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Abstract

Inferno Shield

Inferno Shield

Oskar Jonsson

This thesis was performed at Indusec AB 
in Stockholm. Indusec AB is a company 
that develops security solutions. 
Together with the Police of Sweden they 
have gotten the assignment to develop an 
application based on one of their 
already existing product Inferno sound 
barrier. This application is supposed to 
be mounted on a ballistic shield that 
the police use, the application consists 
of a speaker box (the sound barrier) and 
a trigger with wire. The trigger with 
wire is the part that will be addressed 
in this thesis. The application will 
then be used as a tool to surprise a 
target at various skirmishes.
The project consists of three major 
phases, pre-study, concept generation 
and modeling. In the pre-study consists 
in selecting the literature that is 
necessary as well as gathering 
information on similar products and 
different materials. In the next phase, 
different concepts are generated using 
different methods. In this phase the 
final concept will be determined. After 
this, the final concept is constructed 
according to the requirement 
specification and manufacturing 
blueprints are made.
The project resulted in a simple and 
flexible solution. The trigger is 
mounted on the shield handle using a 
velcro-strap looped around the handle 
and with a velcro which is taped under 
the trigger. The manufacturing 
blueprints on the plastic casing are 
meant to be ready for manufacturing. But 
there is, as always, still potential for 
improvement.
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Sammanfattning 
 

Indusec AB är ett företag som utvecklar säkerhetslösningar. Nu skall de tillsammans 
med den Svenska polisen utveckla en applikation av sin tidigare produkt Inferno 
ljudbarriär. Denna applikation ska sitta på en ballistisk sköld, applikationen består av 
en högtalarlåda (ljudbarriären) samt en avtryckare med sladd. Avtryckaren med sladd 
är den del som kommer att behandlas i denna rapport. Applikationen kommer sedan 
att användas till överrasknings/distraktionsmoment under diverse insatser. 

Projektets upplägg består av tre faser, förstudie, konceptgenerering och konstruktion. 
I förstudien tas den viktiga teorin upp och lämplig litteratur bestäms. Under 
förstudiefasen samlas också information in på liknande produkter. Efter detta görs en 
konceptgenerering med lämpliga metoder, här skapas det koncept som sedan ligger 
till grunden för det slutliga resultatet. Efter detta konstrueras lösningen med 
avseende på krav som ställts på produkten av företaget och konstruktionsunderlag 
tas fram. 

Projektet resulterade i en enkel och flexibel lösning. Denna fäster man på önskat 
ställe på sköldhandtaget med hjälp av ett kardborreband som dras runt handtaget 
och med hjälp av en kardborre som sitter tejpad under själva avtryckaren. Det 
konstruktionsunderlag som framtagits på plasthöljet är en färdig lösning, men det 
finns fortfarande förbättringspotential inom vissa områden.    



 

 

Förord 
 

I den här rapporten presenteras arbetsprocessen och resultatet för detta 
examensarbete. Tanken är att rapporten skall fungera som underlag för en 
fungerande lösning av en avtryckare vilket är en komponent till Inferno Shield. 
 
Examensarbetet har utförts på företaget Indusec AB i Stockholm. Johan Sandberg 
har varit handledare under projektet och följt arbetsgången ifrån början. 
Ämnesgranskare för detta examensarbete har varit Lars Degerman. 
 
Jag skulle vilja tacka Johan Sandberg för att jag har fått möjligheten till att utföra 
detta examensarbete. Jag vill även rikta ett tack till Peter Lindskog som varit 
kontaktperson ifrån Svenska Polisen. Han har kommit med mycket bra inspiration 
och idéer för utvecklandet av avtryckaren. 
 
Uppsala  
Maj 2013 
 
Oskar Jonsson 
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1.  Inledning 
 

Indusec är ett världsledande företag på marknaden för säkerhetslösningar. 
Specialiserade inom området för avancerade audio- och ljusprodukter riktar de sig till 
både den militära samt den civila sektorn. Produkterna används som varningssystem 
och distraktionsprodukter på platser och objekt som kräver extra skydd. Exempel på 
platser där inferno produkterna används idag är: USA:s ambassader, ryska 
kärnvapenförråd, Pressbyrån, Oskarhamns kärnkraftverk m.fl. 

I samråd med Svenska Polisen har nu Indusec fått i uppdrag att ta fram en 
applikation av deras befintliga produkt Inferno ljudbarriär. Inferno ljudbarriär är främst 
ett inbrottslarm, utformat för att minska tiden och skadan av inbrottet. Detta sker 
genom att ljudbarriären emitterar ett intensivt och högfrekvent ljud. Dessa 
egenskaper skall nu utnyttjas för att hjälpa polisen i deras arbete. 

Idén är att fästa ljudbarriären på en ballistisk sköld som polisen använder i riskfyllda 
miljöer. Produkten skall fungera som ett komplement till de distraktionsgranater som 
används idag. Dagens distraktionsgranater är effektiva men anses farliga och de 
uppnår inte alltid den effekt som man eftersträvar. Med denna nya applikation av 
ljudbarriären skall polisen lätt och enkelt kunna förlänga distraktionsmomentet för att 
kunna säkra ett område. 

Den färdiga produkten kommer att bestå av två komponenter, en högtalarlåda, som 
fästs på sköldens framsida och en avtryckare med sladd, som fästs på handtaget på 
sköldens baksida. Avtryckaren med sladd är den del som kommer behandlas i detta 
examensarbete. 

 

1.1 Mål 
 

Målet är att ta fram ett förslag på en fungerande lösning som tillfredsställer krav och 
önskemål ställda på avtryckaren i den grad som är möjlig samt att tillhandahålla 
konstruktionsunderlag på plasthöljet för avtryckaren. 

 

1.2 Syfte 
 

Den tidigare lösningen har fått klagomål ifrån bl.a. den Kinesiska polisen. Slag på 
skölden och vissa rörelser gav upphov till skavning på sköldhanden och uppfattades 
som obehagligt vid användning. Produkten var monterad runt sköldens handtag med 
ett fast förband som minskade flexibiliteten. Avtryckaren var lättåtkomlig men är 
begränsad till ett slag av sköldhandtag. (Sandberg J. 2013) 

Dessa aspekter kommer att tas hänsyn till när den nya lösningen framställs. Syftet 
med detta projekt är att ta fram en mer användaranpassad lösning än den tidigare 
lösningen. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Detta projekt kommer att innefatta framtagningen av konstruktionsunderlag samt 
framställningen av en fungerande lösning, vilket innefattar att välja tillhörande 
komponenter. Komponenterna som kommer att väljas är dem avsedda för 
monteringen av avtryckaren (hela komponenten) på skölden och tryckdonet som 
skall monteras i avtryckaren.  

Eftersom det finns olika utformningar på sköldar och sköldhandtag så kommer fokus 
att läggas på lösningar fästa på handtag med rund profil. Alternativa lösningar 
diskuteras senare i rapporten. I figur 1.1 och 1.2 visas olika sköldformer som kan 
förekomma samt olika handtagsutformningar (Lindskog P. 2013). 

 

Figur 1.1 Möjliga sköldutformningar.  

 

Figur 1.2 Möjliga handtagsutformningar.  
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1.4 Krav och önskemål 
 

Här följer de viktiga krav och önskemål sammanfattade för produkten. Kraven är 
fastställda med hänsyn till att klara av den ”hårda” arbetsmiljö som produkten 
kommer att utsättas för, samt att en enkel och säker manövrering av produkten 
erhålls. 

Form och funktion 

- Produkten skall innehålla 1 tryckknapp som har 2 nivåer samt ca 1 m sladd 
- De 2 nivåerna ska inte uppfattas av användaren 

- Aktivering skall ske medan avtryckaren är nertryckt och avaktivering skall ske 
när den släpps. 

- Operatören skall enkelt och intuitivt kunna använda produkten. 

- Produkten måste kunna manövreras med ”svag hand”. (handen som håller i 

skölden) 
- Produkten skall vara skyddad för oavsiktliga tryck. 
- Produkten skall följa företagets designlinje. 

- Produkten skall enkelt kunna monteras/demonteras från sköldens baksida. 
Omgivning 

- Produkten skall klara höga samt låga temperaturer. Ungefär -20 till +60°C. 
- Produkten skall klara av stor variation av luftfuktigheten. 
- Produkten skall klara av att användas i nederbörd såsom regn och snö. 
- Produkten skall klara av UV-strålning. 
- Eventuellt skall produkten kunna användas i saltvattensmiljö. 

- IP klassning: IPx7 (IP57/IP67) 
 

Materialval/Dimensionering 

- Produkten skall vara slagtålig. 
- Produkten skall vara dragtålig. 
- Det ska gå att kliva på tryckknappen 

- Produkten skall vara enkel att tillverka. 

- Produkten skall vara billig att tillverka. (se övrigt) 
- Produkten skall ha en livslängd på minst 5 år vid vanlig användning. 
- Miljöpåverkan skall minimeras. 
- Vikten skall minimeras. 

 

Övrigt 

- Produktens slutpris skall vara ekonomiskt försvarbart. 

- Eventuellt skall hänsyn tas till en framtida produkt som har 2 separata 
tryckknappar. 
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2.  Teori  
 

Den teori som har använts i detta arbete har redan nämnts, i stora drag. Här beskrivs 
den använda teori mer utförligt samt den teori bakom de verktyg/metoder som 
använts. Teorin har legat som grund till tankegångarna kring projektet och till de 
hårda fakta, mått, dimensionering med mera som använts under konstruktionsfasen.  

 

2.1 Idé- och konceptgenerering 
 

Den kreativa processen innefattar olika steg som idégenerering, gallring/val av idé, 
konceptgenerering med mera. I dessa steg så används olika metoder för att ibland 
tvinga sig att tänka på ett visst sätt, att vrida och vända på ett problem för att kunna 
se på det ifrån olika perspektiv.  

Många delar in denna process i olika steg, stegen skiljer sig ofta ifrån varandra 
beroende på vem det är som formulerat dem. Men grundtanken är den samma, att 
framställa den bästa lösningen på problemet 

Innan man börjar med idé-/konceptgenerering så måste man ha förberett och 
definierat problemet. Vad ska produkten göra? Vilka ska använda den? Detta kan 
göras med olika verktyg. 

 

2.1.1  Analys av målgrupper 
 

Detta används för att kartlägga möjliga användare och deras krav på produkten. 
Först bestämmer man vilka målgruppen består av. I nästa steg försöker man 
sammanfatta målgruppen, visualisera behov, motivation, mål och beteende med så 
kallade ”moodboards” och ”themeboards” (Baxter M. 1995). Detta ger möjligheten att 
ifrån början utveckla de funktioner som är viktiga enligt målgruppen och att utforma 
en tilltalande design (BTH inovation 2013). 

 

2.1.2  Funktionsanalys 
 

Funktionsanalys är ett verktyg där man systematiskt analyserar en produkts 
funktioner utifrån användarens uppfattning. Det första som sker i en funktionsanalys 
är att man försöker se alla funktioner i produkten ur användarens perspektiv. Här får 
inga funktioner tas för givet. Sedan arrangerar man alla funktioner i ett så kallat 
funktionsträd, högst upp i trädet skrivs den primära funktionen därefter kommer 
grundfunktioner som direkt är kopplade till den primära funktionen. Sedan kommer 
stödfunktioner som krävs för att uppfylla grundfunktionerna, man fortsätter nedåt i 
trädet genom att ställa frågan ”hur uppnår vi denna funktion?”. En funktion skall vara 
direkt kopplad till den ovanför i trädet. För att kontrollera att funktionsanalysen är 
korrekt utformad kan man göra ett så kallat ”hur/varför test”. Nedåt frågar man sig hur 
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denna funktion uppfylls och ifrån botten och uppåt frågar man sig varför denna 
funktion finns (Baxter M. 1995). 

När denna förberedelse är klar har man en bättre bild av vad som behövs för att 
uppfylla de förväntningar produkten har på sig och arbetet med själva 
idégenereringen kan börja. Detta sker också med hjälp av olika verktyg där syftet är 
att starta ett kreativt tänkande kring problemlösningen.  

 

2.1.3  Morfologisk analys 
 

Morfologisk analys är ett verktyg för att tänka logiskt och för att starta 
idégenereringen. Här flyttas funktioner, som finns i produkten, runt för att kunna se 
alla möjliga permutationer. Man väljer 3-4 funktioner och namnger alla med ett block 
som sedan flyttas runt för att skapa olika utformningar av produkten. I och med det 
här kan nya lösningar som tidigare varit dolda nu komma att belysas (Baxter M. 
1995). 

 

2.1.4  Analogier 
 

Är ett tankesätt som används för att frigöra tänkandet kring ett problem genom att dra 
associationer mellan produktens funktioner och andra objekt/produkter med liknande 
egenskaper (Baxter M. 1995). 

 

2.1.5  Brainwriting 
 

Är ett verktyg tillämpat för grupper, där man skriver ner sina idéer på papper som 
sedan skickas runt inom gruppen för att skapa nya idéer och lösningar. Själva 
arbetsgången för den här tekniken kan ske på olika sätt beroende på problemets 
komplexitet eller sättet man väljer att kommunicera idéerna. Det viktiga är att varje 
person får tid till att uttrycka sina idéer på pappret innan det är dags att dela idéerna 
vidare inom gruppen. Verktyget är till för att hitta många lösningar till samma problem 
(Baxter M. 1995). 

 

2.2 Konstruera i plast 
 

I stora drag kan man säga att det finns två olika sorters plaster, härdplaster och 
termoplaster. Till skillnad ifrån härdplaster så har termoplaster egenskapen att de 
smälter vid uppvärmning. Denna egenskap gör termoplaster lätta att bearbeta med 
flertalet metoder såsom extrudering, varmformning och formsprutning (Bruder U. 
2012). 

Termoplaster delas sedan in i två olika kategorier, amorfa och delkristallina plaster, se 
figur 2.1. Skillnaden är den att amorfa har en helt oordnad struktur av sina 
molekylkedjor medan den delkristallina plasten har områden med ordnade/linjerade 
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molekylkedjor. Det gör att ett delkristallint material blir mycket styvare än ett amorft. 
De tål i regel bättre utmattningshållfasthet och tål högre temperaturer medan amorfa 
material löper mindre risk för form- och efterkrymp (Bruder U. 2012). 

 
Figur 2.1 Indelning av plastmaterial. 

 

2.2.1  Materialegenskaper 
 

Slagseghet är förmågan hos ett material att motstå stötar och slag. Mäts på 
standardiserade provkroppar och anges som den energi som provkroppen 
absorberar vid slagbrott. Slagsegheten är den svåraste egenskapen att kvantifiera 
eftersom slagsegheten hos en detalj beror mer på utformningen av detaljen än själva 
materialet i sig. Det är också svårt att applicera rangordningen på de standardiserat 
testade plasterna på en konstruktion. Parametrar som påverkar en produkts 
slagseghet: 

- Spänningskoncentrationer (orsakas av olämplig/svåra geometrier) 

- Inre och yttre inhomogeniteter 

- Brottanvisningar 

För att öka ett materials slagseghet kan man armera ett material med fibrer, fyllmedel 
och polymertillsatser. Beroende på materialets ursprungliga egenskaper, bindningar 
mellan fibrer och fiber längd, så används dessa olika metoder efter önskad förbättring 
hos materialet. Olika material reagerar således olika på samma tillsatser (Berggren 
K. et. al. 1997). 

Draghållfasthet och styvhet är mätningar på töjning av materialet vid specifika 
spänningar (MPa). Töjningen mäts i procent. Ett dragprov sker med en provstav 
uppspänd i två fästen som sedan med konstant hastighet drar provet till brott. Utav 
testet genereras ett spännings-/töjningsdiagram. Den kurva som genererats kan man 
dela upp i fyra olika delar. Första är det linjära området, sedan kommer det elastiska 
området följt av töjgränsen och sedan max spänning. Under första fasen kan ett 
material fjädra tillbaka till sin ursprungliga form. I den andra fasen så följer en 
viskoelastisk (plastisk) deformation, det vill säga att molekylkedjorna ordnar sig efter 
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provets nya längd och ger en relaxation i materialet. Därefter kommer töjgränsen, här 
bildas en midja i dragprovet då materialet inte längre kan ta upp mer spänning, 
denna midja förlängs sedan tills ett brott sker i sista fasen, se figur 2.2 (Bruder U. 
2012), (Bengtson U. et. al. 2003). 

 

Figur 2.2 Spännings-/töjningsdiagram. 

 

2.2.2  Dimensionering 
 

Vid dimensionering av plastdetaljer är det viktigt att ha i åtanke vilket material som 
skall användas och dess egenskaper samt vilken tillverkningsmetod som skall 
användas. Vidare är det viktigt att tänka på några tumregler vid generell 
dimensionering av plast detaljer.  

Godstjockleken skall hållas så jämn som möjligt över hela konstruktionen, variationer 
på +/- 15 % anses godtagbar, då olika godstjocklek kan ge upphov till spänningar i 
materialet som kan resultera i skevning och kast. För termoplaster är det normalt 
med godstjocklekar på 1,5 – 4mm. (Bruder U. 2012)  

Undvik skarpa hörn. Vissa plaster är mycket känsliga mot allt för små hörnradier. 
Hörnradien bör vara lika stor som halva godstjockleken. En mindre radie ger upphov 
till brottanvisningar medan en större radie ökar risken för ansamlingar. Denna regel 
används oftast invändigt i en konstruktion där väggar möts och gäller därför även vid 
dimensioneringen för ribbor. Ribbtjockleken bör vara 50-70 % av godstjockleken, se 
figur 2.3 (Berggren K. et. al. 1997).  

Undvik ansamlingar av material, detta kan leda till sjunkmärken, porositet och 
skevning. Andra sätt man kan minska ansamlingar på är att till exempel ta bort 
material ifrån området med allt för stora ansamlingar eller modellera om vid möten av 
väggar i konstruktionen (Bruder U. 2012). Eller som tidigare nämnt anpassa 
hörnradier. 
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Figur 2.3 Riktvärde för dimensionering av ribbor och radier. 

 

Toleranser bör hållas inom ramen på 0,25 – 0,3 % avvikelse från nominellt mått för 
en kostnadseffektiv produkt. Toleranserna skall sättas efter produktens funktion men 
med hänsyn till priset som stiger med allt för snäva toleranser. (Bruder U. 2012) 

 

2.2.3  Formsprutning 
 

Formsprutning är den vanligaste förekommande tillverkningsmetod när det gäller att 
bearbeta plast. Smält plast matas in i en kavitet på ett delbart verktyg med hjälp av 
en matnigsskruv (Berggren K. et. al. 1997). Figur 2.4 visar en förenklad bild över ett 
injektionssystem. Verktyget består av två eller fler delar som, när plasten skjutits in 
och stelnat, delar på sig och plastdetaljen skjuts ut. 

 

Figur 2.4 Förenklad bild av ett injektionssystem. 

 

Viktigt att tänka på när man använder sig av formsprutning är, förutom materialets 
egenskaper, bland annat ingöt, vällinjer och släppvinklar.  
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Ett ingöt är insprutningshålet för plasten i verktyget. Placering av ingötet är viktigt, 
med rätt placering av ingöt kan man undvika porositet, spänningsansamlingar och i 
viss mån vällinjer. Med hjälp av dagens simulerings verktyg är det lättare att placera 
ut ingötet på mest lämpade position.  

Vällinjer är områden där smältan möts ifrån olika håll i verktyget, där bildas en fog. 
Detta beror på smältans flöde genom verktyget och kan påverkas av till exempel 
variation i godstjocklek eller flythinder i verktyget. På grund av vällinjerna så 
försämras de mekaniska egenskaperna, bland annat slagsegheten.  

Släppvinklar används för att enkelt kunna stöta ur materialet ur sin form. Vinklarnas 
storlek beror på den eftersträvade ytan på detaljen. Vid högglanspolerade eller 
normalpolerade ytor bör släppvinkeln vara minst 0,5º (Berggren K. et. al. 1997). 

 

2.2.4  IP-klassning 
 

IP klassning är en klassning på hur resistent en inkapsling av en elektronisk 
utrustning är emot partiklar och vatten. Det finns olika nivåer representerade med 
olika siffror, Den första siffran står för hur resistent produkten är mot 
partiklar/inträngande föremål. Den andra siffran står för hur resistent produkten är 
emot vatten under olika omständigheter. För partikelklassningen finns nivåerna 1-6 
där 1 är den grövsta och 6 den finaste. Vattenklassningen går från nivå 1-8  
(SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2013).    

För de olika nivåerna finns olika testmetoder. För den första siffran sker detta med 
olika storlek på inträngande föremål som trycks mot kapslingens öppningar med ett 
visst tryck eller genom exponering under en viss tid i en dammkammare. För den 
andra siffran sker dessa tester med exponering av vatten i olika vinklar och mängder 
under bestämda tider (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2013).    

I tabellerna 2.1 och 2.2 visas de krav på den penetration som produkten skall klara 
av för respektive klassning.  

Tabell 2.1 Klassning för partikelresistens (storlek på inträngande föremål), första 
siffran. Det är olika acceptansvillkor för de olika klassningarna. 

Klassning Krav 

IP 1X 
Sfär Ø 50mm med 50N 

IP 2X 
Sfär Ø 12,5 mm med 10/30N 

IP 3X 
Stav Ø 2,5 mm med 3N 

IP 4X 
Tråd Ø 1 mm med 1N 

IP 5X Dammskyddat (viss grad av 
inträngning tillåten samt IPX4 krav) 

IP 6X Dammtätt (ingen inträngning av 
damm samt IP4X krav) 
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Tabell 2.2 Klassning för vattenresistens, andra siffran. Acceptansvillkoren för 
klassningen uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att 
materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. 

Klassning Krav 

IP X1 Droppskyddat (endast vertikala 
droppar) 

IP X2 Droppskyddat vid max 15° lutning 
IP X3 Exponering +/- 60° från lodlinjen 

under 10 min. 
IP X4 Exponering +/- 360° från lodlinjen 

under 10 min. 
IP X5 Vattenstråle med munstycke (Ø 6,3 

mm) på avstånd av 2,5 - 3 meter 
under 3 min. 

IP X6 Vattenstråle med munstycke (Ø 12,5 
mm) på avstånd av 2,5 - 3 meter 
under 3 min. 

IP X7 Vattentätt (nedsänkt i 1 meter i vatten 
under 30 min.) 

IP X8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten 
enligt kundens specifikation) 
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3.  Genomförande 
 

Genomförandet av projektet var uppdelat i tre större faser, som nämnts tidigare. 
Förstudie, konceptgenerering och konstruktion, där den första fasen består av 
förberedelser inför de två senare faserna. Under arbetets gång har komplettering 
behövts göras kontinuerligt då krav och önskemål har ändrats för produkten. 

 

3.1 Förstudie 
 

Under den första fasen av projektet samlades fakta in. Litteratur valdes för 
konceptutveckling och innovationsmetoder, material och konstruktionsmetoder för 
plast. Denna litteratur användes som grund under konceptgenererings-
/konstruktionsfasen.  

När den grundläggande litteraturen var vald ”analyserades” den tidigare lösningen 
genom att klagomål/åsikter om denna lösning presenterades (se avsnitt 1.2), tabellen 
3.1 togs fram med hjälp av dessa åsikter. Kontakt togs med Peter Lindskog på 
Göteborgspolisen och ett möte ordnades, där demonstrationer och beskrivningar för 
användning av skölden gjordes. Under mötet diskuterades även krav; vart 
avtryckaren fick sitta, med vilken hand som den fick manövreras samt andra 
önskemål på komfort för användaren. Tidiga koncept som redan framtagits och 
tidigare lösningar diskuterades också. Mycket av de beslut som fattats kring 
slutkonceptet är baserade på det som diskuterades på detta möte. 

Det man kom fram till på detta möte samt analysen av den tidigare lösningen var att 
man ville ha en flexiblare lösning, den skulle enkelt kunna monteras/demonteras på 
sköldens handtag samt att man enkelt skulle kunna manövrera den med svag hand.  

Kontakt togs även med Thomas Ekstedt ifrån Membraneswitch AB. För information 
om utformning av membranpanelen, förslaget att använda en membranpanel som 
tryckdon gavs av Indusec AB. Eftersom membranpanelens egenskaper passade väl 
överens med önskade attribut för produkten och att förslaget tillhandahölls i början av 
projektet gjordes ingen ytterligare efterforskning på alternativa tryckdon mer än olika 
utformningar av membranpaneler. 

Bilder på produkter/lösningar med liknande funktioner som eftersträvades samlades 
in och analyserades. Bilder på olika komponenter till infästningen av avtryckaren på 
skölden samlades också in för att senare underlätta vid valet av infästningslösning 
och integration av denna med höljet. Alla dessa bilder användes som inspiration 
under konceptgenereringsfasen.  
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3.2 Konceptgenerering 
 

Innan konceptgenereringen börjades, samlades information om produkten, funktion, 
önskemål, som nämndes i förra avsnittet. Därefter gjordes en funktionsanalys på 
produkten för att få en överblick över dess viktiga funktioner. Denna presenteras i 
figur 3.1. Sedan gjordes en tabell med viktiga attribut hos produkten baserad på 
funktionsanalysen, förstudien samt krav och önskemål, se tabell 3.1. Denna tabell 
användes under framtagningen av konceptet samt under konstruktionsfasen. 

 

Figur 3.1 Funktionsanalys 

 

Tabell 3.1 Eftertraktade attribut hos avtryckaren. 

Attribut Funktion 

Låg totalhöjd lättare åtkomst 

Stabil enklare manövrering 
Kort 
totallängd passar runda handtag 

Vinklat tryck bättre tryckkänsla 

Stor tryckyta bättre tryckkänsla 

Vertikalt tryck lättare åtkomst 

Enkelt fäste 
snabb 
demontering/montering 

 

Efter detta gjordes en analys av målgruppen. Målgruppen definierades utefter 
användnings området för skölden och dess potentiella användare. Detta ledde till att 
målgruppen definierades som poliser, militärer och insatsstyrkor världen över. 
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När målgruppen var definierad gjordes kombinerade ”mood-/themeboards”, figur 3.2, 
för att visualisera målgruppen samt deras attityd/livsstil. Detta användes som 
inspiration till formgivningen av produkten. Eftersom båda delarna av produkten, 
högtalarlådan och avtryckaren, skulle följa samma designlinjer utformades designen i 
samråd med examensarbetaren ansvarig för utformningen av högtalarlådan. 

 

 
Figur 3.2 Kombinerad mood-/theme board. 

 

När alla förberedelser var gjorda började skissandet på olika lösningar/koncept. För 
att starta det kreativa tänkandet och ge exempel på olika utformningar av produkten 
gjordes en morfologisk analys där funktionerna delades upp i ”knapp”, ”fäste” och 
”hölje”. Funktionerna orienterades sedan om som visas på bilden nedan. Ingång för 
sladd markerades såväl som tryckriktningen för knappen. Se figur 3.3. 
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Figur 3.3 Resultat ifrån den morfologiska analysen. Knapp, Fäste, Hölje (K, F, H) 

 

Därefter gjordes analogier, figur 3.4-3.5, utifrån de bilder som samlats ihop under 
förstudien. Bilder på andra produkter/objekt användes som inspiration. Under det här 
steget utvecklades även lösningen för fästanordningen. Många olika lösningar på just 
fästanordningar ifrån förstudien, integrerades i produkten liksom egna lösningar på 
infästningen som kan ses i figur 3.6. De olika fästningslösningarna vägdes emot 
varandra i en tabell. 

 

  

Figur 3.4 Resultatet av en analogi på ett dödmansgrepp. 
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Figur 3.5 Resultatet av en analogi på en kardborrevägg. 

 

 

 

Figur 3.6 Lösningar på infästningar. 

 

Tabell 3.2 För- och nackdelar med olika fästanordningar. 

Lösning Fördel Nackdel 

Spännband m. 
lås Säker, stark, formbar Platskrävande 

Skruvförband Starkast, säkrast Platskrävande 

Buntband Enkel, stark Begränsad formbarhet 

Kardborre Formbar, enkel Svag vid hög belastn. 

Band m. låspinne Formbar, enkel Osäker 

Snäppe Stark, enkel Svårkonstruerad 
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Efter de två föregående metoderna gjorts användes resultaten ifrån dessa till en 
omgjord brainwriting. Ett koncept valdes och utifrån det skulle olika utformningar av 
konceptet ritas på en bestämd tid, utan tanke på funktion eller användning. 
Anledningen till det här var för att få fram en tilltalande design. Mycket inspiration 
hämtades ifrån den morfologiska analysen. Detta gjordes i CAD-programmet 
Solidworks. Se figur 3.7. 
 

 
Figur 3.7 Resultat av tillämpad brainwriting. 

 

När koncepten var klara presenterades de för företaget och två koncept valdes. Först 
ett koncept, som presenteras i 3.8, var intressant att eventuellt utveckla i ett senare 
skede och det andra, som presenteras i figur 3.9, valdes till det koncept som skulle 
vidareutvecklas till den slutliga produkten. Motiveringen till varför konceptet 3.8 var 
intressant var dess enkelhet och flexibilitet, infästningen av denna lösning kan ske 
vart man vill på sköldens baksida vilket ansågs som en stark egenskap. Dock var ett 
av de viktigaste kraven att avtryckaren skulle fästas på sköldhandtaget, därför fick 
förslaget på bild 3.8 uteslutas och man valde istället lösningen på bild 3.9 som i viss 
mån bibehåller en viss flexibilitet men samtidigt avsedd att fästas enbart på 
sköldhandtaget. Åtkomst och komfort var ytterligare två anledningar till varför just 
detta koncept valdes.  
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Figur 3.8 T.v.  3.9 T.h. Valda koncept för vidareutveckling. 

 

Under vidareutvecklingen av det valda konceptet kom utformningen att ändras, 
ändringen skedde på höljets riktning i förhållande till handtaget samt ett tillägg till 
infästningen. Detta skedde i samråd med Peter Lindskog under hans framförande av 
sina idéer på lösningar, se figur 3.10. En av lösningarna bestod av en krympslang 
som användes till ytterhölje runt en knapp. Ytterhöljet fästes sedan med 
dubbelhäftande tejp på handtaget till skölden. Positiva egenskaper hos den här 
lösningen var att den tog ytterst lite plats, lågt utstick ifrån handtaget, enkel och billig 
att tillverka. Negativa egenskaper var att infästningen inte var tillräckligt robust samt 
att tejpen ofta fick bytas.  
 

 
Figur 3.10 Förslag på lösningar av Lindskog P. 
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Resultatet ifrån vidareutvecklingen av det valda konceptet blev två olika 
designförslag, i figur 3.11 visas förslagen. I vy A och B ser vi att en dragavlastning för 
kabeln har byggts in vilket ger upphov till upphöjningen i främre delen av höljet, i vy C 
och D visas designen utan dragavlastningen. Två olika fasningar för tryckytan togs 
också fram, en rund fasning som ses i vy A och en fyrkantig som ses i vy C. Den 
runda fasningen ger en mer distinkt känsla för vart tryckytan befinner sig men den 
försvårar själva trycket eftersom ytan blir mindre. Den fyrkantiga fasningen är tänkt 
som motsatsen till den runda fasningen, det blir lättare att trycka på knappen men det 
blir svårare att känna intuitivt vart den befinner sig. Det sista som skiljer de två 
förslagen åt är den bakre avrundningen som kan ses i vy B och D, skillnaden här är 
att avrundningen i vy B är mer ergonomisk då övergången fram till tryckytan är 
mjukare dock så ger detta ett något längre utstick ifrån sköldhandtaget än 
avrundningen i vy D. Båda förslagen är baserade på den mood-/themeboard som 
tidigare presenterats, avgörandet vilket av förslagen som är mest estetiskt tilltalande 
är en fråga om personlig smak och därför skedde valet tillsammans med Peter 
Lindskog samt med företaget.   
 

 

Figur 3.11 A – D. Designförslag på avtryckarhöljet. 
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Dessa olika utformningar presenterades för företaget och olika 
egenskaper/utformningar valdes. Den slutliga utformningen av höljet, som 
presenteras i kapitel 4. Resultat, är en sammanställning av de olika förslagen. 
 
På sidan av höljet har spår lagts till, liksom de välvda sidorna, för att ge en starkare 
koppling mellan designen på högtalarlådan, figur 3.12, och höljet för avtryckaren. 
Färgen som valts för avtryckaren är mattsvart då detta är en frekvent använd och 
tilltalande färg för målgruppen, baserat på målgruppsanalysen. 
 

 

Figur 3.12 Designutkast på högtalarlådan. 

 

3.3 Konstruktion 
 

Under konstruktionsfasen användes CAD-programmet Solidwork samt Proengineers 
applikation Platic Advisor. Inga beräkningar gjordes utöver de som gjordes i samband 
med konstrueringen i Solidworks. De toleranser som finns, sattes med hänsyn till 
passningen mellan formhalvorna. Dimensionering av godstjocklek, ribbor, radier och 
släppvinklar är gjort utefter den valda litteraturens rekommendationer.  

Först gjordes ytterhöljet, för att få rätt dimensioner emot sköldhandtaget och för att få 
rätt design. Därefter konstruerades insidan med fäste för de komponenter som valts; 
knapp, sladd och infästning emot sköldhandtaget. 

Infästningen för membranpanelen konstruerades genom en uttagen slits med en 
avsats för att ge stöd åt panelen samtidigt som rätt position av tryckytan erhölls. 
Avsatsen är i sin tur uppstöttad av två ribbor för att ge extra stöd vid användning av 
avtryckaren, avsatsen och ribborna kan ses i figur 3.13.  Avsatsens nedre del, emot 
kabelingången, har ett uttag (ej färgat i figur 3.13) för att ge plats åt lödningen av 
kabeln som kommer att ske på baksidan av membranpanelen. 
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Figur 3.13 Profilbild av vänstra formhalvan med dragavlastning i rött och avsats med 
ribbor i grönt, utan snäppen.  

En dragavlastning för sladden konstruerades också när önskemålet för en sådan 
kom på tal, den lösningen som presenteras i figur 3.13 är en lösning som är 
integrerad i konstruktionen. Den består av två avlastare som kabeln skall lindas runt 
för att avlasta lödningen på baksidan av membranpanelen. Den första avlastaren är 
en V-formad vägg precis efter kabelingången, kabeln lindas över denna och under 
nästa avlastare. Den andra avlastaren består av en rund tapp som skjuter ut ifrån 
uttaget på panelavsatsen som beskrevs tidigare.  

För infästning mellan de båda halvorna så konstruerades läppar för instyrningen av 
halvorna samt två snäppen med motsvarande låsning för att hålla ihop 
konstruktionen permanent, en inuti den V-formade dragavlastningen samt en i den 
bakre delen av höljet. 

För monteringen på sköldhandtaget konstruerades en avrundad botten för bättre 
passform samt en tunnel i bakre delen av höljet, se figur 3.13. Denna tunnel är 
konstruerad för att man ska kunna använda ett band som håller avtryckaren på plats.  

När konstruktionen var färdig gjordes ritningar, en 3D-utskrift samt simuleringar på 
formsprutning av produkten. Simuleringar gjordes med hjälp av Plastic Advisor, där 
sattes ett ingöt ut på modellen och formsprutningssimuleringar gjordes. I 
simuleringarna kontrollerades fyllnadsgraden, kvaliteten på detaljen och vällinjer 
samt insjunkningar. Se figur 3.14 -3.16.  
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Figur 3.14 Ingötsberäkning med Plastic Advisor, mörkblått indikerar mest lämpade 
område för utplacering av ingöt. 

I figur 3.14 så ser vi att det mörka området är det mest lämpliga området att placera 
ut ingötet på. Eftersom utformning av formsprutningsverktyg inte ingår i detta projekt 
så har ingen ytterligare analys över inverkan av ingötets placering gjorts och en 
godtycklig placering har använts. Vart ingötet placerades kan ses i figur 3.16. 

 

Figur 3.15 Kvalitetsberäkning med Plastic Advisor, grönt indikerar bra kvalitet och gult 
medium kvalitet. 

Formsprutning av det färdiga höljet skulle resultera, enligt Plastic Advisor, i en detalj 
med ”medium” kvalitet. Dock ser vi i figur 3.15 att detaljen har ett övervägande av 
gröna områden vilket indikerar en ”bra” kvalitet. Underlaget ifrån figuren 3.15 anses 
tillräckligt bra för att kunna säga att detaljen kommer att tillhanda hålla en 
tillfredställande kvalitet och att inga ändringar behövs med avseende på 
formsprutningsbarhet. 
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Figur 3.16 Beräkning av insjunkningar med Plastic Advisor, Orange indikerar 
områden med stor sannolikhet för insjunkningsmärken. 

För att ge ett bra estetiskt intryck så bör sjunkmärken undvikas i så stor mån det går. 
I figur 3.16 ser vi området där sjunkmärken är mest troliga att uppstå, i främre delen 
av detaljen. Eftersom området är så litet så kommer inga åtgärder göras, i form av 
ommodellering, för att undvika detta. I figur 3.16 kan även det utplacerade ingötet ses 
i form av en gul konformad pil mitt på sidan av detaljen. 
 
3D-utskriften gjordes på Uppsala Universitet och användes för att få en uppfattning 
om hur höljet skulle se ut i verkligheten. Utefter 3D-utskriften gjordes några mindre 
om dimensioneringar för bland annat dragavlastningen då den inte ansågs vara 
tillräckligt robust. I figur 3.17 visas hur 3D-utskriften ser ut. 
 

 
Figur 3.17  3D-utskrift. 
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4.  Resultat 
 

Här nedan presenteras det slutliga resultatet av examensarbetet. Val av 
konstruktionslösningar har i viss mån redan motiveras men här följer en 
sammanfattning av dessa motiveringar samt val av komponenter och 
tillverkningsmaterial. Alternativa lösningar diskuteras sedan i nästkommande avsnitt. 
Konstruktionsunderlag presenteras i bilaga A. 

 

4.1 Formgivning och konstruktion 
 

I figur 4.1 så presenteras den slutliga designen/formgivningen. De förslag som valdes 
ifrån de olika utformningarna i figur 3.11 var: 

- En fyrkantig fasning för maximal åtkomst av tryckytan. 

- En ”mjuk” avrundning för en mer ergonomisk övergång fram till tryckytan. 

- En inbyggd dragavlastning för kabeln. 

- Välvda sidor med ”greppspår” för en mer tilltalande design. 

 

Figur 4.1 Slutliga designen/utformningen av avtryckarhöljet. 
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Enligt simuleringen i Plastic Advisor anser jag att det är möjligt att formspruta 
formhalvorna med en god kvalitet på hållfasthet och utseende. 

Totalmåtten för hela konstruktionen är valda efter kraven på produkten. Höjden är 
vald för att skydda emot oavsiktliga tryck samt att kunna erhålla en vinkel på 
membranpanelen så att användaren får en distinkt och intuitiv tryckkänsla. Längden 
har minimerats så mycket som möjligt för att kunna erbjuda samma 
fästningsmöjlighet till runda handtag, se figur 1.2 Avgränsningar, men ändå har sådan 
längd erhållits så att komponenterna skall få plats. Måtten presenteras i bilaga A. 

Infästningen är en flexibel lösning där en avrundad botten tillsammans med en 
kardborretejp, fäst på undersidan, ger en enkel montering/demontering samt en 
stadig fixering mot sköldhandtaget. Tunneln som är konstruerad genom höljet, där 
kardborrebandet som spänns runt handtaget skall löpa, ger möjligheten att helt ta 
bort kardborrebandet till skillnad från en fast infästning av bandet. Denna flexibla 
lösning underlättar även vid montering/demontering av avtryckaren och vid byte av 
kardborreband. Vart på handtaget man fäster avtryckaren kan, i och med denna 
lösning, konfigureras helt efter den aktuella användarens önskemål. 

 

4.2 Komponenter 
 

Förutom höljet bestod de ingående komponenterna av en membranpanel, en kabel 
och en fästanordning. En membranpanel har valts som tryckdon i samråd med 
företaget. En membranpanel är en brytare bestående av flera lager, där en "metal-
dome" (välvd tallriksfjäder) sluter en krets när den trycks ner och bryter kretsen när 
den släpps och fjädrar tillbaka. Kompositionen av diverse lager skiljer sig mellan olika 
paneler men i figur 4.2 kan vi se hur en membranpanel är uppbyggd i stora drag. 

 

Figur 4.2 En membranpanels uppbyggnad. 
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Anledningen till valet att använda en membranpanel var på grund av de egenskaper 
som panelen erbjöd.  

- Höjden på en membranpanel kan fås ner till 0,8-1,1 mm 

- Hårdheten på själva tryckmotståndet kunde varieras mellan 100g - 400g. 

- Tryckytan kunde göras så stor som 16mm i diameter (max 20mm). 

- En kuddprägling och/eller ramprägling kunde erhållas på tryckytan. 

- Tillhörande kabel kunde lödas fast på baksidan av panelen. 

(Ekstedt T. 2013) 

Höjden på panelen gjorde det väldigt enkelt att integrera den i konstruktionen samt 
att lödningen på baksidan bidrog till att ingen kontaktövergång var nödvändig. 
Lödningen bidrog dock till att en dragavlastning för kabeln krävdes. De övriga 
egenskaperna lämpade sig mycket väl för att skapa en distinkt tryckkänsla för 
användaren vilket var ett av kraven på produkten.  

Ytterligare en positiv egenskap hos membranpanelen är att den är ytterst lätt att få 
IP-klassad efter önskade IPX6/IPX7. Kravet är att 5mm skall erhållas ifrån kanten på 
panelen till närmsta tryckyta. Med lödningen på baksidan, krävs en tätning även där 
för att önskad IP-klassning skall uppnås. Detta sker genom att lim/silikon läggs över 
lödningen som tätning samt att en gummitätning fästs vid kabelingången. I bilaga C 
presenteras den mock-up som gjorts på den tänkta membranpanelen. 

Kabeln valdes av Indusec AB, information finns tillhandahållen i bilaga B. 

Fästanordningen valdes också utefter dess bidrag till slutproduktens höjd. 
Kardborreband av modellen dual lock, figur 4.3, som fästes på undersidan utav 
avtryckaren med motsvarande del på sköldhandtaget, till detta används även 
ytterligare ett kardborreband som träs igenom avtryckaren och runt handtaget, för att 
ge extra stabilitet. Kardborrebandet på sköldhandtaget och avtryckarens undersida 
fästs som en tejp med kardborrefästet utåt. Kardborrebandet som träs igenom 
avtryckaren är tänkt att vara något elastiskt för att dels kunna spännas enklare och 
för att kunna passa flera handtagsutformningar.  

 

Figur 4.3 Kardborreband av modellen dual lock. 
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4.3 Material 
 

Först valdes att plast var det material som skulle användas vid konstruktion av 
avtryckaren. Anledningen var att det fanns plaster som uppfyllde de krav som ställts, 
vikten skulle bli mindre med plast samt att kostnaden skulle bil lägre per produkt med 
plast som material. 

Sedan valdes acetalplast (POM) till den plast som skulle användas. POM är en 
delkristallin termoplast vars egenskaper passar bra in på de krav som ställts. 
Användnings temperaturen för POM ligger mellan 60ºC och -50ºC och har en god 
slagseghet, dock är den skårspröd, vilket innebär att den är känslig emot 
brottanvisningar (Bengtson U. et. al. 2003). Plasten är beständig emot aceton, 
alkohol, bensin och alkalier. Dock kan plasten angripas av starka syror men går bra 
att limmas med superlim/snabblim om ytan är förbehandlad med primer (Eriksson N. 
Karlsson B. 1997). Ytterligare goda egenskaper är att materialet har bra 
krypresistans, har bra dimensionstabilitet, tar ej upp fukt samt har en god 
beständighet emot UV-ljus. POM kan även formsprutas och med materialets höga 
kristallinitet lämpar den sig också bra till snäppfästen/lås (Bruder U. 2012). 

 

4.4 Utvärdering av prototyp 
 
3D-utskriften/prototypen presenterades på företaget och den feedback som gavs där 
var positiv. I figur 6.1 kan vi se den prototyp som presenterades. 

Det som kunde ändras/läggas till för att få en starkare koppling mellan högtalarlådan 
och avtryckaren. Förslagen här var att dra de uttagna ränderna även på det bakre 
partiet av avtryckaren samt att man kunde göra en avfasning i den främre delen för 
att efterlikna den upphöjning som fanns på högtalarlådan, vilket alltså inte skulle 
bidra till någon ökning av totalhöjden som var anledningen till varför man inte tidigare 
lagt till den. 

Sedan ifrågasatte man också i fall höjden på avtryckaren skulle komma att ge 
upphov till samma skavning som den tidigare lösningen. Jag tror inte att den här 
lösningen kommer att göra det då den inte har samma vassa hörn som fanns på den 
tidigare lösningen samt att den har förmågan att röra sig något när den sitter fast 
med kardborren, även om rörelsen är minimal.  

Ytterligare hade man gärna vilja sett ett prisförslag på tillverkningskostnaden på 
höljet och att eventuellt kunna ha sett tillverkningskostnaden om materialet hade varit 
någon metall.  

Utöver detta så var man nöjd med den lösningen som presenterades. Infästningen 
ansågs vara robust samt enkel att montera/demontera. Tryckkänslan ansågs också 
bra i och med den vinkeln som höljet gav.  
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Figur 4.4 3D-utskrift monterad på handtag. 
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5. Slutsats  
 
Jag anser att målet med detta examensarbete har uppnåtts. En fungerande lösning 
som tillfredställer de krav och önskemål ställda på avtryckaren har levererats 
tillsammans med konstruktionsunderlag för plasthöljet. Att lösningen fungerar baserar 
jag på den 3D-utskrif som gjorts, den information som har erhållits på membranpanel 
samt materialet. 

Eftersom några krav var svåra att mäta så har bland annat simuleringen i Plastic 
Advisor samt 3D-uskriften använts som motivering/verifiering om ett krav uppfyllts 
eller ej. 3D-utskrift som gjorts har använts som en tidig version av prototyp, utskriften 
presenterades för företaget och åsikter gavs på lösningen. Läs mer om detta i avsnitt 
4.4 Utvärdering av prototyp.  

Då det inte är möjligt att uppfylla alla krav och önskemål till lika grad har vissa 
krav/önskemål ändrats efter projektets gång och vissa har prioriterats framför andra, 
de viktigaste kraven har varit IP-klassningskravet samt utformningen för 
användarkänslan hos avtryckaren. Detta har dock skett utan någon dokumenterad 
viktning utan har beslutats om allt eftersom projektet fortskridit.  

Form och funktionskrav uppfylls framförallt genom totalmåtten samt utformningen av 
höljet. Användaren kan intuitivt känna vart tryckytan befinner sig samtidigt som den är 
skyddad mot oavsiktliga tryck. Avtryckaren manövreras med svag hand och är ”lätt” 
att montera/demontera på sköldhandtaget.  

Omgivningskrav samt material/dimensioneringskrav uppfylls enligt det materialval 
samt de val av dimensionering som gjorts baserade på den insamlade informationen 
på material samt de tumregler för konstruktion i plast som tillhandahållits ifrån den 
valda litteraturen. 

Produktens IP-klassningskrav uppfylls i och med en standardiserad testning, men 
med de konstruktionslösningar samt val av komponenter som gjorts så anser jag att 
IP-klassningen som efterfrågas kan uppnås. 

De krav som inte har kunnats motiveras är miljöpåverkan samt tillverkningspriset på 
en avtryckare med sladd. Miljöpåverkan i allmänhet är svårt att mäta då den är 
beroende på vilka avgränsningar man gör. Det material som valts är där emot möjligt 
att återvinnas på mekanisk och kemisk väg (Bruder U. 2012). Priset har tagits hänsyn 
till i viss mån vid valet att använda plast istället för till exempel aluminium. Men en 
prisuppfattning har inte kunnat göras, eftersom svar på prisförfrågan ifrån tillverkaren 
inte har tillhandahållits innan denna rapport skulle vara färdigställd. 
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6.  Diskussion och analys  
 
Lösningen för infästning på sköldhandtaget är mycket enkel och med den extra 
kardborretejpen får man en robust lösning som är enkel att montera samt demontera. 
I och med sin flexibilitet tycker jag att detta är den bästa lösningen av de olika förslag 
som presenterats samt bättre än den tidigare lösningen. 

Det konceptet man valde att eventuellt studera vidare i framtiden, se figur 3.8, föll inte 
inom ramen för detta projekt då det inte uppfyllde kravet att montering skulle ske på 
sköldhandtaget. Denna lösning är dock väldigt simpel och skulle troligtvis vara en 
billigare lösning med avseende på verktygskostnaden för formsprutning av höljet. 

Om man skulle ytterligare utveckla designen så att kopplingen mellan högtalarlåda 
och avtryckare blir starkare skulle en höjning liknande den på högtalarlådan i figur 
3.12 ha lagts till längs med mitten på avtryckaren. Detta ansågs inte lämpligt då det 
skulle bidra till extra höjd på avtryckaren samt att det skulle kunna ge en obekväm 
och klumpig tryckkänsla för användaren. 

Dragavlastningen för kabeln är det ända som jag är osäker på, den slutliga lösningen 
kan visa sig vara allt för vek när tester för detta görs. En alternativ lösning på detta 
skulle vara att förminska uttaget för kabeln på avsatsen och förlänga väggen som 
den nuvarande dragavlastningen (tappen) sitter i för en mer robust lösning. Om man 
inte nu väljer att använda en dragavlastning direkt på kabeln vid dess infästning, 
vilket är något jag skulle rekommendera att man skulle försöka använda istället. En 
dragavlastning som sitter direkt på kabeln skulle ge möjligheten att korta ner längden 
på höljet något vilket skulle ge en bättre passform på fler sorters sköldhandtag.  

Infästningen mellan de två plasthalvorna som utgör höljet är också något som 
eventuellt kan ändras. Två lösningar som kan vara alternativ till den nuvarande 
lösningen är att använda två styrpinnar, en i främre delen av höljet samt en i den 
bakre delen som sedan limmas för att hålla ihop höljet. Det andra alternativet är att 
använda en genomgående skruv i den bakre delen av höljet och en styrpinne i den 
främre, då det inte finns plats för en skruv där. Grundtanken var att ha två formhalvor 
som man bara skall kunna ”klicka” ihop utan att använda andra fästelement för att få 
en jämn yta på utsidan och en enklare montering, men ur hållfasthetssynpunkt kan 
det vara bättre med till exempel en genomgående skruv. 

Tillverkningskostnaden för en färdig avtryckare med sladd har inte gjorts. Detta på 
grund av att ingen estimerad tillverkningskostnad av höljet har givits ifrån tillfrågat 
företag. En förfrågan om tillverkningspris per hölje ligger dock ute där förfrågning på 
två olika seriestorlekar har gjorts, en på 10000st./år samt en på 1000st./år. Detta 
hade varit intressant att kunna jämföra och kanske gjort något index på hur priset 
ändras med seriestorleken.  

I övrigt tycker jag att projektet gått bra, jag är nöjd med slutresultatet och jag tycker 
att arbetsgången har gått bra. Upplägget var tydligt och enkelt att följa även om det 
har skett ändringar på vilken ordning vissa saker har behövts göras. Något som varit 
svårt är att inte fått en användarspecifikation innan man påbörjat projektet utan att 
den informationen tillhandahölls på mötet med demonstrationen av 
sköldanvändningen. Hade detta mötet hållits tidigare hade nog arbetet med 
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konceptgenereringen flutit ännu bättre. Sen hade det varit bra om jag gjort en utförlig 
viktning mellan alla krav för att underlätta vid beslut om utformningen, annars är jag 
även nöjd med val av de metoder som använts under projektet.  
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7.  Rekommendationer 
 

Innan man går vidare till en beställning av denna produkt rekommenderar jag: 

- Att man begär ett ordentligt testprov för att kunna utföra de tester som bör 

utföras. Dessa tester bör främst ske på hållfastheten. 

- Att en genomförlig undersökning på utformningen görs med hjälp av en 

testgrupp som får använda produkten.  

- Att materialvalet ses över för att eventuellt sänka kostnaderna eller höja 

hållfastheten. 

- Att man undersöker alternativ till den inbyggda dragavlastningen som finns. 

 

Om man väljer att vidareutveckla detta projekt i framtiden skulle jag rekommendera: 

- Att göra en undersökning på hur många som skulle kunna tänka sig att 

använda den lösningen som presenterades i avsnitt 3.8.  

- Att man tillsammans med tillverkare för skölden ser över möjligheterna till att 

framställa en lämplig standardiserad lösning som kan säljas som en hel enhet. 

Sköld och ljudbarriär i ett. 

- Att en sladdlös version av denna produkt utvecklas som skulle komma att 

öppna upp fler användningsmöjligheter.  
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Snabba, enkla och  
  effektiva

3M Tejp och lim
Återförslutningsbara fästsystem - 3M™ Dual Lock™ & Kardborrband

10 000 x 
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3M Dual Lock Återförslutningsbara fästsystem är ett utmärkt alternativ till traditionella monteringssystem som 

skruvar, nitar, bultar mm. Det är en allroundlösning för alla applikationer som kräver hög flexibilitet och osynlig 

fixering. Dual Lock återförslutningsbara fästsystem erbjuder en enkel hantering i kombination med utmärkt 

elastisitet. Dual Lock är tillverkat i polypropen och hakarna har formen av svampliknande huvuden. När de båda 

delarna pressas ihop får du en stabil och stark återförslutningsbar låsning. 

Temperaturbeständigheten ligger mellan -40 °C och + 120 °C. 

3M™ Dual Lock™

Smidig applicering med ett hörbart 
snäppljud som bekräftar låsningen

Kan öppnas och förslutas
om och om igen
upp till 1 000 gånger 

Vibrationsdämpning tack 
vare de viskoelastiska
egenskaperna

Lämpliga för många olika 
appliktioner tack vare 
tillgänglighet på både
rulle och i utstansade bitar, 
finns i både svart 
och transparent 

Perfekt för 
osynlig montering 

Tillgängliga i 3 olika 
haktätheter. Olika 
kombinationer ger 
olika hållfasthet. 

 Skydd för inspektionsluckor
 Socklar
 Ledningar 

Flexibilitet för montering i olika applikationer vid

t ex mässor och utställningar samt montering av 

butiksinredning, detaljer vid arbetsplatser,  övrig 

inredning och mycket mer.  

 Affischer
 Väggbeklädnad

 Produktpresentationer 
 Dekorationer 

 Hörnskydd
 Paneler 
 Inklädnad 

 Montering av stoppning 
 för möbler 

Återförlutningsbara fästsystem 

DL 400 
(400 Hakar/inch2)

DL 250 
(250 Hakar/inch2)

DL 170 
(170 Hakar/inch2)



 Exponeringshyllor
 Informationsskyltar 

Fastsättning av utrustning och detaljer som 

ska kunna flyttas i t ex husvagnar,

flyttbara bostäder,  ambulanser, servicebilar,

bussar, tåg eller båtar 

 

Enkel demontering av 
tulltranspondrar som
kan flyttas från ett fordon till 
ett annat. 
 

Fixering av stoppning, 
gardiner och utrustning. 
Snabb och enkel demontering 
för desinfektion 

Montering av inbyggda 
komponenter som kräver 
vibrationsdämpning eller 
paneler som kan bytas ut 

Krävande inredning, 
beklädnad med osynlig 
fastsättning 

Tillgängliga i kombinationer med 
3MTM VHBTM tejp och olika 
häftämnesvarianter som kan väljas 
utifrån vilket material eller vilken yta 
låset ska fästa mot. 
 

Ytenergi Hög Medium Låg

Materialtyper:  Polyester  Pulverlacker*  Polyeten
(*olika versioner)  Epoxibaserade lacker Polykarbonat Polypropen 
 Metaller* Polystyren  Pulverlacker*

Dual Lock 
Återförslutningsbara 
Fästsystem SJ3870 / 71 / 72 

(NYHET, svart akrylhäftämne, mycket formbart) 
SJ3870 / 71 / 72 

(med primer) 

SJ3550 / 51 / 52 
(med primer) 

SJ3560 / 61 / 62
(med primer) 

SJ3550 / 51 / 52 
(svart akrylhäftämne, formbart)

SJ3560 / 61 / 62
(transparent akrylhäftämne) 

SJ3540 / 41 /  42 (gummihäftämne) 

Enkelt byte av delar
under hög belastning
eller stark nötning 



 Snabb, flexibel montering 
 Fäster i alla riktningar  

 med styva hakar i mjuka öglor 

 Kan öppnas och förslutas om  
 och om igen 
 ca 10 000 gånger 

 Häftämnesbelagda band ger 
 mycket hög hållfasthet 

 Finns i både svart och vitt 
 Andra färger mot förfrågan 

Flexibel montering av textilier t ex 
på säten inom flygindustrin 

Perfekta för olika system 
med svängda ytor t ex 
utställningsmaterial,  
vitrinskåp etc 

Säker och snabb montering 
av t ex inredning i resväskor 
samt detaljer på olika typer 
av utrustning 

3M Kardborrband är perfekta för applikationer där du 

regelbundet behöver öppna och försluta. Tack vare 

kardborrbandens flexibilitet är de mycket användbara för 

böjda material. 3M Kardborrband går att få med eller utan 

häftämne. Finns även i flamsäkra versioner. 

3MTM Kardborrband 

Svenska AB 
Tejp & lim
Bollstanäsvägen 3 
191 89 Sollentuna 
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-92 22 88 
kundservice@mmm.com 
www.3M.se/tejp 

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på 
material och utförande och att den svarar mot angivna 
specifikationer. 
För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, 
varför köparen själv bör övertyga sig om produktens 
lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt  
3M:s Allmänna Leveransbestämmelser. 
För ytterligare information, vänligen kontakta din 3M säljare 
eller återförsäljare. 

3M Dual Lock är ett varumärken som tillhör 3M Company 
© 3M 2009. Alla rätter förbehålles. 
PE-BE-SB-58
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Återförslutningsbara fästsystem 

3M Återförsäljare 
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