifrån de befintliga 

fästanordningarna så behålls befintlig monteringsprocess, samt att inre 

fästanordningar för sensorn inte behöver vidareutvecklas ytterligare, då skyddande 

enhet och sensorn båda två monteras på samma hänganordning. Logiken bakom 

montering ger även ett robust och stabilt intryck, vilket är önskvärt då produkten 

kommer ha en hög grad av användande. 

Innan enheten monteras på vägg så installeras sensorn i det skyddande skalet, där 

antalet fästpunkter för den främre enheten har minimerats, samt att skyddet i sin helhet 

har minimerats utifrån geometrin men fortfarande ger plats åt kablage samt utblås för 

sensorn. 

 

 Helt återförslutande enhet 

 Montering bygger på befintlig lösning 

 Minimerar antalet fästpunkter 

 Ingen förändring av befintlig konstruktion 
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FS2:  Hur kan sensorn anpassas för alkotester i utomhusmiljö 

Förstudien påvisar flertalet parametrar som är kritiska för att IR-teknologin ska 

fungera, och ge önskad precision. Faktorerna vatten och smuts är främst kritiska, och 

uppfylls väl av det slutliga resultatet genom att ha ett helt återförslutande yttre 

skyddande hölje, samt att sensorns inlopp är kontinuerligt skyddat. Graden av 

återförslutning skulle uppfyllas genom att nå en klassning på minst IP42. Utifrån de 

digitala analyser som utförts på produkten så kan projektet säga att målvärden för 

klassning uppfylls väl, likaså är den egna uppfattningen att ett högre värde kan nås 

genom verkliga testfall. 

Skyddande enhet är även utformad i PMMA+PC-plast som genererar en bra ytfinish 

vid formsprutning, samt att materialet har en hög UV-beständighet, vilket är vidare 

efterfrågat av uppdragsgivaren då produkten kommer utsättas för UV-strålning i stort 

sett året om. 

 

 Skyddar sensor mot smuts 

 Skyddar sensor mot vatten, uppfyll minst klassificering för IP42. 

 UV-beständig 

  

FS3:  Hur behålls nuvarande användarvänlighet 

Tidigt i projektet var det väl uttalat att produkten skulle främja kontaktlösa 

alkoholtester, vilket den slutliga produkten uppfyller väl. Skyddet över sensorn 

används genom ett lättare tryck i vertikalled där användaren därefter avlägsnar 

belastningen och skyddet återgår därefter till ursprungsläget. Detta var även en av de 

stora fokuspunkterna för projektet, att det inte ska krävas något efterarbete av 

användaren efter utfört alkoblås.  

Genom att applicera ett skydd där användaren integrerar detta i vertikalled, samt en 

dämpare som uppfyller den automatiskt återgående processen så bygger projektet på 

antropometrin kring hur användaren enkelt kan använda sin logiska rörelse, samt 

handens egenvikt för att få skyddet i öppet läge. Produkten är även konstruerad så att 

vid öppet läge ska användaren inte få åtkomst till rörliga delar, där personen kan fastna 

alternativt skada sig.  

Sensorns skydd rör sig med hjälp av två skenor och enklare hjullager, detta gör att 

felmarginalen för att skyddet ska kännas trögt alternativt fastna är minimal, utan 

istället rör sig skyddet i en fixerad bana.  

Enheten är även utformad kring tydlighet för hur användaren ska integrera med 

skyddet, samt att enklare ribbor är konstruerade på skyddet för att medge bättre grepp. 

 

 Tydlig funktion för användande 

 Automatiskt återgående skydd 

 Kontaktlös mätningsmetod 
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FS4: Hur kan sensorer för inomhusbruk ges ett skyddande hölje så att de 

går att använda utomhus 

 

Beroende på vilken typ av sensor-baserad teknik man använder sig av så kommer 

de påverkande faktorerna för utomhusmiljö skiljas åt, där projektet vid uppstart fick 

information och vetskap om hur infraröda sensorer beter sig i utomhusmiljö. Vid 

användande av infraröda sensorer är tekniken känslig för damm samt vatten, då det 

förstnämnda gör att speglarna blir fläckiga och därav studsar strålarna ojämnt. Likaså 

hade uppdragsgivaren redan dokumenterad vetskap om att vatten eller kondensation 

påverkar gasernas koncentration, vilket kan leda till felaktiga mätvärden. Utifrån en 

fallstudie där påverkan av vindflöde samt vindens angreppsvinkel analyserades så fick 

projektet en tydlig bild över sensorns upptagningsförmåga vid störande vindbrus. 

Testernas utfall visar dock att samtliga genomförda analyser påvisar att sensorn mäter 

korrekt, därav kan vi dra slutsatsen att vindbrus på upp till och med 4,5 m/s i 

angreppsvinklar från 0º tom 60º ej påverkar sensorn i någon kritisk form. Fokus 

hamnade istället på att göra höljet skyddande och återförslutande mott damm och 

vatten, där sensorns utblås för luft placerades underst nedtill, för att minimera intaget 

av damm. Höljets framsida konstruerades även så att vattnet rinner bort från sensorns 

öppning och att det skyddande skalet för sensorn likaså är automatiskt återgående. 

Detta för att minimera att sensorn möjligtvis kan utsättas för direkt vatten- eller damm-

intag. Kabeldragning och kontaktdon placerades strategiskt ut inuti höljet för att 

minimera risken för kontakt med vatten, samt att montering och service skulle enkelt 

kunna utföras på sensorn utan att det krävdes några större insatser för demontering. 

Säkerhetsklassning av damm- och vattentäthet görs i form av IP-klassning, där den 

framtagna produkten uppfyller utifrån de digitala testerna en klassning på IP42. 

Klassningen är väl godkänd utifrån damm- och vattentäthet, speciellt då den är 

väggmonterad. Vidare analys behöver göras genom att utsätta produkten för större 

påfrestningar av riktat vatten samt miljö med finkornigt damm. 

6.2 Analys utifrån kravspecifikation 

I relation till analys utifrån frågeställning ser projektet även till den framtagna 

kravspecifikation, där samtliga krav diskuteras och analyseras, för att slutligen få ett 

helhetsgrepp över hur effektiv den slutliga produkten är. 

 

1 
Konstruktion och design ska grunda sig på befintlig sensor Sesame 

Connect 

Slutlig produkt är helt återslutande kring befintlig produkt, men fortfarande så 

behöver inga förändringar göras inom konstruktion, kablage eller montering då 

framtagen produkt bygger på deras befintliga logik och tekniska lösning. 

 

2 Kontaktlös mätningsmetod 

Produkten medger fortsättningsvis en kontaktlös mätningsmetod. 

 

3 Aerodynamisk konstruktion som motverkar vindbrus vid sensor 

Enheten är utformad med kontinuerligt skydd för sensorn, samt att sensorn likaså 

är gömd vid öppet läge, vilket gör att vind och brus inte direkt påverkar alkoblåset vid 

utfört test. 
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4 Medge skydd mot väta vid ingång för sensor 

7 Avvisa vatten från sensor 

Skyddet är väl måtanpassat över sensorn för att minimera risken för större mängd 

väta att ta sig in, samt att den återgående funktionen för skyddet likaså påvisar en hög 

säkerhet för skydd. Målbilden på en klassificering på minst IP42 uppfylls väl utifrån de 

simulering gjorda i SW CAD. Uppskattningsvis anser projektgruppen att en högre 

klassning kan nås genom verkliga tester där produkten testas ytterligare för damm- och 

vattentålighet. 

 

5 Medge skydd mot snö/isbildning vid ingång för sensor 

Främre delen av enheten samt skyddets modul är utformade så att is och 

snöbildning inte ska fästa, beroende på konstruktionsvinklar. Produkten produceras 

även i PMMA+PC-plast som ger en acceptabel nivå av beständighet mot 

vattenavrinning, och då även i en förlängning minimera påverkan av eventuell 

isbildning. 

 

6 Avvisa smuts och damm från sensor 

Utifrån att sensorn är kontinuerligt skyddad från smuts och damm, så skyddet över 

sensorn automatiskt återgår till stängt läge påvisar en bra säkerhet för dess påverkan. 

Likaså är skalets enhet utformad med lufthål för sensorns utblås på baksidan, där 

placeringen är anpassad för att minimera risken att smuts och damm tar sig in. 

 

8 Konstruktion får ej påverka användarens integritet 

Produkten bygger på befintlig process för hur användaren utför alkoblås, där 

parametern för integritet kan anses opåverkad.  

 

9 Uppmana till enkel process för alkoblås 

19 Hög fokus på semantik kring hur produkten bör användas 

Utifrån antropometri och ergonomi så har skyddande enheten fokuserat på ett 

logiskt användande, där processen för att utföra ett alkoblås är opåverkad.  

 

10 Uppfylla uppdragsgivarens befintliga miljöklassning 

Utifrån materialval och produktionsmetod så går slutlig produkt i relation till 

uppdragsgivarens förväntningar på miljöklassning, samt övriga standarder. 

 

11 Design ska innefatta UV-beständigt material 

Produkten kommer utsättas för UV-strålning dagligen, och behöver därav uppfylla 

en hög beständighet för att inte tappa färg alternativt förgulna med tiden. 

Detta uppfylls väl utifrån materialval i form av PMMA+PC, samt att ytterligare 

ytbehandling är förslaget. 
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12 Montering sker på befintlig fästanordning 

14 Innefatta enkel montering 

Genom den aningen tunna plastkonstruktionen så medger detta även plats för att 

enhet ska monteras på redan befintlig fästanordning. Monteringsprocessen kan göras 

av ensam montör, samt utan specialverktyg.  

Monteringen av komponenter görs innan enheten hängs på vägg, där befintliga 

alkomätaren fixeras i skyddande enhet via bakre fäste, samt tillhörande komponenter 

för det främre skyddet över sensorn monteras i främre display, som därefter enkelt 

skruvas fast. Därefter hänger montören enkelt upp enheten, och kopplar till diverse 

kablage. 

 

13 Medge kostnadseffektiv produktionsmetod 

Befintlig produkt produceras idag genom vakuumformning, där uppdragsgivaren 

producerar den via extern leverantör. Skyddande enhet med tillhörande komponenter 

är likaså utformade för att vara anpassade till vakuumformning, samt formsprutning.  

 

15 Enkel och kostnadseffektivitet utifrån logistik 

Produkten har minimerats med avseende på antal komponenter, samt att delar 

såsom skruvar och dämpare är standardiserade produkter. Komponenterna har 

utvecklats med fokus på att minimera skarvar och öppningar som är kritiska för vatten, 

därav blir främre och bakre displayen aningen opraktiska vid förvaring pga. dess 

storlek. 

 

16 Manuellt styrt skydd för sensor 

18 Inget efterarbete krävas av användaren efter OK alkoblås 

Användaren behöver själv applicera ett lättare tryck i vertikal-led för att föra skyddet 

nedåt, samt få åtkomst till sensorn. Den manuella lösningen bygger på ergonomiskt 

utformad rörelse, där man använder sin egenvikt av hand samt ett lättare tryck nedåt.  

När alkoblås är utfört avlägsnar användaren sin hand och trycket försvinner, den 

dämpande funktionen motverkar då skyddets egenvikt och återplacerar skyddet i 

ursprungsläge – där sensorn då är helt skyddad. 

 

17 Ingen integration med RFID-tag 

Befintliga integrationen med RFID-tag är oförändrad, där lösning för skyddande 

enhet samt skydd för sensorn är opåverkade utifrån identifieringssystemet.  

Ingen koppling eller integration har utvecklats med det befintliga systemet, utan 

istället är samtliga delar som användaren integrerar med manuellt styrda. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

Projektet beskriver de slutsatser som tagits utifrån arbetet, samt rekommendationer 

berörande vidare utveckling kring konstruktion. 

 

7.1 Slutsats 

Produkten uppfyller kravspecifikation, uppdragsgivarens förväntningar och 

önskemål mycket väl, utifrån att produkten kan väljas att produceras omgående, samt 

att materialval och produktionsmetod går hand i hand med dagens produkter. Vidare 

analyserar projektgruppen hur projektet har fortlöpt i sin helhet, hur 

utvecklingsprocessen har sett ut samt rekommendationer för vidareutveckling. 

 

7.1.1 Projektet 

Arbetet utfördes strukturerat där projektgruppen hämtade information från flera 

olika källor, samt egna utfärda tester där detta gav en tydlig bild över de kritiska 

faktorerna. De problematiska delarna i projektet har främst varit moment som tagit 

mer tid än beräknat, och då främst vindtestet där mätdata var mycket mer omfattande 

än vad projektet trodde innan, vilket ledde till att beräkning och analys av utfallet likaså 

tog längre tid, dock gav detta väl specifik information kring hur koncepten skulle 

utvecklas. Till en början var det även svårt att avgränsa inom vilka områden 

information skulle hämtas, detta då produkten och marknaden i sig är relativt ny så 

antalet konkurrenter är nästintill obefintliga.  

 

7.1.2 Utvecklingsprocess 

Processen för utvecklingsarbetet har handlat om att bygga en lösning som inte 

påverkar den befintliga konstruktionen, men likaså säkerställer att processen för 

alkoblås är oförändrad samt att integrationen från användaren är väl tydlig och logisk. 

Till en början verkade detta inte alls problematiskt, men genom projektets gång då 

utvecklingsparametrar såsom att sensorn behöver vara ständigt skyddad mot vatten, 

smuts och isbildning gjorde att helheten var svår att få ihop. 

Projektet ville även få ihop formspråket så att befintlig produkt känns relaterad till 

resultatet i detta arbete. Från uppdragsgivaren var det även uttalat att produkten skulle 

inneha en enkel lösning för skydd, där mekanisk inverkan eller integration med 

befintligt system skulle vara obefintlig. 

Utifrån de förutsättningar som projektet har haft, samt med ett högt fokus på att 

slutlig produkt ska vara redo för produktion, så anses resultatet uppfylla de ställda 

kraven väl. 

 

7.2 Rekommendationer 

Utifrån projektets egen insikt i arbetet, resultat samt de kritiska faktorerna som dykt 

upp under arbetets gång så ges en uppsamling av alla de rekommendationer som anses 

vara kritiska för vidareutveckling samt produktion av produkten. 
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7.2.1 Konstruktion 

För att uppnå önskad säkerhet kring vattenavrinning och dylikt behöver vidare 

arbete först ta fram en fungerande prototyp, som kan testas och analyseras för att se 

om  produkten möjligtvis har några bristande punkter.  

Projektet ser även att den framtagna produkten väl kan integreras via 

konstruktionsförändringar i den redan befintliga modulen, vilket skulle leda till en 

produkt med ett högre effektivt resultat, en produkt som är lättare att förvalta samt att 

produktionskostnaden skulle sänkas avsevärt.  

I relation till detta projekt behöver även parametrar såsom termisk beständighet 

analyseras, för att få klarhet i exakt påverkan av kondensation och påverkan av 

temperaturförändringar. 

I nästkommande version av alkoholmätaren kommer inloppet vara utformat med 

en förbrännare, vilket i teorin ska motverka kondensation vid låga temperaturer men 

likaså sänka uppstartstiden. 

Utifrån den befintliga processen för användaren, där identifiering sker via RFID-

tag så anser projektet även att ett skydd över sensorn väl kan systematiseras och 

automatiseras via integration med systemlösning, vilket förbättrar hela processen för 

alkoblås. Sett utifrån användarvänlighet så är detta en väldigt kritisk faktor, för att 

sträva mot en enkel och logisk process för hela utförandet. 

 

7.2.2 Prototyp, Tester & Materialval 

Genom att producera en fungerande prototyp ges en tydligare bild över hur 

produkten fungerar och ser ut i verklighet, där prototypen behöver vara i verklig skala.  

På denna bör man även utföra verklighetstrogna tester för att säkerställa IP-

klassning på minst IP42, och inte enbart göra förenklade CAD-analyser. 

Integrations-tester skulle även behöva göras utifrån en specifik testgrupp, för att se 

hur de uppfattar produkten, hur de integrerar med denna samt konkret feedback kring 

förbättringar. 

Utvärdering över föreslaget material samt ytbehandling behöver likaså göras, där 

vidare arbete eventuellt kan innefatta en förbättring kring materialval och istället 

applicera en förbättrad ytbehandling, beroende på hur de yttre faktorerna rent krasst 

påverkar produkten. Varav detta får man utifrån praktiska testerna. 
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Bilaga 1 Gantt-schema 
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Bilaga 2 Brainstorming 
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Bilaga 3 Tabell vindflödesanalys 
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Angreppsvinkel: 45˚ 

 
 

Angreppsvinkel: 60˚ 
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Bilaga 4 Teknisk specifikation, Sesame Connect 

 

Användningsmiljö 

Användningstemperatur   +10 till +40 °C 

Förvaringstemperatur -20 till +50 °C 

Luftfuktighet 0 till 95 RH% 

Lufttryck 90 till 110 kPa 

Funktionella egenskaper och prestanda 

Sensortyp Infraröd optisk sensor 

Mätningsmetod Kontaktlös 

Power mode Stand-by mode 

Insignal Digital insignal: Start av utandningsprov 

Utsignal  Reläutgång: Negativt och respektive positivt 

utandningsprov 

Mätområde (BrAC): 0 till 2 mg/L 

Noggrannhet (BrAC) Testat och godkänt enligt ett modifierat test baserat 

på prEN50436-2:2012, Funktionellt test. Testet är 

modifierat med avseende på att BrAC-gränsen sattes 

vid den svenska gränsen på 0.1 mg/l. 

Svarstid/tid mellan 

utandningstest 

<10 sekunder 

Uppvärmningstid från 

avstängt läge 

<120 sekunder @ +20 °C, från uppvärmning till 

standby 

Dimensioner  

Vikt, komplett 

alkolåssystem 

<700 g 

Dimensioner 

interfacebox 

110x85x45 mm 

Dimensioner handenhet  161x82x61 mm 

Elektriska krav  

Strömförsörjning till 

interfacebox 

12 VDC @3 A 

24 VDC @ 1,5 A 

Strömförsörjning till 

handenhet 

12 VDC @ 3A 

Digital insignal Maxvärden: 10 till 24 V (Hög) och 0 till 2 V (Låg) 

Reläutgångar Maxvärden: 24V , 1 A 

Test  

Selektivitet Testat och godkänt enligt prEN50436-2:2012 

Manipulation och 

kringgående 

Testat och godkänt enligt prEN50436-2:2012 

EMC Testat och godkänt enligt EN/(IEC) 61326-1:2006, 

Electrical equipment, control and laboratory use – 

EMC requirements Part 1. 

Service  

Serviceintervall 12 månader 

 



 

7 av 12 
 

Bilaga 5  FMEA 
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Bilaga 6 Formsprutning, framsida 

 

Flow Summary 

X-dir. Clamping Force  132.9800 Tonne (146.5400 Ton U.S) 

Y-dir. Clamping Force  296.8600 Tonne (327.1400 Ton U.S) 

Z-dir. Clamping Force  168.5700 Tonne (185.7700 Ton U.S) 

Requiring injection pressure  77.5300 Mpa (11247.8000 psi) 

Max. central temperature  248.2000 °C (478.7600 °F) 

Max. average temperature  243.8300 °C (470.8900 °F) 

Max. bulk temperature  272.8400 °C (523.1200 °F) 

Max. shear stress  0.7700 Mpa (111.8200 psi) 

Max. shear rate  294128.7200 1/sec 

Averaged perfect cooling time  9.6600 sec 

CPU Time  1563.36 sec 

Cycle Time:    23.05 sec 

 

Fill settings 

Filling Time   1.73  sec 

Main Material Melt Temperature   230  °C 

Mold Wall Temperature   50  °C 

Injection Pressure Limit   100  MPa 

Max. Inject (Machine) Flow Rate   194  cc/s 

Flow/Pack Switch Point in Filled 

Volume  

 100  % 

Pressure Holding Time   3.84  sec 

Total Time in Pack Stage   17.33  sec 

Auto Filling Time (1: Exist, 0: Not)   1 

Auto Packing Time (1: Exist, 0: Not)   1 

Venting Analysis (1: Exist, 0: Not)   0 

Cavity Initial Air Pressure   0.1  MPa 

Cavity Initial Air Temperature   25  °C 
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Bilaga 7 Formsprutning, baksida 

 

Fill settings 

Filling Time   2.01  sec 

Main Material Melt Temperature   230  °C 

Mold Wall Temperature   50  °C 

Injection Pressure Limit   100  MPa 

Max. Inject (Machine) Flow Rate   194  cc/s 

Flow/Pack Switch Point in Filled 

Volume  

 100  % 

Pressure Holding Time   4.22  sec 

Total Time in Pack Stage   20.15  sec 

Auto Filling Time (1: Exist, 0: Not)   1 

Auto Packing Time (1: Exist, 0: Not)   1 

Venting Analysis (1: Exist, 0: Not)   0 

Cavity Initial Air Pressure   0.1  MPa 

Cavity Initial Air Temperature   25  °C 
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Bilaga 8 Ritningsunderlag 
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