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Sammanfattning
Examensarbetet bygger på en egen observation av brister som finns i de trygghetslarm
som kommunerna använder sig av idag. Idén är att personer ska känna sig trygga på
allmänna platser. Arbetet kommer att baseras på tre grundparametrar, position, fall och
puls. Det är både teoretiskt fakta men även att testa olika system. Första fasen i arbetet är
att strukturera ner grundparametrarna i mindre delar. Arbetet utförs genom att avläsa
marknadens sortiment på trygghetslarm. Därefter utföra en egenskapad testanalys på
komponenterna. Den andra fasen är att testköra och sammanfoga grundparametrarna till
en produkt och att avläsa både marknaden och prisbilden. Även hur armbandet ser ut i
dag och att tillverka en konstruktion som passar bättre dagens behov. Tredje fasen är en
analys på vad som blev bra och vad som blev mindre bra, för att kontrollera att samtliga
kriterier uppfyllts. En kontroll så att samtliga kriterier som har angetts uppfyllts.
Produktens slutliga konstruktion för detta projekt ska ha en instruktionsmanual och en
tillverkningsmanual. Konstruktion av ett nytt trygghetslarm genomfördes. Ett antal
komponenter och analyser utfördes för att välja rätt komponenter till rätt
grundparameter. Grundparametrarnas mål uppfylldes, ett av dem var trygghet på
allmänplats.
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Abstract
The thesis work is based on your own observation of deficiencies in the security alarms
that municipalities use today. The idea is that people should feel safe in public places.
The work will be based on three basic parameters. These are position, case and pulse. It
is both theoretical facts but testing different systems. The first phase of the work is to
structure the basic parameters into smaller parts. The work was done by reading the
market on the assortment. Then run a qualified test analysis on the components. The
second phase is to test drive and merge the basic parameters of a product. The read both
the market and the price picture. Evently the bracelet looks like today and produces a
design that fits better today's needs. The third phase is an analysis of what became good
and what became bad good. Make sure all the criteria specified are met. The final
construction of the product for this project will have an introduction and manufacturing
manual. Construction of a new security alarm was implemented. A number of
components and analyzes were performed to select the right components for the correct
basic parameter. The needs for the basic parameter were met, one of which was security.
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1. Introduktion
Här kommer en introduktion till projektet, tillsammans med syfte, mål och
avgränsningar.
1.1Bakgrund
I Sverige finns det 2 170 000 pensionärer som är 65 år eller äldre. Av dessa har 320 000
på något sätt fått hjälp i hemmet eller med läkarvård. För varje år ökar antalet äldre som
får bo kvar i hemmet på grund av att ålderdomshemmen är överbelastade. Äldre vill bo
hemma så länge inte dessa känner sig hjälplösa och isolerade. (Broberg 2017) En önskan
finns om att känna sig trygg utan att behöva isolera sig ?
Det finns inga möjligheter att äldre kan få en egen vårdare. Brukare känner att man inte
vill ha en vårdare på heltid. Det är som tekniska avdelning för trygghetslarm i Halmstad
citera ”Bara vill ha hjälp när något hänt” av Per-Erik Olvenge. Han förklarar att det är
mycket svårt att uppfylla detta om man inte är tankeläsare. Per- Erik förklarar också att
det kan krävas övertalning innan brukaren accepter trygghetslarm. Det han anser varför
inte personer använder trygghetslarmen är att det pekar ut vem som är en svagare
person. Ett annat dilemma är att få personer tar av sig smycken man använt i flera år, för
att få ett tygarmband runt armen. Olvenge förstår inte varför det inte finns någon
lösning där larmet kan placeras på brukarens befintliga smycken eller mer diskret.
(Trygghetslarm, 2017)
När du har fyllt 65 år har du rätt till ett trygghetslarm utan att begära en prövning, är du
under 65 år har du möjlighet att ansöka om ett trygghetslarm efter prövning.
(Socialstyrelsen, 2017) Trygghetslarmen idag har inget fallarm som utlöses då brukaren
faller, vilket är en stor brist. En annan aspekt är att äldre inte vill använda dessa på grund
av utseendet. Äldres trygghetslarm fungera oftast vid deras bostad. När ett larm utlöses så
vet inte vårdaren om det är ett fallarm eller akutlarm.
Fallskador är något som kostar samhället pengar. I Sverige föll 40 000 personer under
2016. Varje dag dör 4 personer till följd av fallolyckor, det uppges dock inte om dessa
personer dör direkt eller för att de inte fick hjälp. Socialstyrelsen menar att det även
finns ett mörkertal på 50 % då kriterierna för fallskada inte uppfylls eller att det finns
andra förklaringar i läkarrapporten. Fallolyckor kostar Sverige 40 miljarder varje år där
äldre står för 10 miljarder. Vad som innebär äldre framkommer inte i rapporten men på
socialstyrelsens hemsida definieras äldre som 65 +. Socialstyrelsen påpekar att skadorna
hade kunnat bli mildare om den skadade skulle fått hjälp snabbare, äldre är mer utsatta
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då de kan sakna styrka, är ensamma i boendet eller är drabbade av förlamningsskador.
Socialstyrelsen påpekar också att en stor del av fallen hos äldre beror på läkemedel. Att
man önskar en lösning på fallolyckor samt en produkt som larmar när olyckan ändå är
framme, detta för att minska antalet dödsfall. (Socialstyrelsen, 2017)
I rapporten ”Trygghet på vems villkor?” av Martin Boström är slutsatsen att äldre är
aktiva till något händer, därefter sker en nertrappning till en mer inaktiv person som bara
rör sig i lägenheten och maximala avståndet blir till närmsta livsmedelsaffär. Martin
påstår att personen har sin hälsa kvar för att göra större utflykter men vågar inte göra
något utan sin vårdare. Vårdare känner att de inte räcker till. Beskriver även att
personalen inte vet hur man ska prioritera larm (Boström, 2014)
Dagens konstruktion är den samma som användes på 90 talet (Lindberg & Gry, 2015).
•! Ska personer känna sig lika isolerade som på 90talet?
•! Ska det inte finns ett trygghetslarm som utlöser samtliga fall ?
•! Hur kan man öka användningen av trygghetslarm?
•! Hur underlättar man för personalen att prioritera sina trygghetslarm?
1.1.1 Presentation av arbete i egen regi

Arbetet är ett egen designat projekt efter några års funderingar på en lösning för att äldre
personer ska känna sig tryggare. Jag har ingen medicinsk erfarenhet men säkerhet och
trygghet har jag arbetat med under mina fyra år som väktare. En del av mina släktingar
börjar att komma upp till åren, därför håller man kontakten med dem minst en gång om
dagen för att se så att allt stå rätt till. Detta har inspirerat mig till arbetet så även dem kan
känna sig trygga.
1.2 Syfte och mål
Arbetet syftar på att äldre personer ska kunna känna sig trygga både i hemmet och på
allmänna platser så som kollektivtrafik eller affärer och på så sätt kunna fortsatt vara
aktiva. Huvudmålet är att utveckla ett larm som larmar vid olycka och position. Design
av ett trygghetslarm som brukare kan tänka sig använda. Fallarm fokuserar på att alltid
larma när personen faller eller behöver hjälp. Ett larm som fungerar utan att personen
måste trycka på larmet.
Konstruktionen av ett trygghetslarm är det viktigaste målet, ett hölje som kan fungera på
flera ställen på kroppen. Målet är att konstruktionen ska vara diskret så att fler brukare
ska börja använda larmet. Konstruktionen ska kunna placeras på smycken och klocka.
Höljets funktion kommer att visas upp i arbetet, men inte ett designat hölje.
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1.2.1 Problemdefinition

•! Utformningen av produkten är det första problemet. Neutralt hölje, där samtliga
komponenter får plats. Den ska även isolera för stötar.
•! Utvärderingen av komponenternas val och funktion ska analyseras och
genomföras mot konkurrenternas komponenter. Någon sorts rangordning ska
genomföras.
•! Behoven för trygghetslarm ska tas fram, en funktion eller flera för att uppfylla
dessa behov.
1.3 Avgränsningar
Projektet kommer att inrikta sig på komponenternas funktioner och inte på
komponenter. Drivsystemets funktion där det inte har någon betydelse vilket
programspråk som används, även vilket nät som information sänds från kommer inte att
tas upp. Höljet som redovisas kommer inte vara designat. Syftet är att visa ett hölje som
fungerar till projektets mål. Projektet kommer inte redovisa en färdig produkt, utan visar
upp vilka funktioner som kan lösa problemen. Trygghetslarmet kommer inte ta upp
samtliga brister utan fokusera på ett antal.
1.4 Ansvarsområdet
Projektet kommer att analysera, utvärdera och konstruera ett tryggare trygghetslarm.
Ansvaret ligger på projektet.
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2. Teoretisk referensram
I teoridelen tas det upp grunderna i teoriböcker och litteratur som är viktiga för
projektets resultat och diskussion.
2.1 Äldres beteende
För att förstå äldre måste man analysera dessa. Detta görs genom att studera två stycken
rapporter om äldre. Den första är Trygghet – på vems villkor? Av (Boström, 2014) och
den andra är Trygghet med trygghetslarm av (Linden, 2006).
Boström skriver att äldre inte är vana vid stora förändringar och att teknikens funktioner
ofta är för avancerade. Det rekommenderas att utrustning ska ha så lite knappar som
möjligt och samtidigt ge trygghet. Sammanfattningsvis vill äldre ha det likadant från dag
till dag. Det skrivs även i rapporten att äldre ska fungera som vanligt utan att behöva
göra något men att det ändå ska finnas ett larm som bevakar personen. (Boström, 2014)
I rapporten av Linden bygger undersökningar på larmets utlösning vid fall. Detta
förstärker teorin om fall att detta är ett stort problem för äldre. I rapporten kan det även
avläsas att personalen inte vet hur allvarliga fallen är förrän de är på plats. Om man läser
vad äldre anser hur trygghetslarmet ska användas, så är skillnaden ganska stor. Den ena
tycker man ska trycka när man känner att något är på gång att hända. Andra anser att
larmet bara ska användas vid en nödsituation. (Linden, 2006)
2.2 Verktyg
2.2.1 Gantt-schema

Flödesschema och strukturera upp hur processen ska genomföras. Aktiviteter punktas
upp och placeras efter tidsperiod. Där både den aktiva och planerade strukturen ritas
upp. Med detta ser man strukturen på hur många veckor eller månader man har på sig
att genomföra processen.
Fördelar med Gantt-schema är att det är lätt att rita upp och att få en snabb översyn vad
som ska göras och vem som ska göra detta. Ett enkelt system att analysera vad som ska
göras den veckan.
Nackdelarna är att aktiviteten är mycket enklare på pappret än det är i verkliga livet. Vid
stora projekt är det en stor risk att de anställda tappar helheten och enbart ser sina egna
krav. Då är det stor risk att kraven före och efter inte överensstämmer. (Ullman, 2015)
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2.2.2 FEM-analys (Finita Elementmetoden)

I FEM metoden analyseras och uträknas produktförslag i hållfasthet. FEM-analysen utför
oftast på produktens belastningar. Både mekaniskt och termiskt. I
konstruktionsprocessen påbörjas mindre analyser och beräkningar av FEM. Detta för att
få en större förståelse på hur konstruktionen fungerar. I Catia V5 kör man FEM
analysen, syftet att använda sig av ett datorprogram samt att spara tid och få noggrannare
uträkningar. (Sunnersjö, 1999) (Ullman, 2015)
2.2.3 SWOT-analys(Strengths Weakness Opportunities Threats)

Denna typ av analys är enkel att genomföra, men det är även enkelt att göra fel. Det
gäller att prioritera informationen i de fyra blocken i en SWOT analys. Skriver man för
mycket i dessa block blir det fler komplikationer än förklaringar. SWOT analysen har en
mycket sämre metodologi att identifiera styrkor och svagheter i projektet. Ett annat
problem av analysen är att man inte sätter värde på problemet och vad som ska utföras.
Annars är SWOT analysen en mycket enkel analysform. Några knep för att utföra en bra
analys är att max tre till fem punkter under varje kategori, punkterna ska skilja sig från
varandra. Varje punkt ska ha ett definierat syfte. Punkterna ska vara definierade med ren
fakta och inga orealistiska förslag. (Comana & Ronen, 2009)
2.2.4 AIDA

Ferrell och Hartline har konstruerat en princip för marknadsföring som handlar om
kommunikation till potentiellkund. AIDA står för attention interest desire och action.
Konceptet baseras på en kronologiskordning, finns det något ? är dem intresserade av det
? vill jag satsa i det ?och sälja produkten? Marknadsföringen baserar sig på punkterna
ovanför vilket steg man är i. (Buis, Johnsson, & Thormann, 2015)
Projektets idé är att lansera produkten till företag som finns i stegen, intresserade och
villiga att satsa. Marknadsföringen kommer att ske på två olika sätt detta på grund av att
dem ligger i två olika stadium. De som finns i villiga att satsa marknadsför man genom
en prototyp och framsteg i produkten. Kunder som ligger i steg intresserade där är det
mer kunskapsbaserad fakta man önskar. AIDA konceptet där får man analysera varje
gång man får in en ny intressent. (Buis, Johnsson, & Thormann, 2015)
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2.2.5 Testmatris

Testmatrisen kommer att grunda sig på Volvosmatris. Volvosmatris har ett antal faktorer
som följs. Syfte, mål, resultat och utvärdering. Syftet är att beskriva testet, hur det
genomförs mycket detaljerat. Mål där skriver man vad testet ska uppfylla och varför.
Resultat beskriver hur testet gick. Utvärderingen misslyckades och testet uppfyllde inte
målen, beskriver ett sätt om hur målen ska uppnås eller omdefiniera syftet. Samtliga
tester ska vara väl dokumenterade med testperson, datum och kontroller.
2.2.6 Brainstorming

När brainstorming genomförs i ett projekt behövs ingen teoretiskfakta. Det finns fyra
delar som projektgruppen ska tänka på vid brainstorming. När förslag kommer fram får
projektets brainstorming inte kritiseras och det gäller även självkritik. Många gånger
spårar arbetet enkelt in på ett spår. Arbetet ska helst komma med olika idéer med så
breda vyer som möjligt. Bisarra förslag då dessa kan leda till en bra idé. Att i slutet av
brainstormingen sätta ihop förslagen, även behålla några extra idéer om det uppkommer
komplikationer i något led längre fram i projektet. (Österlin, 2007) (Tonnquist, 2016)
2.2.7 Idéskiss

Genom idéskiss kan man på olika sätt bilda sig en uppfattning om hur produkten
kommer att se ut när projektet är avslutat. Det finns även en möjlighet att projektet kan
lägga samman flera lösningar till en bättre lösning.
2.2.8 CAD

Projektet kräver även en ritning av produkten för 3d-utskrift. Vilket också krävs för
analyser och passformning av samtliga komponenter. En konstruktions ritning krävs för
framtida masstillverkning eller patentsökning.
2.2.9 Marknadsundersökning

Projektet måste under insamling av fakta göra ett konkret beslut om vad som krävs och
vad som måste åtgärdas. Examensarbetet kräver är att varje problem i projektet kommer
att delas upp i mindre problem som jämförs mot konkurrenternas produkt. Dock kan
man inte göra undersökningar över samtliga trygghetslarm. Det man får göra är att
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analysera de fyra största leverantörerna på marknaden. Detta genom en rapport från
socialstyrelsen. (Socialstyrelsen, 2017)
Tre frågor i projektet som Olsson och Ullmans metoden påpekar viktiga ha med sig i
undersökningen. Dessa frågor ställer man för varje funktion.
•! Hur ser marknaden ut ? – Avläsningen av marknaden utförs genom tid, pris eller
något annat jämförelsesystem.
•! Hur kan funktionen bli bättre ? - Är funktionen ledande eller var befinner den
sig för tillfället ?
•! Hur kan funktionen bli ledande på marknaden? - Funktionen är kanske redan
den bästa på marknaden. Men den kanske kan bli mer
miljövänlig (Arbetsmiljöverkets, 2017). Det andra är att studera konkurrenterna,
se om de har ett bättre förslag på lösning.
2.2.10 Investeringskalkyl

Vad kostar produkten? På grund av funderingarna på att detta ska bli ett företag när
projektet är slut måste även investeringskalkyl göras. Metoden kommer att göra en
uträknings kalkyl på vad produkten kommer att kosta vid tillverkning. Denna kalkyl gör
man för att analysera överlevnad, expandering och överblick, i stort vad varje funktion
kostar.
2.3 Ergonomi
Genom att arbetet använder sig av ergonomi förbättras människans kropp och sinne.
Detta förhindrar arbetsskador och gör arbetsplatsen till en bättre arbetsmiljö. Det
behöver inte bara vara produktens användare. Det kan även vara i processen till
konstruktionen så som ljus, tyngd och upprepande rörelser. (Arbetsmiljöverkets, 2017)
Ergonomi kan vara en enkel detalj, som att knapparna är placerade för tätt. Varje gång
en person nuddar en knapp råkar hen trycka på en extra knapp. Att en person glider av
en stol flera gånger under ett arbetspass räknas också till dålig ergonomi. (Österlin, 2007)
Ett ergonomisk verktyg ska konstrueras utifrån tre grundfaktorer. Dessa är greppytan,
kraftkraven och användningssätt. Designen pekar även på några personers faktorer. Som
man eller kvinna, ung eller gammal eller med eller utan handikapp.
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Vid vikt granskning mellan barn och vuxna. Även ergonomi i passformning är viktigt, en
person vill inte ha för mycket utrymme mellan kroppsdelen och föremålet. Detta blir en
extra tyngd för personen. Då föremålet kommer ligga mot kroppen är det viktigt att
tänka på att det inte skaver eller gör åverkan på huden. (Ullman, 2015)
Vid användning av en display i projektet finns det också ergonomiska delar att tänka på,
så som att information som hänger samman finns på samma ställe på displayen.
Storleken kan vara en viktig sak för synen. Informationsflödet behöver kanske inte alltid
vara med på displayen Det räcker kanske med en indikator som en diod eller ett ljud för
att indikera något. Ljud är alltid bra att ha så man vet om produkten används eller inte,
eller vid vidröring. (Arbetsmiljöverkets, 2017)
2.4 Övriga teorier
2.4.1 Arduino

Drivsystemet för denna produkt kommer att bli Arduino. Tyvärr har Arduino ingen
större säkerhet på sina komponenter. Arduino är ett välstrukturerat system både när det
gäller ett programmeringsbibliotek. (Dahlberg, 2001) Där det mesta har en öppen
källkod vilket innebär att källkoden får användas till egna drivsystem utan något
godkännande. Arduinokomponenter finns i flera olika kategorier och utformning.
Storlek på Arduinokort finns från några millimeter upp till flera centimeter. Detta
projekt kommer att fokusera på funktionerna (Arduino, 2017).
2.4.2 Fall

För att arbetet ska analysera fall som glidfall och vanliga fall krävs en funktion som
utlöses när personen ligger på golvet. Hansson har analyserat olika ställningar på en
person med hjälp av en accelerometer. Genom att samla in data i x,z,y –led och sedan
föra in data i Matematica gör Hansson en signal av insamlad data. Hansson visar att
accelerometern kan tolka rätt flera gånger jämfört med en funktion som är ett stötlarm
där det larmar när det nuddar något med hög hastighet. (Hansson, 2012)
Tanken är att projektet ska fortsätta med Hanssons system och teoretiska referenser för
analysera ett glidfall som inte larma för tillfället på grund av inte kraften tillräckligt stor i
stöt sensor för ett glid fallet ska utlösas. För en djupare förståelse för skillnaden mellan
glidfall och vanligt fall se Bilaga 7.
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2.4.3 Avläsning av puls

EKG är ett system där man avläser hjärtat. Hjärtats grafiska resultat ser ut som en backe.
Denna backen indikera hur hjärtat mår. En hög backe innebär att hjärtat har svårt att
pumpa runt blodet. Många små backar indikera på att syresättningen är dålig. Saknas det
backar så slår inte hjärtat. Det går även att göra en enklare mätning där antalet slag per
minut räknas, detta är en puls mätning. (Rawshani, 2017)
2.4.4 Position

För att genomföra testet med position kommer projektet att använda sig av en vanlig
telefon med Google Maps som funktion. För noggrann mätning var personen befinner
sig, i staden som Halmstad ska avståndet bara skilja sig från det rätta positionen 3-5m.
Dock har GPS funktionen svårt att nå inomhus, där har GSM det mycket enklare.
Skillnaden mellan GPS och GSM är att GPS sänder genom satellit och GSM sänder
genom mobilmaster. (PTS, 2017) GPS och GSM sänder information till de tre närmsta
master för att klocka tiden hur lång tid det tar för att informationen ska sändas till
masterna eller satelliterna. Genom detta finns det redan en algoritm som räkna ut
avståndet. Se Bilaga 10 för en bättre uppfattning vad som sker.
2.4.5 Säkerhet

Säkerheten kommer inte att vara så hög på grund av nätet, krypteringsnyckel, trojaner
och personsäkerhet. Nätet är det vanliga telefonörer använder sig av och därför är
säkerheten låg, det går att gå in på din frekvens. Skadan är dock inte så stor då det enbart
är uppgifter om puls och position som kommer sändas. Angående krypteringsnyckel
krävs det mycket tid och struktur för att bygga upp en säkerhetsnyckel, en
säkerhetsnyckel bara det hade blivit ett projekt i sig. Skadan blir den samma som på
nätet. Trojaner kan man inte skydda sig från, trojaner skadar hela systemet då trojanen
gör det överhettat i systemet. Detta projekt för att skydda identiteter. På grund av att
skydda identiteter, därför blir det ingen skada eftersom uppgifterna inte finns i
produkten. All övrig säkerhet försöker att hålla en rimlig lägstanivå så långt som det är
möjligt.
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3. Metod
Under metod kommer metoder och vilka metodologier som använts redovisas.
3.1 Metoddiskussion
För detta projektet finns det många olika metoder att använda till detta projektet.
Metoden ska kunna fungera så att i slutändan man når upp till det slutgiltiga resultatet.
Det finns även en lösning att man kan kombinera flera metoder för att inte den första
metoden uppfyllde samtliga krav. Framtagningen av vilken metod och vilket arbete som
skulle användas skede i ett tidigt stadium av projektet. Metoder som tidigare har använts
är Olsson (1985) och Ullmans (2015) med bra resultat. Därför var dessa metoder
självklara och beslutet att använda dem igen.

3.2 Metodologi i detta examensarbete
Projektet har valt att använda två stycken metodmetodiker. Den första metodiken är
Fredy Olssons Princip- och Primärkonstruktionsmetod (Olsson, Principkonstruktion,
1985) (Olsson, Premiärkonstruktion, 1985). Fredy Olsson metoden är en bra metod när
man konstruerar en ny produkt. Metoden använder ett grundläggande men metodiskt
sätt att arbeta igenom projektet. Olsson metoderna har några år på nacken därför
kommer projektet att använda Ullmansmetoden som sekundärmetod.
Den metoden är The Mechanical Design Process, (Ullman, 2015) metoden punktar upp
flera faktorer som Fredy metoden också gör, men har en del modifierade design punkter.
Där anser projektet det är en fördel att ha dessa designpunkter med.
Metodvalet är gjort efter en mycket grundlig analys av andra projekt, på Diva valdes
dessa metoder. Metoderna är välkända därför mycket lättare att diskutera med andra
projektgrupper.
3.2.1 Fredy Olsson metoden

Stegen för Fredy Olsson metoden följer här nedanför. Det är även den metod som är
första prioritet under projektet.
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Projektet tar fram en principkonstruktion som baserar sig på att hitta ett förslag som står
sig väl mot konkurrenterna. Där man även kan hitta efterfrågade prototypidéer. Under
detta steg görs en produktdefinition, produktundersökning, kriterieuppställning,
framtagning av produktförslag, utvärdering av produktförslag och en prestation av
produkt. (Olsson, Principkonstruktion, 1985)
1)! Produktdefinition
I detta steg definieras produktens del och huvuduppgifter. Produktens tänkta
användnings område så som produkt, vilka enheter, människors användning,
plats och miljö.
2)! Produktundersökning
Vid projektstarten är det viktigt med en bra struktur och att genomföra en
undersökning, vad är det som redan finns för typ av äldre produkter på
marknaden. Vad det finns på de äldre produkterna som inte behövs på den nya
produkten. Om produkten skiljer sig mycket från de andra produkterna på
samma marknad. Har det tidigare gjorts undersökningar om produkten. Därefter
blir det att utföra en konkurrens undersökning. Det som ska vara med i
undersökningen är produktionsbakgrund, marknadsbakgrund, ekonomisk
bakgrund och produktundersökning.
3)! Kriterieuppställning
Samtliga uppdrag ska ha definierade mål. Målen måste delas upp till kriterier.
Kriterierna står för krav och önskemål som leder till framtagning av
produktförslaget. Det är även viktigt att kriterierna har en tydlig struktur så inga
komplikationer dyker upp under projektet. Framtagningen av kriterierna ska inte
stoppa ide flödet vid konstruktionen. Projektets samtliga kriterier måste på något
sätt bevisa att det fungerar.

4)! Framtagning av produktförslag
I detta steg är syftet att få fram ett antal principiella produktförslag som man
skulle kunna gå vidare med. Förslaget läggs ofta fram med en enkel skiss.
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5)! Utvärdering av produktförslag
Detta steget används för att bedöma produktförslagen i förra steget genom en
bedömning där man tar bort förslag som inte uppfyller kriterierna. De bästa
förslagen presenteras.
6)! Presentation av produkt
Förslagen som klarat utvärderingen presenteras i skiss eller modell form. Formen
ska vara utförlig och visa att kriterierna uppföljts.
"#$-.#()%*+#,(+$)%!
Under denna kategori har det skett ett beslut om vilken kategori som verkligen kan
användas under projektet. Kategorierna är produktutkast, komponentval,
detaljkonstruktion och produktsammanställning. (Olsson, Premiärkonstruktion, 1985)
1)! Produktutkast
I detta steg väljer man vilka komponenter som man ska använda och hur dessa
ska definieras till varandra. En grov dimissionsanalys ska göras under detta steget
och en anpassning till omgivningen. Med detta steg görs en detaljerad skiss som
förslag på hur det kommer att fungera.
2)! Komponentval
Komponentvalet har ett antal olika faktorer som projektet ska tänka på. Vad för
uppgift har komponenterna. Hur ser kraven ut på komponenterna, finns där
några. Oftast finns det även önskemål vilka komponenter som ska finnas.
Komponenternas bakgrund är viktig information att känna till. Finns den här
komponenten? Information om komponentens kostnader, prestation, egenskaper
och verkningssätt. Jämför dessa mot konkurrenternas komponentval. Det är
ingen fördel om det är sämre eller bättre. Bäst är att analysera som du analyserar
dina egna komponenter. Hur ser marknaden ut för komponenterna och finns det
något liknande på marknaden. Komponenterna kan även ha andra fördelar, två
komponenter tillsammans, eller storleken av komponenter. Nackdelarna av
komponenter är storlek, säkerhet och tillverkning gjord av minderåriga. Val av
komponenter kan ske på tre sätt.
Plagierat, begränsat eller optimalt och allsidigt. Plagierat är när man använder sig
av komponent som redan är utvärderad och fungerar bra på marknaden. Den
enda ändringen är storleken av komponenten. Om enda förändringen i
komponenten är materialet kan även denna räknas som plagierad komponent.
Begränsat eller optimalt det är om komponenten är undersökta eller inte.
Komponenten har ett färre antal alternativ att välja.
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Allsidig komponent är när det måste utföras en fullständig utvärdering, det finns
ingen information sen tidigare, utan att ha förutfattade meningar. Även en
kontroll av komponenterna, att grundkraven finns.
3)! Detaljkonstruktion
I detta steg bestäms detaljutformningen, hur material och uppbyggnadssätt ska
vara. Det ska ytterligare göras en kontroll för att se att varje komponent klarar
kraven. Exempel som belastning.
4)! Produktsammanställning
Resultaten från detaljkonstruktionen utarbetas en samanställning av produkten.
Detta för att få en överblick om komponenterna fungera tillsammans.
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3.2.2 Ullmansmetoden

Ullmansmetoden kommer inte att användas fullt ut. Anledning är att Freddy Olsson
metoden inte tar upp designpunkterna utan där kommer Ullmans metoden in i detta
projekt. Freddy Olssons metod är mer välstrukturerad än Ullmans, största delen av
metoden är QFD. På grund av detta blir Ullmansmetoden sekundär.
"#)2,&+!6$*&)73#8!
Detta är för att undersöka om produkten kommer utmärka sig på marknaden eller om
designad produkt kan komma in på marknaden. Genom detta baseras projektet på tre
delar. Dessa är teknologi, marknad och förändring. Sen delas produkten in i nya
produkter eller mogna produkter. Mogna produkter där vet man hur konkurrenter och
marknad ser ut. Projektet ska istället göra en analys om produkten kan komma att
förändras ute på marknaden.
"#)2,&+!239$%$+$)%!!
Product definition är grunden till vad problemet är i projektet. Ullman anser att när man
gör denna definition av problemet är det oftast fel definierat eller vagt. Det saknas
tekniska former och ytor. Ullmanmetoden förespråkar att man ska använda en metod
som Quality Function Deployment (QFD) som gör om problemet i siffervärde. Det är
enklare att se var problemet är och vilka steg som behöver prioriteras.
63*$:%!)&4!,+9)#-%$%:!
Två andra designstrukturer hittar vi i Ullmans principer dessa är Design for Assembly
DFA och Design For Manufacture DFM. DFA principen går ut på att förenkla så
mycket som möjligt i produkten, denna förenkling gäller även ihopsättningen av
produkten. Genom att genomföra detta kommer antalet delar i produkten att minska
drastiskt. Desto färre delar minskar problem med produktionen, packning av produkten
och viktmässigt. DFM den designen går ut på att man kan byta ut samtliga delar mot
andra alternativ. Genom detta ökar man miljövänligheten, minimerar överflödigt
material och använder resurser på ett bättre sätt (Ullman, 2015).
3.4 Förberedelse och insamling av data
Insamlingen av informationen till projektet grundas på kurser som har lästs under
studietiden. Användning av högskolans bibliotekdatabas där projektet har kunnat
analysera äldre projekt under samma kategori. Ett stort utbud av litteraturer till
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projektet. Samtal med vissa sektioner som blir tänkbara konsumenter av produkten och
deras efterfrågan.
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4 Resultat
Arbetet påbörjades med en projektbeskrivning över vad som skulle göras under projektet.
Även ett Gantt-schema gjordes för att kunna se tiden under projektets gång. Se bilaga 1
4.1 Presentation av resultat från Principkonstruktion
4.1.1 Produktdefinition

Produkten skulle få en ny utformning som skulle fungera på olika ställen av kroppen.
Det blev även fokusering på att kunna placera den på befintliga smycken personer
använde. Ett antal sensorer som underlättar för äldre så man känner sig trygg. Vad som
är behoven i dagens trygghetslarm och vad som saknades. Den ekonomiska biten är att
larmet inte får överstiga 500kr på 2år (Trygghetslarm, 2017). Denna summan räknades
bara för produkten. Underhåll och service ingår inte i den summan.
4.1.2 Produktsökning

Projektet startade med att följa den första boken av Fredy Olsson Principkonstruktion
(Olsson, Principkonstruktion, 1985). Detta innebar steg ett i projektet som definition,
undersökning och kravspecifikation. Kravspecifikation lades under Bilaga 3. Under
kravspecifikationen lades krav och önskemål. Från IT-avdelningen trygghetslarm i
Halmstad, från sjuksköterskor på samma företag och mina egna förbättringspunkter.
Projektets nästa steg var att utforma, analysera och beskriva varenda komponent som
krävdes under projektet. En förtydligande analys togs även fram för att kunna se
konkurrenternas förslag på marknaden. Dock är det ett farligt steg att utföra på grund av
att denna produkt kan efterapa konkurrenternas produkter. Det finns även positiva
aspekter med detta steg, genom att analysera vad som saknas och om där är något förslag
någon annan redan har testat. Det går inte att stryka ett förslag bara på en analys,
eftersom utvecklingen gått framåt. Förstudien kräver inte bara vad som finns på
marknaden. Den gör även vad för krav projektet sätter på detta trygghetslarm.
Förstudiematerialet togs fram genom att analysera artiklar, böcker, websidor och
interjuver.
Det första var att undersöka vad som saknas och vad behövs förändras genom att låta
frågan vara fri hos personalen på trygghetslarm i Halmstad. Insåg ganska snart att
personer fokusera på samma problem med larmen, eftersom personalen inte ansåg det
kunde komma på fler brister eller förbättringspunkter. Gruppen fokuserade på vad som
var önskemål och vad som var krav. Detta ledde till sex krav och fem önskemål. Bilaga 3
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Steg två som utfördes var att analysera landstingets största kunder på trygghetslarm. Ett
enkelt första utkast med tre detaljer som var mindre bra och tre positiva detaljer som
gemfördes med Bilaga 3. Konkurrentanalysen blir QFD huset. Där siffrorna analyseras
genom värdena här nedan.
* = har inte denna funktion
1-2! = kraven uppfylls inte
3
= uppfyller kraven
4-5 = uppfyller kraven med god marginal
I positionen utfördes en analys om vilka metoder som fanns på marknaden i dag och om
det fanns något som inte var 100 % testat. Bilaga 4
Angående fallanalysen, hur personer faller. Halmstad trygghetslarm berättade för mig
under studiebesöket att företaget hade problem med äldre som hade fallit. Ofta var det
inte rakt ner i marken. Ofta var problemet att personen gled ihop när den satt på en stol.
Gled av stolen och inte kom upp igen. Det är en formulerings aspekt som förtaget som
säljer larm till trygghetslarm i Halmstad (Trygghetslarm, 2017). Men på vilket sätt som
helst ska detta trygghetslarm klara fallet. De flesta som finns i dag använder beröring eller
röst påverkan. Berörings sensorer tas bort direkt som ett alternativ, på grund av att
berörings sensorn inte utlöser alla fall som den ska göra och trygghetslarm i Halmstad
menar. Att inte sensorn utlöser är att den inte slår i marken. Det andra sensorsystemet är
röstpåverkning, styrd om en person säger hjälp. Konstruktionen har nackdelar i detta på
grund av att personen ligger så att inte luftvägarna är fria, en annan anledning att du
faller ihop på grund av något mycket allvarligare och inte kan röst påverka. Det sista
alternativet är en accelerometer, den baserar sig på hur en person rör sig. Genom detta
kan produkten sätta en noll punkt, om personen är under denna nivå i xled så ska
produkten larma. Se Bilaga 7 Bilaga 8
I ett prioriterings system ska personal kunna avläsa pulsen. När personen känner sig dålig
eller något annat larm utlöser. Den första anledning är att det finns personer som är
beroende av tabletter och påstår att de inte känner sig bra bara för att få tabletter. Vid
varje tillfälle behöver personalen köra ut för att uppskatta om personen är sjuk eller inte.
Detta görs genom att man analyserar pulsen. Det andra avläsningen är om personen
trycker på larmet eller fall sensorn utlöser sig så vill man veta om det är något fel på
personen. Det kan vara en hjärtinfarkt eller att personen fallit på något sätt så personen
har problem med luftvägarna. De verktyg som projektet undersökte är optisk mätning
och EKG(Elektrokardiografi). Det optiska läser flödet i blodet, pulsen. Mätningen av det
gör att denna kan räkna antal slag du gör på en viss tid. Att blodflödet går långsammare,
detta indikerar på en försämrad hälsa. Antal slag per minut kan vara olika från en person
till en annan. EKG avläser hjärtats rytm istället och gör det mycket noggrannare. Även
välkända hjärtproblem kan produkten varna för, som hjärtinfarkt och kärlsjukdomar.
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Den är lika stor som en laptop, har minskat ner drastiskt. I början var den lika stor som
ett helt rum. Där ser man i alla fall att utvecklingen har gått framåt (Rawshani, 2017).
Projektet skulle göra ett hölje som skulle innehålla alla komponenter. Var på kroppen
som höljet skulle placeras på analyserades. Både ring pannband, halsband, fotlänk och
armband var möjliga placeringar. En ring är ett bra ställe att placera den, även ett ställe
där pulsen är lätt att avläsa. Dock finns det en risk att personen gör för hastiga rörelser
för att produkten ska hänga med. Pannbandet ansågs att det sticker ut ganska mycket.
Inte alls vanligt att man använder pannband längre. Det andra är att äldre personer har
svårt att nå upp till sin panna. Halsbandet sticker inte ut så mycket och det är en bra
höjd att nå till om man måste trycka på larmet, problemet är pulssensorn som ska larma.
Att använda en sorts sugpropp såg först som en lösning men avfärdades då det ansågs
som obehagligt att bära en sugpropp på bröstet. Fotlänken var inte så synlig vilket var en
fördel, dess placering var även bra för att läsa av pulsen nackdelen med fotlänken var
liksom pannbandet att den var svårtillgänglig för brukaren. Armbandet ansåg
trygghetslarm Halmstad även var en fördel om man kunde försätta med detta koncept.
Dock ansåg dessa personer att det var svårt för personer att ta av sina armband eller
klockor för de har använt dessa i flera år. Därför önskades en lösning som kunde placeras
på deras armband eller klocka. Projektet ser även att det är ett bra ställe att placera larmet
på, lätt att nå när man ska trycka på larmet och även när det gäller pulsmätningen. En
kombinerad lösning hade varit bäst. Se Bilaga 11
Projektet går ner till fyra alternativ. Det första är att placera en stegräknare, hur många
förflyttningar görs i X och Y led. Förslag två och tre där är alternativet ganska likvärdigt.
Fjärde är satellit det innebär att trygghetslarmet har en cell som sänder signaler till de
närmsta masterna, cellen skickar en signal till masten och tar sedan tillbaka signalen.
Cellen räknar på detta sätt ut ditt avstånd från masten var du befinner dig. Förslag två
använder sig av bara en mast som gör att avståndet är ganska långt från den korrekta
positionen. Det tredje förslaget är att använda sig av tre eller flera master för att få en
enhetsbild på cirka en meters avstånd. Det fjärde alternativet är GPS. Detta systemet är
dock sämre för personer som befinner sig inomhus. Dock kräver det inte något tätt
avstånd mellan master så som GSM nätet. Se Bilaga 10
4.1.2 Kriterier uppställning

•! Ska kunna avläsa din puls i 60 sekunder.
•! Ska kunna få en position var personen befinner sig. kravet är 4 meter från den
korrekta positionen
•! Kunna larma utanför hemmet
•! Avläsa både glidfall och vanliga fall
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•! På två år ska inte tillverkningskostnaderna överstiga 500kr.
•! Vikten får inte överstiga 0,5kg
•! Tåla en stöt på 5 kg
4.1.3 Produktförslag

Projektet fortsatte med att man skulle kunna ha produkten på flera ställen. Därför togs
de tre främsta ställena som armband, ring och halsband fram. Huvudsyftet skulle
fortfarande vara armband.
Det ansågs vara svårt att nå knappen från pannan eller foten. Därför valdes dessa bort
redan i idéskissen. Att ha den på örat ansågs inte som en diskret plats.
Förslag från idéskissning

Bild 1 ide skissning på
förslag ett

Bild 2 ide skissning på
förslag två

Bild 3 ide skissning på
förslag tre

Bild 1 ska förställa ett gammalt trygghetslarm. Iden var bara att ändra på komponenterna
och formen så den passa på armbandet. Bild 2 syftar mer på en tärningsformad ide.
Denna ska man gå runt och bära på. Bild 3 var mer en tanke på var den skulle placeras
på fingret. Har ett utseende som en cylinderformatrör.

4.1.4 Utvärdering produktförslag

Produktens framtagning och utvärdering sker i flera steg. Detta görs grundligt från
grundfaktorerna enskilt upp till produkt. För varje steg plockas det bort ett antal förslag
som inte håller kraven. Tanken är när produkten passerar utvärderingen ska det bara
finnas en lösning. I detta projektet använder sig projektet av utvärderingsmatris.
Utvärderingsmatrisen grundar sig på en sifferbedömning mellan noll till tre poäng. Där
noll står för inte uppfyllt krav och tre står för att kravet klarades mycket väl. Därefter
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lägger man ihop summan i delmomenten. Helst ska produkten ha mer i medelvärde än
ett medelvärde på testet. Exempel det finns tre delar som ska utvärderas. Dessa får
2,3,3poäng. Summan där blir 2+3+3= 8. För att få medelvärdet tar man delat med
antalet. 8/3 =2.67. För produkten blir medelvärde 2,67. Nu måste den ha mer än testets
medelvärde 1+1+1/3 =1. Där ser vi att utvärderingen kan gå vidare till nästa steg.
(Olsson, Premiärkonstruktion, 1985) (Olsson, Principkonstruktion, 1985).
Varje komponent placerades på kretskortet som höljet fick anpassas i storlek efter.
Exempel puls komponenten där det minsta var tre millimeter och det största var runt
åtta millimeter. Där efter tog man det stora åtta millimeters minus det minsta tre
millimeter. Då ansågs det att komponentens storlek och plats skulle minst vara fem
millimeter. EX. 8-3 = 5. Genom detta systemet visste projektet ungefär hur mycket plats
som behövdes. Även en analys angående personers olika storlek på armar, fick inte bli för
stort.
4.1.5 Presentation av valt produktförslag

Det koncept det blev var en modifiering av det äldre trygghetslarmet. Som såg ut som ett
äldre trygghetslarm utan en rem.
4.2 Primärkonstruktion
Projektet gick från principkonstruktion till primärkonstruktion när valet av
komponenter skulle väljas. Vissa delar i projektet ansågs inte behöva analyseras utan
dessa val hade inte så stor betydelse vilka komponenter man hade valt, drivsystem,
batteriet och vilket märke det var på kretskortet. De flesta kretskort använder sig av
samma komponenter. Projektets grundtanke var att designa ett eget kretskort. Dock
hade projektet blivit dubbelt så stort. Hur laddning och GSM sändning görs i praktiken
kommer inte projektet att använda sig av. Fallet i projektet kommer att testas i stående
till liggande samt hur man rör sig under en kort period.
4.2.1 Produktutkast

Projektet testade tre lösningar. Den första med en rörelsemätare var inte så bra på att
hålla kontroll på positionen. Skulle stegsensorn tappa ett par steg i rad så kunde den
fortfarande vara på samma väg som du svängde från för en minut sedan. Den andra var
en cells sändning till en mast. Det visade sig att avståndet gick inte. Personen rörde sig ca
en kilometer utan att den röde sig, såg inte någon rörelse på kartan bara att man befann
sig runt detta området. Det tredje förslaget var uppbyggt på samma sätt dock gjordes det
en triangel runt de närmsta masterna för att avläsa avståndet.
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Projektet har bestämt sig för att använda sig av en accelerometer. Pricken ska simulera
positionen på armbandet i höjdled. När personen är under 30centimeter så utlöser sig
larmet. Larmets simulering den röda pricken simulerar bara i x led och y led. När
personen når lägen mellan noll och 30 centimeter i Y – led så utlöser sig larmet. Projektet
ansågs inte att några noggrannare simuleringar krävdes för att projektets krav skulle
fullföljas. Hur personer faller ses under bilaga 7. Hur accelerometerns resultat utspelar sig
finns under bilaga 8.
På grund av att EKG inte fanns i mindre storlek än en laptop och denna produkten
kräver en sensor tvärs över den första sensorn gör att EKG valdes bort på grund av två
faktorer. Valet blev optiskmätning, ger ett ungefär värde av pulsen. Produkten ska inte
konkurrera med vårdpersonal. Det ska vara en stödfunktion.
Konstruktionen av höljet blev en produkt som kan användas runt halsen, i klocklänken
eller i armbandslänken. Dock fanns det ingen lösning på att ha en sugpropp på bröstet
som kan användas i en vecka. Därför bestämdes att pulsfunktionen är inaktiv när den
används på bröstet. Även en analys gjordes till ett hölje som skulle sitta på fingret,
fungerade inte eftersom storleken på kretskortet gjorde att den blev för stor för fingret.
4.2.2Materialval

;5+3#$50!+3)#$3#!
ABS plast (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
ABS plaster har mycket skiftande egenskaper, på grund av att plasten finns i olika
kvalitéer Materialet har god ytfinish, ythårdhet och slagseghet. Fördelar med plasten är
att vid låga temperaturer är slagsegheten fortfarande hög, därför är plasten lämplig att
tillverka skidor med. Plasten är dock UV-ljuskänslig, plast kan man förbättra genom att
gå över till en annan bokstavskategori. ASA som klarar UV-ljus bättre. ABS är även ett
återvinningsbart material (Lijon 2014).
PE plast(Polyeten)
PE plaster är indelade i två kategorier, detta på grund av plastens densitet. Den första
kategorien är Low density polyethylene (LDPE) denna är den låga densitetskategorien.
Kategori nummer två är den höga densiteten High density polyethylene (HDPE) Den
låga densitet plasten används till nästan allting, den har även bra nötningsegenskaper och
hög elasticitet vid låga temperaturer samt ett lågt pris. Nackdelen är användning vid höga
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temperaturer, samt att den är svår att färglägga och vid limning. Men den har bra
återvinningsegenskaper (Lijon 2014).
Polypropen
Denna plast är den näst vanligaste plasten. Ett område där denna plast är väldigt gångbar
är till gångjärn. Polypropen har goda utmattningsegenskaper, lågt pris och
kemikalietåligt. Plastens sprödhet ökar drastiskt vid kyla. Den har även låg resistens mot
UV-ljus. Polypropen är även svår att färglägga och limma samman. God återvinningskap
(Lijon 2014).
Rostfritt stål
Rostfritt stål innebär en kromhalt över 17%, på grund av att ämnet rostar inte och att
det oxiderar mycket långsamt. Ämnet som finns i rostfritt är oftast legeringsämnen så
som krom, molybden, nickel och kväve. Detta material används även i
konsumentsektorn och industrisektorn. Materialet har viktiga egenskaper så som
hållfasthet, duktilitet och seghet (NE).
Aluminium
Aluminium är den näst mest använda metallen, den har även bra egenskaper så som vikt,
lättarbetat, lätt att återvinna och en hög hållfasthet. Den har en hög elektrisk
ledningsförmåga. Därför har den samma överföringskapacitet som kopparledningar men
den väger bara hälften så mycket. Materialet används i stor utsträckning i
byggnadsindustrin (Lijon 2014).
Magnesium
Metallen är en lättviktsmetall med en låg densitet. Jämför man magnesium med
aluminium genom att tillverka en komponent blir magnesiumkomponenten mycket
lättare än aluminiumkomponenten, på grund av att densiteten i magnesium är mycket
låg.
En ny marknad har öppnats för datorer, mobiltelefoner och lättviktsfordon. Materialet
har även goda termiska och mekaniska egenskaper. Det finns en brandrisk men detta
sker endast i pulverform. Magnesium kan även skydda hus och kontor från saltvatten där
andra metaller hade rostat och deformerats (CES EduPack 2015).
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Naturgummi
Detta material är nötningsbeständigt och innehar även en hög elasticitet, därför har den
en hög hållfasthet och slitstyrka. Naturgummi utvinns genom gummiträdet. Svagheterna
är låg oljebeständighet och värmetålighet. Materialets användningskategori är lastbilsdäck
samt vinterdäck (Leijon, 2014)
Butylgummi
Användningsområdet är gummislangar, på grund av en hög tryck kapacitet mot gaser.
Därför används materialet även till ledningar under mark (Leijon, 2014).
Styren-Butadien gummi
Materialet är ett syntetiskt gummi och en av de vanligaste gummi sorterna. Den har
många egenskaper som är lika med naturgummits, det som är bättre med detta material
är att det är mer slitstarkt. Materialet används oftast till dämpare och däck, på grund av
slitstarkheten har den tagit över flera produkter från naturgummi (Leijon, 2014).
;5+3#$50750!!
Grovsållning
Produkten ska inte användas som en arbetsprodukt så den följer inte arbetsmiljöverkets
krav. Vissa punkter som ansågs viktiga i projektet var vikt och form. Därför följde
projektet de flesta punkterna angående ergonomin. Det var även en bra riktlinje vad som
grovsållningen skulle fokusera på. (Arbetsmiljöverkets, 2017)
Det projektet satt upp som grovsållning var att produkten skulle utföras i endast ett
material. Detta för att konstruktionen skulle bli så enkel som möjligt. Det bestämdes att
tillverkningssättet skulle vara i gjutning eller som utskriftsform. För att slippa onödiga
konstruktions steg och för att hålla nere priset. Materialet få inte vara ledande när det
gäller ström eller värme på grund av elektroniken i höljet där skador kan uppstå på
kroppen.
Tabell 2 Grovsållning
X = Bra
X = Dåligt
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Material grupp
Funktion
Strömledande
Värmeledande
Gjutningsbart
material
Utskriftsbart
material

Plast

Metaller

Gummi

X

X
X
X

X

X

X

X

Efter första sållningen bestämdes att metaller skulle väljas bort. Gummi och plast gick till
andra sållningen.
Finsållning
Vid finsållningen användes följande parametrar:
•! Bekvämligheten mellan hud och produkt.
•! Den ska inte påverkar människans hud eller övriga organ i kroppen.
•! Isolera komponenter. Som att exempel ett batteri kan explodera.
När utvärderingen av materialvalen som var kvar efter grovsållningen utfördes en
grundlig utvärdering av varje parameter. Det som utvärderades var bland annat
bekvämligheten mellan produkt och hud. Materialet gneds 1000 gånger fram och
tillbaka för att se om huden påverkades. Produkten testades på plast där blev det röda
små rivmärken från hörnen på plastbiten. När testet på gummi utfördes blev det mer
som ett öppet sår på huden. Detta kan innebära en infektion i slutändan. Materialen höll
inte upp till den standarden som önskade. Därför testades en blandning med 15 %
gummi i plastblandningen, detta för att bli av med rivmärkena. Rivmärkena uppkom
genom att det fanns hårda kanter på plasten som sedan försvann när hörnen mer gled
över huden. På grund av gummi i plasten blir materialet mer flexibelt och inte så styvt.
Därför blev valet plast, den bästa lösningen på första parametern.
Materialen plast och gummi påverkar inte organen i kroppen. Det enda är att plast och
gummi är stora miljöbovar. Så på denna parameter spelar det mindre roll vilket material
som användes.
För att testa isolering så testades materialen framför en värmepistol. Materialen
påverkades vid en snabb värmepåverkan som när ett litiumbatteri explodera. När gummit
placerades framför värmepistolen så gled gummit ut först, sedan blev det ett hål mitt på
gummiytan. Det är inte bra om frätande ämne smälter ut på din hand. Plasten vek sig,
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men inga hål kunde beskådas. Plasten deformerades utan att någon åverkan igenom
materialet uppkom.
<3*,0+5+!57!-5+3#$503+!
På grund av att plast fick 2 ½ av 3 parametrar och gummi fick 1 ½ av 3 parametrar.
Produktens materialval blev plast. Vilken plast som skulle användas till tillverkningen
bestämdes under tillverkningen.
4.2.3 Detaljkonstruktion

I detaljkonstruktionen var det tvunget att konstruera ett boxsystem som förklara vad
trygghetslarmet skulle göra, detta blev bilaga 6. Därefter ansåg det som en fördel om alla
komponenter befinner sig på samma kretskort. Därför designades detta kretskortet som
ett förslag på hur det skulle se ut, detta blev se Bilaga 6.
4.2.4 Tillverkning

Det blev en utskrift av plasten efter en utvärdering där gjutning var en mycket dyrare
kostnad, samt att det skulle krävas mer utbildning för att få det att fungera. 3D-skrivare
kan även arbeta dygnet runt utan att den behöver så mycket kontroller.
4.3 Kostnadsberäkningar
Projektet räknar på att få sålt och tillverkat 50 stycken i månaden. Produkten kommer
säljas i två paket. Det första är ett leasingavtal, produktens livslängd beräknas vara ett år.
Andra paketet där köper du produkten och bestämmer själv när du vill få service på den
och kostnaderna vid larmutryckning. 3D-skrivarens livslängd räknas ut på ett års
användning. Tanken är att vinsten inte ska komma genom försäljning av produkten utan
genom att personer leasar.
Tabell 3. Kostnad att tillverka produkten.
Komponent eller material
3D-skrivare
PLA- plaster
Pulssensor
GSM kretskort
Batterier
Accelerometer

Pris per styck
5kr
1kr
20kr
50kr
50kr
20kr
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Arduino
Knapp, sladdar, m.m
Totalt

20kr
40kr
206 kr

4.4 Slutliga produkten
Bild 4 på produkten ligger runt 39 gram. Den klarar en kraft på höljet på 5kg. Samtliga
krav som krävdes för att få fram ett fungerande trygghetslarm har uppfyllts. Se Bilaga1112

Bild 4 På trygghetslarmet
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5 Diskussion
5.1Reslutat diskussion
5.1.1 Kravspecifikationen

Det är ett brett arbete som omfattar mycket. De flesta funktionerna kommer endast att
nuddas på ytan. Projektet skulle inte vara dataingenjör baserad, istället skulle projektet
vara för en maskiningenjör. Därför ansågs projektet mer som ett konstruktionsprojekt.
Detta var att analysera och ordna till problemen under tekniska parametrar.
Ett av de största problemen var fallsensorn. Att bevisa att äldre faller annorlunda än
yngre (Trygghetslarm, 2017), testen fick projektet utföra genom egna mätningar. Testet
utfördes genom att en gång falla rakt fram och den andra gången glida ihop. Denna
mätning var ganska intressant för det är första gången projektet såg någon göra en sådan
analys.
5.1.2 Komponentval

Komponentval gjordes genom att välja bort produkter som inte fungerade eller inte höll
kraven. Resten gjordes grundligt och noggrant genom att analysera vilka av produkterna
som skulle användas och vilka som inte skulle användas. Det är ganska svårt att veta om
man skulle prioritera eller inte. Ett exempel var valet av GSM-nät läsare. Där det visar sig
att det var alldeles för avancerad i programmeringen för att lösa detta problem. Projektet
såg vilket sätt som fungerade bäst, men tog beslutet att vid prototyp tillverkning ska
produkten tillverkas i wifiemodul istället för att använda GSM komplikationerna.
5.1.3 Material

Projektet analyserade flera gummisorter för att få en heltäckande bild vad för material
som kunde användas till projektet. Detta var även ett önskemål från tänkbara kunder.
Gummi eller plaster för att lätt rengöra materialet, ett fåtal metaller var med i
undersökningen. Men när projektet bestämde sig för 3D-utskrift, försvann metallerna
från registret. Det som är bra med metaller är att de klarar höga temperatur. Vid höga
temperaturer dör bakterier. Men analyserna visade att komponenterna inte klarar så hög
värme, då togs idén att använda sig av metaller bort.
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5.2 Metod
Fredy Olsson har en välstrukturerad plan hur man ska följa hans böcker. Det är bra att
böckerna är uppdelade i primär konstruktion och princip konstruktion. Dock ser man
att metoden har några år på nacken som gör en ganska enkel strukturerad metod, som
inte tar upp mycket nya finesser på att lösa ett problem. Därför anses det som en bra
lösning att komplettera med Ullmans metod. Där det har sina speglingar i Fredy Olsson
metoden. Men den går mer åt design hållet. Det man ser i projektet är att det inte finns
så många designlösningar. Men i höljet och passformen har projektet tänkt på designen
och ergonomin.
5.3 Kritisk granskning
5.3.1 Kritisk granskning med avseende på människors behov och förutsättningar

Det är ett känsligt ämne att prata med personer om övervakning. Vem som ska få
övervaka dig och hur övervakar de dig. Mycket beror på att personer vill kunna göra vad
de vill utan att någon övervakar dem. Man kan bara läsa om det som skrivs i tidningarna
när kommunen vill sätta upp övervakningskameror i städerna. Där är många personer
som blir illa berörda av detta. Det andra var att de äldre trygghetslarmet avskilde sig mot
deras kroppsstil. Direkt utpekades de som en sjuk person. Det vårt projekt hoppas på är
att inte behöva den benämningen på personer som avvänder detta trygghetslarm. Ett
annat problem är när personalen drar in på besök hos brukare för att man ser inte att hen
utlöst larmet. I projektet har det definierats vid ett flertal tillfällen att larmet inte ska
bytas ut mot personal, utan ska fungera som ett hjälpverktyg. Larmet är bra om det är
något som inte fungerar, då larmar det vilket innebär alltid en trygghet. Det man ser är
att äldre börjat komma in i IT-värden därför behöver kanske inte trygghetslarmen vara så
enkelbaserade som tidigare. Ser man det från den andra sidan så ska ett larm inte bero på
om man har it kunskaper eller inte en hel del kan bero på den sjukdom man har där det
enklaste larmet kan bli svårt. Hjärnans celler kommer kanske att larma i framtidens
trygghetslarm istället för att använda stödfunktioner så som fallsensorn.
5.3.2 Kritisk granskning med avseende på miljö

Miljöaspekten är även viktigt i detta projektet på grund av produktens livslängd som
endast är ett år. Projektet ansåg att det var viktigt med miljövänligheten. Plasterna i
höljet är PP-plast det innebär 100 % återvunnet material. Dock är där en liten miljöbov
när man ska omsmälta plaster. Kretskort destrueras och återvinns till nya kretskort. Det
samma gäller komponenter dessa återvinns till nya komponenter. Teoretiskt är hela
processen miljövänlig.
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5.3.3 Kritisk granskning av arbetet

På grund av att arbetet har utvecklats efter ett fåtal personers önskemål och krav till
designen av produkten. Hade projektet analyserat på en större grupp så hade kanske
slutresultatet blivit annorlunda. Utifrån projektets sida anses att all information som
projektet fick fram gav den ultimata produkten. Funktionerna är inte det viktigaste utan
att personer börjar använda sina trygghetslarm. Det man ser är att utseendet påverkar om
personen använder eller inte använder sitt trygghetslarm. Funktionen som analyserats
när det gäller fall där har påvisats att funktionen fungerar och detta gör att det kan
utvecklas till ett nytt fall system i framtiden. I denna rapporten gjordes en analys på en
person som befinner sig på första plan, där det finns en grå zon som larmar om du går
upp eller ner en våning. Projektet tog fram ett förslag till framtidens fallanalys problem,
att använda sig av en höjd mätare. Denna mäter nivåtryck, vilken våning du befinner dig
på. Att få all elektronik att fungera hela tiden utan problem är ett problem i sig. Projektet
bestämde sig för att byta ut produkten efter ett år för att minska de tekniska problemen
som kan uppstå. Det kan finnas en risk att något havererar under användningsåret.
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6. Slutsats
Projektet har tagit fram en ny prototyp av ett trygghetslarm som dels ska göra att
personer inte känner sig bundna till samt att trygghetslarmet inte ska symbolisera
sjukdom. Projektets grundfaktorer har uppfyllts i projektet. Analysera nya funktioner
som inte finns i dagens trygghets larm.
Pulsen avläser genom optisk mätning som är vanligt i pulsklockor och armband. Pulsen
kommer endast att vara en analys när något annat larm utlöser. Att larmet skulle avläsas
hela tiden var efter utvärdering med trygghetslarm i Halmstad en onödig funktion. Vid
exempelvis ett hjärtfel går det inte att komma i tid.
Fallsensorn utvecklas på en ide som inte används på marknaden just nu, men många
håller på med en teknisk analys angående accelerometer. Att man går över till en
accelerometer som analyserar din rörelse istället. Under denna kategorin finns det mycket
att forska vidare på. Det finns en fallgrop med detta och det är om man ligger på knä och
torkar golvet. Då ligger handen 30 centimeter från markytan produkten ska då utlösa sig.
Positioneringen är idag ganska utvecklat, det finns bland annat i mobiltelefoner och i
armband och används bland annat när man är ute och springer. Att positionen blir
ganska noggrann från ditt avstånd. Det man önskar i framtidens positionslarm är att
kunna se vilken våning personen i ett trapphus befinner sig på.
Designen på höljet är en multifunktions lösning. För att personer vill inte byta ut sina
äldre smycken mot något tråkigt armband. Denna lösning kom fram genom att göra
något som man kan fästa på smyckena istället för att plocka av dem. Endast ett enkelt
band krävs för att överföra trygghetslarmet till halsband om man så önskar. Se Bild 5-6
Det har varit ett lärorikt och intressant examensarbete. Trygghetslarmet har visat upp en
stor del av maskiningenjör övriga kurser. Materiallära analyserar material till projektet,
hållfasthetslära, mekanik som analyserat de mekaniska delarna, projektledning,
tillverkningsteknik hur projektet skulle byggas upp och CADkurserna för att designa
höljet till produkten.
Det som syns är att från idé till prototyp det framkommit en produkt som kan vara till
god hjälp. Ett hopp om att projektet med ett nytt trygghetslarm inte slutar utvecklas,
utan sår ett nytt frö för utvecklingen framåt och för en tryggare framtid.
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Bild 5 på trygghetslarmet

Bild 6 på trygghetslarmet
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SYFTE MED PROJEKTET
Projektet kommer att vara att utveckla ett trygghetslarm som är bättre än konkurrenternas,
vänder sig både till brukare och vårdpersonal. Brukaren ska känna sig trygg utanför sin
bostad, på allmännaplatser exempel affärer eller kollektivtrafiken. Tryggheten är att larmet är
kopplat till vårdpersonal som har uppsikt över brukarens allmäntillstånd. Det brukaren
behöver för att känna sig trygg är larmet, detta finns med när man lämnar sin bostad.
Vårdpersonalens behov av larmet är att upptäcka när något inte står rätt till hos brukaren och
var befinner sig hen. En faktor som är viktig för vårdpersonal är pulsen hos brukaren, hur är
allmäntillståndet. Kan detta utföras på distans går det att spara in tid. Detta trygghetslarm
kommer att fokusera på tre allmännafaktorer. Var befinner sig brukaren, analysering av puls
och har brukaren fallit dessa är även huvudmålen för projektet. Faktorerna kommer att
analyseras enskilt, där efter kommer dem att analyseras tillsamman för att på så sätt få ut den
fördelaktigaste produkten av samtliga faktorer. Blir det tid över i projektet kommer även en
prototyp att tillverkas.
FÖRMODAD METOD
Delmål
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Förstudie analys
Projektplanen
Godkännande av projektplan
Analys av grundläggandefaktorer
Intressenter
Testmatris
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•!
•!
•!
•!
•!

Testkörning
Val av komponenter
Analys/slutsats
Inlämning/Godkännande av projektrapport
Avsluta projektet

Om tid ges:
•!

Prototyp

FÖRSTUDIE
Projektet kommer att starta med att analyserade de tre grundläggande faktorerna.
Konkurrerande lösningar kommer att analyseras både tekniskt, fungerar det och konkret om
det är rimligt. Identifiering av andra intressenter, utöver brukare och vårdare. Sökningen av
litteratur kommer att ske genom skolans bibliotekssökmotor, äldre projekt angående
trygghetslarm. Konstruktion av testmatris där samtliga tester ska genomföras. Utformning av
testmatris kommer att finnas under modulkontruktion.
MODULKONSTRUKTION
De tre grundläggandefaktorerna kommer att analyseras genom olika tester i en testmatris.
Testmatrisen kommer att vara indelad i de grundläggandefaktorerna. Innan faktorerna körs i
testmatrisen ska varje test ha ett syfte och ett mål. När testerna är utförda enligt testmatrisen
ska den bästa lösningen väljas ut av varje faktor. Där efter sker en testkörning av faktorerna
som valts ut.
En förtydning av skollitteratur som använts under projektet:
•! Hållfasthet:
Fallets kraft är en faktor i fallanalysen
•! Mekanik:
Mekaniken kan återskapa ett trovärdigt fall. Med ett mekanisktfall går det att
simulera fallet ett antal gånger.
•! FEM:
Puls går att analyseras noggrannare. Avstånd från den korrekta positionen ska
analyseras och Accelerometer använder sig av planen x.y.z. detta kommer att
innebära ihop sättning av dem tre planens koordinator.
•! Ytmodellering, Ritteknik :
Konstruktionsritning av trygghetslarmet.
•! Projektarbete och projektledning :
För att utföra ett välgjort examensarbete.
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Dahlberg, T. (2001). Teknisk hållfasthetslära. ISBN.
Nilsson, B. (2003). Stenciler och Mathematica. dixon.hh.
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TILLGÄNGLIG DATA
Data som finns innan start av projektet är äldre trygghetslarm. Kontakt med Halmstad
Trygghetslarm. Briefat med IT-avdelning angående tillverkning av ett nytt trygghetslarm.
Även under projektet fortsätta briefa med deras IT-avdelning. Det finns även möjlighet att få
hjälp om det skulle vara frågor som gäller vården.
NÖDVÄNDIGA FACILITETER
För att genomföra examensarbetet behövs följande faciliteter:
Programvara:
•! Office paketet
•! Matematica
•! Arduino
•! Catie V5
Tillgång till Fab Lab för 3D- utskrift.
BUDGET
För att genomföra projektet kommer minst 1500kr behövas. 1500kr kommer användas till
konstruktionsdelen. Får projektet ytterligare bidrag skulle eventuell prototyp tillverkas.
TIDSPLAN
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