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Sammanfattning 

Indusec AB:s nya vision är att anpassa och omkonstruera sin produkt Inferno Strobocop för att passa nya 
marknader och kunder. Vid projektstart träffade projektgruppen uppdragsgivaren Johan Sandberg och 
föreskrev vad Indusec AB förväntade sig av projektet. I samråd med uppdragsgivaren och handledaren togs 
det fram en kravspecifikation med avseende till projektets storlek, både tids- och resursmässigt. Under 
designprocessen användes metoderna QFD (Quality Function Deployment), moodboards och 
funktionsanalys. Det idégenererade därefter med hänsyn till tillverkningsmetoder och materialval. Med hjälp 
av PUGH beslutsmatris valdes det ut koncept för vidare utveckling. Resultatet blev en kombination av två 
utvalda koncept. 
Med det kombinerade konceptet som utgångspunkt, konstruerades en komplett CAD modell och ritningar 
togs även fram till prototyparbetet. En fullskalig prototyp togs fram men test uteblev p.g.a. försenad leverans 
av led lamporna. Det slutgiltiga konceptet presenterades i elektroniskt format. Prototypen introducerades för 
uppdragsgivaren och handledaren. Därefter diskuterades för- och nackdelar med det utvalda konceptet. En 
reklamaffisch presenterades tillsammans med en broschyr för den nya produkten till Indusec AB. 
Detta resulterade i att gruppen skapade tillverkningsunderlag för den nya produkten Inferno Strobocop LED 
till Indusec AB. 
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Abstract 
Indusec AB's new vision is to adapt and redesign their product Inferno Strobocop to suit new 
markets and customers. The project team met with the client Johan Sandberg at the start of the 
project and prescribed what Indusec AB expected from the assignment. In consultation with the 
client and the supervisor with considerations on the size of the project, both time and resources, a 
requirement specification was made. During the design process, methods such as QFD (Quality 
Function Deployment), mood boards, and functional analysis was used. The concept generating 
process was then made with consideration to manufacturing processes and materials. Concepts 
for further development was selected using PUGH decision matrix. The result was a combination 
of two selected concepts. 
With the combined concept as the reference, a complete CAD model was constructed and 
drawings were also made for the process of prototype building. A full-scale prototype was built 
but the test did not occur due to delayed delivery of the LED lights. The final concept was 
presented in electronic format. The prototype was introduced to the client and supervisor. The 
pros and cons of the chosen concept was discussed. An advertising poster was presented along 
with a brochure for the new product to Indusec AB. 
This resulted in the project group creating a recipe for the new product Inferno Strobocop LED 
to Indusec AB. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag använder man sig för det mesta av larm och övervakningskameror i säkerhetssyfte i olika byggnader. 

Larmets uppgift är att larma med hjälp av sensorer, då eventuella inbrottsförsök sker. Kamerans uppgift är 

att spela in allt som sker för att möjliggöra uppspelning av inbrottsförsök vid senare tillfälle. 

Larmen och kamerorna monteras oftast i hörn för bästa övervakning.  Storlek samt design varierar stort 

beroende på vad produkterna har för krav.  

Indusec AB utvecklar alternativa och innovativa larmsystem som använder ny teknik för att avskräcka 

inbrottstjuvarna. Ett av alternativen som man använder sig av idag är ljus. Produkten lyser starkt och 

oregelbundet vilket gör att inbrottstjuvar får det svårt att orientera sig.  

1.2 Problemdefinition 
Dagens befintliga produkt som Indusec AB säljer, passar inte in i stilfulla inomhusmiljöer, dvs. det 

uppfyller inte företagets krav på design. Ett nytt koncept ska tas fram som smälter in i varierande 

inomhusmiljöer. 

1.3 Mål  

 Utveckla ett design- och konstruktionsförslag för en kåpa till produkten Strobocop LED.  

 Ta fram CAD modeller, renderade bilder, förklarande planscher samt ritningar till produkten. 

 Ta fram säljande presentationsunderlag som t.ex. broschyr till Indusec AB för vidare användning. 

 Leverera prototypsunderlag i presentationssyfte (fullskalig modell). 

1.4 Kravspecifikation 

 Produkten skall ha en max vikt på 2 kg. 

 Produkten skall kunna installeras samt hanteras manuellt av en person. 

 Volymen skall minskas från den befintliga produkten med minst 20 %. 

 Det eventuella utomhuskonceptet skall vara vattentät samt klara av kraftiga vindar på 10 m/s. 

 Produktens design och konstruktion skall vara anpassad till stora produktionsserier. 

 Produkten skall följa företagets designlinje.  

 Kåpan skall vara i material som är robust och slagtåligt (t.ex. Aluminium). 

1.4.1 Önskemål 

 Ta fram ett koncept för bruk i utomhusmiljöer i mån av tid. 

1.5 Avgränsningar 
 Projektgruppen har ingen privat ekonomisk budget. 

 Projektgruppen har planerad tid på 400 timmar per person. 

 Gruppen ska inte genomföra några tester på produkten. 
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1.7 Lösningsmetoder 

 Studera befintlig produkt för att få en bättre inblick i problemet. 

 Generera koncept med hjälp av brainstorming samt andra idégenereringsmetoder. 

 Utvärdera koncept och kvalitetssäkra arbete med hjälp av bl.a. PUGH:s beslutmatris.  

 Presentera gruppens resultat genom konceptskisser och olika CAD-modeller. 

 Studera andra typer av liknande produkter för att inspiration. 

 Analysera monterings möjligheter med hjälp av DFA. 

 Använda QFD som en metod för att översätta kundens krav till mätbara parametrar. 

 Studera olika materialval för att uppfylla kundens krav på konstruktion. 

 Besöka företag samt genomföra intervjuer för att få djupare förståelse för användarens behov. 

 Studera tillverkningsmetoder för att anpassa designen med hänsyn därtill. 

 Samla information och fakta från böcker och internet för att få vetenskapligt underlag. 

 Framställa personas för att få en bättre uppfattning om kunden. 

 Framställa Imageboards för att, dels få den känslan som kunden vill att produkten skall ge, men 

dels även för att få ytterligare inspiration. 

 Framställa funktionsanalys för att få tydligare approach om produktens funktioner. 
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2 Faktainsamling  

2.1 Nulägesbeskrivning  
Indusec AB utvecklar avancerade ljud- och ljussäkerhetsprodukter och system för att förhindra inbrott. 

Indusec är världsledande och arbetar globalt på marknaden med en rad olika samarbetspartners. Kunderna 

kan variera stort mellan både civila samt militära organisationer. Indusec utvecklar kontinuerligt nya 

applikationer för att optimera sina produkter. 

Indusec erbjuder innovativ forskning, produkter och lösningar för civila och militära applikationer 

baserade på nyskapande ljud och ljus teknik. Indusec fokuserar mest på att utveckla och sälja sina välkända 

produkter, Inferno ljudbarriär samt Inferno ljusbarriär. Dessa är väl lämpade för specifika 

säkerhetsapplikationer. Från vanliga inbrott till avancerade varningssystem. (Sandberg, 2013) 

Eftersom tekniken går fort framåt har projektgruppen fått i uppdrag att omkonstruera Inferno ljusbarriär. 

Den använder sig idag av ett xenon lysrör som blinkar och tanken är att denna skall bytas ut mot LED 

lampor vilket gör att konstruktionen måste modifieras med förbättringar.  

  
Figur 1. Strobocop produktblad (Indusec, 2013) 
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2.2 QFD 
QFD (Quality function deployment) är ett verktyg som med hjälp av en matris översätter kundens krav 

och önskemål till mätbara parametrar och produktegenskaper. Genom denna metod får man en överblick 

över vilka krav och önskemål som finns på produkten samt vilka som ska prioriteras. Med hjälp av QFD 

fås möjligheten att bestämma hur arbetsgivarens kravspecifikation ska tillgodoses. Dessa 

produktegenskaper kommer att viktas i QFD:ens matris och blir därmed olika prioriterade. 

Produktkraven värderas i ett speciellt poängsystem med en skala från 1-5, där 5 är viktigast. Poängsättning 

sker beroende på hur stark sambandet mellan kundönskemål och produktegenskaperna är. Alla poäng 

kommer summeras och i resultatet får man fram vilka av kundönskemålen samt arbetsgivarens krav som 

är viktigast att fokusera på i designprocessen (Ullman, 1997) 

1. Kundernas behov 

2. Värderar behoven (skala 1-5) 

3. Översätta behovet till produktegenskaper  

4. Vikta förhållandet mellan  

kundernas önskemål och 

produktegenskaper 

5. Konkurrerade produkter  

6. Värdera man de konkurrerade produkter  

Och den egna Att uppfylla kundens behov 

Skala (1-5)   

7. Utvärderar de konkurrerande produkt 

egenskaper att uppfylla kraven skala (1-5) 

8. Jämföra och utvärdera värden för olika  

produktegenskaper                                                          

9. Resultatet som prioriterar kundens krav i mätbara parametrar.    

I QFD:n som togs fram (se bilaga) skrevs kundens krav och behov med hänsyn till 

kravspecifikationen, där egenskaperna så som enkel att installera, billigt, liten och enkel att montera, 

behandlades. Sedan värdesattes behoven, därefter sammanställdes de produktegenskaper som 

motsvarar kundens krav. Man valde även att definiera användaren mer specifikt vilket gav resultaten 

tre olika kundtyper (användare) med olika prioriteringar kring kundens krav. Dessa tre var; 

konsument, utvecklare, installatör. 

Efter detta betygssattes förhållandet mellan kundernas behov och de mätbara egenskaperna. Genom 

att summera resultaten får man ett antal totalsummor som visar de egenskaper som är viktigast att ta 

hänsyn till i designprocessen.   

I det här fallet blev följande egenskaper viktigast att ha i åtanke i arbetet med designprocessen; vikt, 

steg för att installera, dimensioner, tillverkningskostnad, tåla krafter och risk för personskada. 

  

Figur 2. Enkel QFD matris. (QFD, 2013)  
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2.3 Funktionsanalys  
Funktionsanalys är en metod som används vid framtagning av nya produkter.  En funktionsanalys kan 

också användas för diverse produktutveckling där den utformas utefter krav från användaren. 

Funktionsanalysen kan sedan fungera som underlag när utformningen av produktens kravspecifikation 

sker.  

Produktens funktioner delas upp i huvudfunktion, nödvändig funktion och önskemål. Huvudfunktionen 

förklarar huvudsyftet med produkten, vilket också är ett krav på egenskap som produkten måste ha.  

För att huvudfunktionen skall bli uppfylld förutsätts att man har delfunktioner, s.k. nödvändiga 

funktioner, som även de kan delas in i underfunktioner. De nödvändiga funktionerna beskrivs med ett 

verb följt av ett substantiv, t.ex. ”medge grep”. (Wikipedia, 2012). 

 

  

Figur 3. Projektgruppens funktionsanalys  
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2.4 Företagets designlinje 
Det gjordes en designundersökning då ny produkt ska designas och konstrueras och som enligt 

kravspecifikationen måste följa företagets designlinje. Företagets olika produkter med avseende på färg, 

form, material och kvalitetskänsla studerades. 

Det konstaterades att Indusec AB använder aluminium som huvudmaterial i sina produkter med olika 

texturer för att utstråla mer kvalitetskänsla. När det gäller färg använder Indusec AB en silverfärg som 

basfärg för sina produkter. Fördelen är att produkten blir mer anpassningsbar i olika miljöer. Man har 

utnyttjat relativt enkla former och geometrier för att minimera tillverkningskostnaden. Denna förstudie 

användes som en grund i idégenereringsfasen då produkten ska följa företagets designlinje. 

2.5 Personas 
För att få fram en bra uppfattning om kunden valde man att ta fram en ”personas”, det vill säga en fiktiv 

person som representerar den marknadssegment som produkten konstrueras för. 

Personas är en metod som används för att knyta ihop banden mellan verkligheten och projektet genom 

kunden i utvecklingsfasen. Det är en bra grund för att samla in fakta och skapa kommunikation mellan två 

viktiga aktörer (användare och designer) inom ett projekt. (Grudin & Pruitt, u.d.) 

Bruno, 35 år gammal är säkerhetansvarig för ett klockföretag som har flera butiker. Han är 

teknikintresserad och tycker om smarta lösningar . (se figur4)

 

 

Genom att presentera en peronas försökte projektgruppen skapa en tydligare bild av den potentiella 

användaren. Just för detta projekt användes personas som en inspration för att klargöra 

användarensbehov och önskemål. Problematiken kunde lättare kartläggas m.h.a. personas. använde 

personas som en grund till utformingen av QFD där man översätter kundens krav till mätbara egenskaper. 

2.6 Studiebesök 
Flera studiebesök gjordes där bland annat materialbiblioteket och Älvsjömässan var de mest lönsamma. 

Materialbiblioteket är en kostnadsfri mötesplats där det finns många olika material utställda för visning. 

Figur 4. Projektgruppens persona  
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Materialbiblioteket kan även beskrivas som en mötesplats för inspirationssökande designers och 

produktutvecklare. 

På Älvsjömässan sker det flertalet mässor varje månad. Då detta examensarbete utfördes var ljud-, ljus- 

och bildmässan i full gång.  

2.6.1 Materialbiblioteket 

För att samla information samt inspiration, gick projektgruppen på ett studiebesök. Mycket information 

om olika material samlades och många diskussioner hölls. Mycket relevant information samlades och kom 

till bra nytta i projektet. 

2.6.2 Ljud, ljus och bildmässan 

Ett besök gjordes även på ljud-, ljus- och bild mässan. Huvudorsaken var för att samla ännu mer 

inspiration för skissarbetet. Projektgruppen fick inte bara inspiration utan även mycket motivation för att 

göra ett så bra projekt som möjligt.  

2.7 Imageboard 
För att få den känslan som kunden vill att produkten skall förmedla, sattes två imageboards ihop (figur 3 

& 4). Imageboards är en visuell sammanställning av produkter som finns på marknaden, prototyper eller 

skisser i alla stadier. Imageboards är inspirerande, inte bara i designavseende utan även i form av olika 

innovativa lösningar. 

Projektgruppen använde sig av några ledord för att underlätta processen; stilren, robust, elegans, modern 

och nytänkande. Denna känsla skulle ligga som grund i konceptutvecklingen. 

 
  

Figur 5. En av gruppens imageboards  Figur 6. En av gruppens imageboards  
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2.8 Tillverkningsmetoder 

2.8.1 Vakuumformning 

Vakuumformning är en bearbetningsmetod som oftast lämpas för korta produktionsserier och 

prototypframtagning. De låga initialkostnaderna gällande verktyg, material samt bearbetning gör att det är 

en kostnadseffektiv bearbetningsmetod i jämförelse med andra metoder. Vakuumformning lämpar sig bäst 

för serier upp till några tusen produkter per år. 

Vakuumformning har hög precision och används ofta vid tillverkning av paneler, kåpor samt 

lamparmaturer. Jämfört med formsprutning kan vakuumformning hantera större produkter som kan väga 

flera kilo (Bruder, 201205). 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Formsprutning 
Formsprutning är den klart dominerande bearbetningsmetoden för plaster idag. Man kan producera 

produkter i både termo- och härdplaster. Formsprutning är även mer kostnadseffektiv än skärande 

bearbetningar och olika sorters gjutning. 

Detaljerna som produceras genom formsprutning kan ha mycket komplex form samtidigt som 

produktionstakten kan vara hög. Detaljerna kan variera i storlekar mellan några millimeter till längder över 

2 m. En nackdel med formsprutning är att initialkostnaderna är dyra (verktyg och maskin), därför lämpar 

sig denna bearbetningsmetod bäst för produktionsserier över 1000st (Bruder, 201205). 

2.8.3 Extrudering 

Extrudering, tidigare hetat strängsprutning, är en metod som används för tillverkning av profiler, rör eller 

slangar. Med extrudering kan man i princip tillverka ändlösa produkter i flera olika termoplaster. De 

vanligaste är: PP, PE, PVC, PA och PC (Bruder, 201205). 

En matris som används vid utformningen av dessa långa produkter är relativt billiga. Detta gör att denna 

bearbetningsmetod inte är för dyr. Man kan även använda denna metod för att belägga kablar (Bruder, 

201205). 

 

Figur 7. Överblick av vakuumformningsmetod (Bruder, 201205) 

Figur 8. Överblick av extrudering (Bruder, 201205) 
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2.9 Val av tillverkningsmetoder 
I enlighet med företagets krav gällande stora produktserier och relativt låg produktion kunde man 

avgränsa sig från flertalet tillverkningsmetoder. De tillverkningsmetoder som valdes att utgå ifrån med 

hänsyn till det tidigare nämnda kriteriet var:  

 Formsprutning 

 Extrudering 

 Vakuumformning 

För gavlarna som sitter på sidorna av produkten valdes tillverkningsmetoden formsprutning. Detta för att 

formen var för komplex för att tillverka i vakuumformning samt att det inte är möjligt att få till med 

extrudering.  

För profilen som är tänkt att vara i aluminium var extrudering den mest lämpade tillverkningsmetoden.  

För framsidan som skall skjutas in i spår i profilen valdes vakuumformning. Framsidan har en enkel form 

som går att få till med vakuumformning. Dessutom är vakuumformning ett utmärkt val utifrån kriterierna.  

 

2.10 Efterbearbetningsmetoder 
Projektgruppen bestämde på UM2 med handledare samt uppdragsgivare att komponenterna som skall 

ligga innanför den transparanta plastkåpan (förutom LED lamporna) måste på något sätt döljas.  

En passande bearbetningsmetod för att behandla plastkåpan började utredas. Man fann flera intressanta 

bearbetningsmetoder, dessa var; screentryck, tampotryck samt lackering. 

2.10.1 Screentryck 
Screentryck kan användas på olika sätt och på olika detaljer. Man använder sig av en teknik där man lägger 

en film på en speciell duk (screen). Då allting har satts på plats, pressas den önskade färgen genom duken 

med hjälp av en rakel, så färgen överförs till detaljen (Master Design AB, 2013).  

Fördelen med screentryck är att man kan tillämpa den på i princip vilket material som helst. Man kan 

trycka på plana och runda ytor. (Tryckguiden, 2013). 

2.10.2 Tampotryck 

Tampotryck är en teknik som använder sig av 3 komponenter; tampon, färg och kliché. Klichén brukar 

oftast vara gjord i ett stålmaterial med en etsad yta som avbildar motivet. Tamponen som består av 

silikongummi, tar upp färg som från den etsade ytan på klichén för att sedan pressas mot tryckobjektets 

yta. 

Tampotrycknings största fördel är att man får stor precision utan att kvaliteten blir lidande. Denna teknik 

lämpas utmärkt för böjda ytor då silikongummit möjliggör tryck på konkava samt konvexa ytor. 

Tampotryck används vanligast vid produktion av t.ex. golfbollar och muggar. 

En nackdel är att denna metod inte lämpar sig för motiv med storlekar på över 5 gånger 5 cm 

(dixatryckeri, 2013). 
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2.10.3 Lackering 

Lackering är idag en välkänd metod som används globalt. Med lackering har man i princip inga 

begränsningar förutom formgivarens fantasi. Man kan välja alla färger och kombinera med olika effekter.  

Man kan lacka olika material från plast till olika metaller i olika storlekar från några millimeter till flera 

meter (AMB, 2013) (Ytab Group, u.d.). 

2.11 Val av bearbetningsmetod 
Metoden som valdes för att färglägga den transparenta framsidan var screentryck. Metoden passar utmärkt 

på raka ytor och man får bra en yt-finish.  

2.12 Material 
Det bestämdes med hjälp av handledaren att materialen ska väljas med omsorg och med hänsyn till miljön. 

I strobocop konstruktionen där det ingår metall, är det aluminium i första hand som är intressant. 

Aluminium har många fördelaktiga egenskaper som gör det till ett mångfasetterat konstruktionsmaterial 

som passar i olika användningsområden. Några av de egenskaper som uppfyller kravspecifikationen är 

bland annat låg vikt och hög styrka, det vill säga att sträckgränsen varierar mellan 70 och 700 MPa 

beroende på bearbetning och legeringstillståndet. E modulen är en tredjedel av stålet och ligger på 70 GPa. 

Återvinningsbarhet hos Aluminium är också intressant, man kan återvinna och återanvända materialet ett 

antal gånger utan att egenskaperna försämras. Aluminium har ett antal egenskaper som är mindre viktiga 

för just detta projekt så som lätt att forma, korrosionsbeständigt, lätt att sammanfoga etc. (aluminiumriket, 

2013). 

Det slutgiltiga konceptet ska ha en transparent ruta på framsida för att utöka ljusspridningseffekten på 

produkten. I detta fall valdes plast för användningen, utifrån den marknadsundersökningen och 

studiebesöket hos materialbiblioteket. Olika plastmaterial undersöktes med avseende på hur kraven i 

kravspecifikationen ska uppfyllas samt för att följa miljökraven. Det rekommenderas att framsidan ska 

utformas av polykarbonat som är en konstruktionsplast.  

Egenskaper hos polykarbonat gör det till ett effektfullt material för just denna produkt. Egenskaper som 

ska uppfylla kraven är att den är glasklar och har en ljusgenomsläpplighet upp till 89% och mycket hög 

slagseghet samt hög användningstemperatur (den kan klara av 120 grader kontinuerlig och 145 grader 

kortvarig). PC är ett utmärkt material när det gäller återvinning då det går att återvinna materialet ett antal 

gånger och i andra hand kan det energi utvinnas. Det PC som finns på marknaden är baserade på ricinolja 

och det är 5 % biobaserat. 

Det finns ett stort intresse hos ledande företag som tillverkar PC för att kunna tillverka PC från socker. 

Detta innebär att processen blir mer miljövänlig samt dyrare. Det typiska användningsområdet för detta 

material är vid tillverkning av strålkastare inom bilindustrin samt CD- och DVD skivor (Bruder, 201205). 

Materialet som valdes för de två gavlar som monteras på sidorna var ABS. ABS är en amorf plast som har 

goda egenskaper. Den är form stabil under olika belastning, har bra elektrisk isolering, bra yt-glans samt 

går att lackera. Materialets egenskaper kan förbättras om det blandas med konstruktionsplast som 

polykarbonat(ABS/PC). Denna blandning resulterar i att kostnaden hålls nere samt att man får de bra 

egenskaperna hos plastmaterial som t.ex. bättre temperatur och UV motstånd (Bruder, 201205). 
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3 Idégenerering & konceptutveckling 

3.1 Skissarbete 
Det ägnades drygt en vecka för att skissa upp alla tankar och idéer som kom upp. Dessutom användes 

metoden brainstorming. Restriktionerna projektgruppen skulle hålla sig inom var den kravspecifikation 

gruppen blivit tilldelad. Man hade även i åtanke att alla skisser skulle innehålla ett antal komponenter 

(kretskort och LED). LED lamporna som skall användas har en lysvinkel på 120 grader rakt uppåt. Detta 

har man har haft i åtanke. 

Det funderades mycket på ”billigt att tillverka”-kravet i kravspecifikationen under skissarbetet. Detta var 

man noga med att försöka uppfylla tidigt i skissfasen, men samtidigt lät man inte den tanken ta över det 

fria skissandet. 

3.2 Val av koncept med Pughs beslutsmatris 
För att gå vidare med alla skisser på olika koncept som genererades, ställde man upp en Pugh 

beslutsmatris. En Pugh beslutsmatris görs för att gallra alla koncept. relevanta kriterier ställs upp och 

viktas från 1 till 5, där 5 är absolut viktigast. Sedan utgår från en referens som man jämför alla de nya 

koncepten med, i detta fall blev referensen den redan befintliga produkten Inferno Strobocop. När 

viktningen är klar, börjar man jämföra ett koncept i taget med referensen. Om det nya konceptet tycks 

klara kriteriet bättre än referensen, sätts ett ”+” i rutan där raden och kolumnen korsar varandra. Om 

konceptet inte förutsägs klara kriteriet lika bra som referensen, sätts ett ”-”. Om konceptet och referensen 

tycks klara kriteriet lika bra, sätts en ”0”. 

Därefter räknas poängen ut (figur 7) och man får summan för varje tecken. Man summerar nettovärdet 

vilket även blir slutpoängen och det avgörande för vilket koncept som enligt uppsatta kriterier är bäst 

lämpat att gå vidare med. 

Resultatet i matrisen visade att det skall fortsättas med koncept 2, 4, 5, 8, 10 och 11. Det bestämdes dock 

efter diverse diskussioner att man endast skall fortsätta med 4 koncept; koncept A som är en kombination 

av koncept nr. 2 och nr. 10, koncept B som är koncept nr. 8, koncept C som är koncept nr. 11 och 

koncept D som är koncept nr. 4 i matrisen. 

 

  Figur 9. PUGH beslutmatris  
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3.3 Koncept A 
Det första konceptet som valdes fram ur Pugh, 

fick heta Koncept A. Koncept A bygger på en 

aluminiumprofil som är tänkt att även passa till 

Koncept B. Detta för att implementera ett 

modultänk som möjliggör valmöjligheter för 

kunden. 

Den upphöjda radien i mitten ger en känsla av 

styrka och stabilitet samtidigt som man följer 

företagets designtrend. Dessutom har 

”öppningen” en vinkel på 120 grader för att 

optimera ljusutsläppligheten.  

Samma material valdes att användas för alla koncept. Kåpan är tänkt vara en aluminiumprofil. Detta dels 

för att företaget redan använder en 

aluminiumprofil, men även för att man anser 

att den ger en robust och stilfull känsla som är 

eftersträvad.  

Vad gäller fronten, har PC valts (polykarbonat) 

som material. Detta för att den tillåter 89 % 

ljusgenomsläpplighet samtidigt som den är 

slagtålig. Tanken är att överdelen skall skjutas 

in i spår som finns i aluminiumprofilen och de 

skall båda fästas med hjälp av två gavlar på 

vardera sida som man skruvar på.     

3.4 Koncept B 
Inspirationskällan var eleganta kurvor och former. Därav Koncept B. 

Detta koncept består av samma aluminiumprofil som Koncept A. 

Överdelen är lik Koncept A, det är tänkt att den ska skjutas in i spår på 

samma sätt. Gavlarna som håller ihop konstruktionen är annorlunda. 

Den stilrena designen gör att den får en exklusiv look vilket gör att den 

smälter in i lyxiga miljöer. 

 

 

 

  

                 Figur 11. Koncept A 

                 Figur 10. Skiss på koncept A 

Figur 12. Skiss på koncept B 

Figur 12. Koncept B 

                 Figur 13. Koncept B 
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3.5 Koncept C 
2 kretskort som placerares vinklade mot varandra valdes i detta koncept. Anledning var att utöka 

ljuseffektiviteten. Överdelen är konstruerad på samma sätt som tidigare koncept, det är tänkt att skjutas i 

spår för att underlätta monteringen samt hålla ihop konstruktionen. Därefter monteras 2 gavlar på sidorna. 

Formen på profilen möjliggör montering av produkten på olika väggar och hörn med 45 graders vinkel, 

vilket är vanligt i byggbranschen. Efter UM 2 bestämde man med rådgivning av handledaren på företaget 

att utesluta detta koncept. Anledningen var först och främst att man inte kommer ha så mycket nytta av 

två starka ljus källor, då förtaget tycker att en ljus källa har en tillräcklig effekt när det gäller att fånga ögats 

uppmärksamhet. Den andra anledningen var att två kretskort kommer höja risken för att en el komponent 

går sönder och att man på andra sidan måste koppla samman de två kretskorten vilket kan leda till 

felmontering av installatörer. Sista anledningen till att Koncept C valdes bort var att två ljuskällor d.v.s. två 

kretskort höjer den initiala kostnaden för produkten. 

 

3.6 Koncept D 
Detta koncept inspirerades av ljudanläggningar som 

t.ex. högtalare. Denna eleganta form valdes för att 

kunna täcka en stor area i olika lokaler. Den raka 

formen på sidorna och på bakdelen av profilen 

möjliggör montering på olika väggar. En reflektor 

användes för att öka ljuseffektiviteten samtidigt som 

kretskortet som sitter bakom ljuskällan döljs. 

Monteringen sker ungefär på samma sätt som de 

tidigare koncepten. Man skjuter in kretskortet i det 

spår som finns i aluminiumprofilen. Framsidan är 

också tänkt att skjutas i spår och därefter monteras två 

lock på toppen och botten av produkten. 

  

                 Figur 14. Koncept C 

                   Figur 15. Koncept D 
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4 Vidareutveckling av konceptidéer  
Efter andra uppföljningsmötet föreslogs en mer omfattande vidareutveckling av koncepten. 

Aluminiumprofilen som Indusec AB använder i sin ljudprodukt som basprofil föreslogs att användas.  

4.1 Koncept A.1 
Koncept A.1 är en vidareutveckling av 

koncept A. Detta koncept har designats i 

huvudsyfte för att följa företagets designlinje. 

Den konvexa radien ger en känsla av stabilitet 

samtidigt som den har en tilltalande design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Koncept B.1 
I vidareutveckling av koncept B var tanken tillämpa detta förslag för produktion. fronten konstruerades 

om, dvs. den minskades i längd. På det här sättet 

kan man tillverka framdelen med hjälp av 

vakuumformning utan någon efterbearbetning. 

Gavlarna anpassades på samma sätt för att förenkla 

monteringen. 

                                                          

(Gavel)  

          

  

                Figur 16. Koncept A.1 

 

                Figur 16. Koncept A.1 

 

           Figur 18. Koncept B.1 

                Figur 17. Koncept A.1 
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4.3 Koncept C.1 
Detta koncept genererades genom  implementerandet av ett ”tvärtom-tänk.  Liksom det föregående 

konceptet har koncept A.2 en radie, fast denna är konkav. Det ger ytterligare en fördel, vilket är att 

ljusspridningen från LED-lamporna ökar eftersom den konkava ytan ger den effekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Koncept D.1 
Konstruktionen ändrades efter uppdragsgivaren 

önskemål så att produkten kan monsteras på tak. 

Detta genom att konstruera ett L-format 

monteringsverktyg.  

Med denna lösning kan installatören montera 

konceptet på taket och själva monteringen sker inte 

på plats. Som figur 20 visar, kommer kretskorten att 

skjutas in liggande i spåren. Därefter skjuts framdelen 

på plats. Profilen designades så att den även kan 

monteras i ett hörn eftersom formen på sidorna är vinkel anpassat till 

ett hörn. 

 

     

(Kretskortsspår)  

                                                         

                                                        

(Vinkel)  

           Figur 21. Koncept D.1 

       Figur 19. Koncept C.1 

              Figur 22. Koncept D.1 

(Verktyg för monteringshjälp) 

(Transparant PC avsedd för LED-lamporna) 

 

       Figur 20. Koncept C.1 
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4.5 Koncept R 
Koncept R är en tunn och rak design som ger en känsla av robusthet samtidigt som den är stilren. En 

enkel design som ger en stark känsla. Den enkla designen minimerar volym och material vilket även 

gynnar företaget utifrån ekonomiska perspektiv. Detta var handledarens stora favorit. 

 

 

 

 

 

  

           Figur 24. Koncept R 

   Figur 23. Koncept R 

Transparant PC avsedd för LED-lamporna 
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5 Resultat av design och konstruktion 
Det diskuterades med handledarna om vilka koncept som var bäst att gå vidare med utifrån krav som 

ställdes tidigt i projektet. Dessa var:  

 Billigt att tillverka 

 Följer företagets designlinje 

 Verklighetssinnad  

Resultatet blev en anpassad kombination av koncept R samt den aluminiumprofil som Indusec AB idag 

använder för sin andra befintliga produkt, Inferno ljudbarriär. Den raka kåpan som sitter på koncept R 

valdes främst för att möjliggöra screentryck och för att underlätta för lackering. Aluminiumprofilen valdes 

ur ett kostnadseffektivt perspektiv att användas för Inferno Strobocop LED, men även för att det följer 

företagets befintliga designlinje.  

I övrigt var man nöjd med alla koncept som utvecklats och tagits fram. 

5.1 Digitalt arbete 
I stort sett alla produktframtagningsprojekt kräver att man använder någon sorts datorbaserad design- och 

konstruktionsverktyg. Under processen kan koncepten ändras. Det kan handla om att man upptäcker 

något som man inte tänkte på vid skissandet eller andra små detaljer.  

Det digitala arbetet har under projektets gång varit nyckeln. Man har utnyttjat sina kunskaper i dessa 

kraftfulla verktyg för att visualisera sina idéer och tankar.  

Inferno Strobocop LED:s kåpa valdes tillslut rak för att underlätta bearbetningsmetoderna. Det 

resulterade i en slimmad och rak design som även kan upplevas som stadig. 

 

 

 

    Figur 25. Slutkoncept, Inferno Strobocop LED 

 

LED-lampor 
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Figur 27. Slutkoncept, Inferno Strobocop LED monterad på en 

smycken affär  

 

Figur 26. Slutkoncept, Inferno Strobocop LED monterad 

på en vägg i klädaffär  
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5.2 Prototyp 
Prototypen bestod utav fyra detaljer. Tre detaljer behövde tillverkas, detta för att man fick aluminium 

profilen i rätt längd från Indusec AB. Ritningarna tog fram för detaljerna och därefter skickades dem till 

formskrivingen på skolan. I bearbetningsstadiet finslipades och lackerades alla detaljer med de önskade 

färgerna. Det var önskvärt att testa prototypen, men eftersom leveransen av LED lamporna blev 

försenade fick testerna utebli. Projektgruppen blev nöjd med resultatet. 

  

Figur 28. Prototyp Strobocop LED Figur 29. Prototyp Strobocop LED 
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6 Plansch och broschyr 
Avsikten med planschen och broschyren (se bilaga) var att informera om produktens egenskaper i en 

övertygande reklamaffisch. De utformades så att företaget kan använda dessa i marknadsföringssyfte samt 

utnyttja dessa på sin webbplats. 

  

Figur 30. Plansch Strobocop LED 
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7 Livscykelanalys 
Det gjordes en enkel livscykelanalys för att skapa en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är 

under produktens livscykel från råvara, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen 

(Wikipedia, 2013). Avgränsningar görs från att analysera transporter, energiåtgång i mellanleden och 

kretskortens livscykelanalys samt led lampans miljöpåverkan. 

Materialet som valdes för framsidan var PC som är en amorf plast. På marknaden finns PC som är 

baserade på ricinolja och den är till 5 % biobaserad. Det finns flera ledande företag som arbetar med att 

framta PC från socker (biobaserade isosorbid). Genom användningen av detta material minskas 

miljöpåverkan. När det gäller återvinningsaspekter, går materialet utmärkt att återvinna och i andra hand 

energi utvinna (Bruder, 201205). 

Materialet som förslogs för profilen var aluminium, man kan kalla aluminium som en kretsloppsmetall.  

Materialet kan återvinnas, återanvändas och besparingen på energimängden som används vid tillverkning 

av aluminium är upp till 95%. Aluminium jämfört med andra metaller behåller sina egenskaper efter 

återvinningen. Alla produkter medför användning av råvaror och energi. Detta medför större eller mindre 

mängder av spillmaterial. Men poängen med aluminium är att man kan återvinna överblivet material till 

nästan samma grundegenskaper (aluminiumriket, 2013) .  

Låg vikt kombinerat med hög styrka ger lätta konstruktioner som resulterar  i mindre energiförbrukning 

under transport (aluminiumriket, 2013). 

Materialet som valdes för gavlarna var ABS plast. ABS är en plast som går utmärkt att återvinna och energi 

utvinna. Man hade miljöaspekter i åtanke under hela processen när det gällde materialval och val av 

tillverkningsmetod. Alla val som gjordes utgick från bästa möjliga miljövänliga metod och material då 

visionen är en hållbar utveckling (Bruder, 201205).     
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8 Slutsats och diskussion 
Projektet resulterades i slutkonceptet Strobocop LED.  Jämfört med den befintliga produkten har 

slutkonceptet avsevärt mindre dimensioner (se figur 31 och 32). Konceptet modellerades och en prototyp 

framställdes. En CAD-modell togs fram och renderades till digitala bilder. Det skapades digitala 

ritningsunderlag till konceptet. Det togs fram en tillverkningsmetod som uppfyller uppdragsgivarens 

ekonomiska krav. Konstruktionsarbetet, produktframtagningen samt prototypframtagningen uppfyllde 

dem uppsätta målen. Det skapades presentationsmaterial så som reklamaffisch och broschyr till Indusec 

AB. Det togs även fram koncept med utgångspunkter från kravspecifikationer.  

Det togs inte fram fler förslag på ett koncept för bruk i utomhusmiljöer som var ett önskemål, detta på 

grund av tidsbrist. 

De lösningsmetoder som valdes fugerade väl. Den lösningsmetod som valdes att inte fördjupa sig i var 

DFA. Däremot fanns monteringsaspekter i åtanke under hela processen. 

 

 

 

Lösningsmetoderna som valdes att användas kändes relevanta för projektuppgiften och utnyttjades också 

väl. En av lösningsmetoderna som användes var QFD, vilket hjälpte att översätta kundens behov till 

mätbara egenskaper. Genom att utföra QFD analysen fick ett delresultat som man därefter kunde gå 

vidare med i idégenereringsfasen. Det kom till väl nytta och gav till resultat att projektgruppen visste vad 

de skulle fokusera på i skissprocessen.  

PUGH beslutsmatris kom därefter till bra användning efter skissfasen. Varför det valdes att använda 

PUGH beslutsmatris var dels för att man hade bra förkunskaper inom den. Men även för att den ger ett 

bra konkret förslag att jobba vidare med gentemot en befintlig referens.  

Brainstorming gjordes under idégenereringsfasen. Metoden är välkänd och syftar på att lösa problem och 

hitta på nya idéer.  

Uppdragsgivare samt handledare hade stor betydelse i gallringen av alla koncept. Det är alltid är bra med 

rådgivning från uppdragsgivare och handledare men i detta fall kändes det som att det ekonomiska 

kriteriet hade för stor påverkan på konceptutvärderingen.  

Utifrån studiebesöken som gjordes och marknadsundersökningen valdes ett material som är robust och 

slagtåligt samtidigt som glasklart, till framsidan av produkten. Materialet var polykarbonat vilket även 

godkändes utifrån kravet på hållfasthet och ekonomi.  

Till profilen valdes aluminium som med avseende på tillverkningsserie kan vara anpassad för låga 

produktioner. 

   Figur 32. Slutkoncept, Inferno Strobocop LED 

 

   Figur 31. Befintliga produkten, Inferno Strobocop 

 

248x104x27 

 

620x240x200 
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Aluminium används globalt idag och dess egenskaper passar väl in i de krav som ställdes på produkten. 

Gavlarna är tänkta att följa företagets befintliga med avseende på tillverkningsmetod samt material.  

Utifrån en marknadsundersökning och muntlig kontakt med diverse företag rekommenderades två olika 

bearbetningsmetoder för framsidan. Med avseende på ytfinish samt färgmöjlighet valdes det screentryck. 

Gavlarna och framsidan av prototypen formskrevs på KTH och bearbetades därefter med slipning samt 

lackering. Aluminiumprofilen var från Indusec AB och i rätt längd. 

Ett test av prototypen var önskvärt med skedde aldrig då det blev förseningar med leveransen av LED 

lamporna. I övrigt var man nöjd med resultatet av prototypen. 

Detta examensarbete har ökat kunskaperna vad gäller planering och genomföring av projekt. Tiden som 

var avsatt har utnyttjats till fullo. 
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9 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Detta arbete kan utnyttjas som underlag för ett fortsatt arbete med framtagning samt utveckling av en ny 

Strobocop. Produkten är avsedd för inomhusmiljöer och alternativa tänkbara användningsområde är 

butiker och lager etc. 

Vid fortsatt arbete rekommenderas, samt efter önskemål från arbetsgivare, att man studerar möjligheter att 

ta fram ett nytt koncept för utomhusmiljöer som uppfyller utomhuskravet IP65. Det rekommenderas även 

att man bygger en funktionsduglig prototyp utifrån detta krav. Det rekommenderas att det fortsatta 

arbetet skall slutföras som ett självständigt projekt. Det rekommenderas även man studerar fler 

möjligheter på koncept R med avseende på design. 
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