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Sammanfattning 

Arbetet inleddes med ett möte med Evonova där projektet diskuterades. Företagets inledande 
tankegångar och idéer kring produkten framgick och arbetet påbörjades.  
 
Under arbetets gång följdes Fredy Olssons anvisningar i hur en teknisk rapport ska se ut. Allt 
inleddes med en brainstorm och kundundersökning. Kundundersökningens resultat mynnade 
ut i en kravprofil, till denna tillkom även Evonovas krav och önskningar. Kravprofilen 
användes när vi sållade ut lösningar från brainstormen. 
 
Vidare använde vi oss av idéerna vi fått fram och arbetade fram CATIA-modeller på möjliga 
förslag. Dessa mättes, gjordes om samt blev utvärderade av företaget. Enbart två modeller, 
hjärtat och droppen, ansågs tillräckligt tilltalande av uppdragsgivaren. 
 
Den slutgiltiga lösningen gjordes det en prototyp av som togs till företaget och UTEXPO. 
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INLEDNING 

 

Syfte 

Syftet med detta projekt är att ta fram en ny typ av överfallslarm. Dessa överfallslarm ska se 
ut som smycken och kunna användas till vardags som till speciella tillfällen. Överfallslarmet 
ska vara underhållsfritt och produkten riktar sig främst mot kvinnor. 
 
Projektet inleds med en brainstorm följt av en kundundersökning. Därefter upprättas en 
kravprofil mot vilken förslagen vägs. Ett antal förslag går vidare och slutligen begränsas 
urvalet ner till två förslag. Dessa solidmodelleras och analyseras efter att lämpligt/lämpliga 
material föreslagits. 
 

PRINCIPKONSTRUKTION 

1. Produktdefinition 

1.1 Produkten 
Som tidigare nämnts är denna produkt riktad mot kvinnor. Vi ska ta fram två smycken som är 
relativt neutrala till utseendet då kunderna vill ha möjligheten att kombinera smycket med 
andra smycken och kläder.  
 
Produkten ska vara enkel att framställa och väldigt lätt att använda. Designen arbetades fram 
med hjälp av vår kravprofil (som presenteras senare) vilket möjliggör en produkt som blir 
nästan skräddarsydd efter våra potentiella kunder. 
 
Produkten är tänkt att användas främst i utomhusmiljöer under alla tider på dygnet. Detta 
hindrar dock inte användandet av produkten inomhus, ett varningens finger bör dock höjas vid 
användning inomhus. Om produkten används inomhus kan ljudet orsaka skador som annars 
inte uppstår vid utomhusbruk. Skadorna uppstår svårare vid utomhusbruk då ljudvågorna inte 
kan studsa och förstärkas av närliggande väggar/tak. 
  
Två förslag på en slutgiltig produkt ska arbetas fram, då Evonova, som tilldelade oss 
uppdraget, hade det som önskemål. De två förslagen ska även ha möjlighet att byta batterier 
då Evonova eftersträvar detta. Vidare får vi även materialet samt tillverkningsprocessen redan 
förvald då Evonova redan tagit kontakt med tillverkare och gjort förberedelser. 
 

1.2 Process 
Produktens huvuduppgift är att tala om för förbipasserande att en person befinner sig i nöd 
och är i ett akut behov av hjälp. Detta gör produkten genom att avyttra ett antal högljudda 
ljudsignaler som kan höras av förbipasserande. Produktens sekundära uppgift är att störa 
förövaren i dennes gärning genom de högljudda signalerna.  
 
Då produkten är ett överfallslarm är den tänkt att användas av individer som känner att de är i 
riskzonen för ett överfall vid t.ex. hemgång från krogen eller jobbet. Larmet är tänkt att vara 
en extra säkerhetsfaktor då en person ska gå till fots under natten men även på dagen. 
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1.3 Omgivning 
Produkten är tänkt att användas frekvent. Med tanke på detta ska vi upprätta ett krav om att 
materialen som används ej får framkalla några negativa reaktioner så som allergi. Produkten 
bör heller inte ha vassa kanter som kan skada användaren eller trassla in sig i t.ex. 
användarens hår. Larmet kommer att användas i både inomhus och utomhusmiljöer. Smycket 
kommer att få utstå slag och stötar då det ska kunna användas på ett dansgolv. Det ska även få 
utstå fukt och vind. Smycket skall kunna användas i princip var som helst. 
 

1.4 Människan 
Användaren av produkten kommer i första hand att vara kvinnor. Personer som kommer att 
komma i kontakt med produkten är personal inom fabrik, försäljare samt personer som 
använder sig av överfallsalarmet. 
 
Smycket kommer att sitta runt halsen eller handleden och kommer på så sätt i kontakt med 
användaren. Produkten kommer även få utstå både inom- och utomhus miljö, beroende på var 
man befinner sig. Smycket är tänkt att det ska användas så väl till vardags som till fest. 
 
Produkten skall vara lätt att använda för att på så sätt förhindra skador när t.ex. smycket skall 
öppnas eller när personen skall utlösa larmet. Produkten skall kräva så lite ansträngning 
användaren som möjligt. 
 

1.5 Ekonomi 
Tankarna bakom de två smycken som vi tog fram var att den framtida kunden inte skulle 
behöva betala mer än 400 kr för ett smycke. Detta är helt i enighet med vad en majoritet av de 
tillfrågade potentiella kunderna svarade i kundundersökningen (se bilaga 2).  
 
Det finns även fler tankar här bakom, då alla företag idag strävar efter så hög vinst som 
möjligt ville vi att vår design skulle vara väldigt enkel och billig att framställa. Smycket var 
tänkt att se tilltalande ut samtidigt som det var relativt enkelt och kostade så lite som möjligt 
att framställa. Även detta var i enighet med kundundersökningen där väldigt många sade sig 
vara intresserade av ”stilrena” smycken som var relativ enkla till sin utformning utan alltför 
mycket smådetaljer. Detta underlättade arbetet med de slutgiltiga alternativen betänkligt. 
Designen skulle även kunna erbjuda alternativet att täckas med ett tunt lager av något 
attraktivt material, så som t.ex. silver. 
 

2. Produktundersökning 

 

2.1 Historia 
De tidigaste larmen var tryckluftsdrivna larm som ger ifrån sig ett fruktansvärt högt tjut. 
Dessa larm är drivna på tryckluft och har en räckvidd på upp till 3km. Men skillnaden mellan 
ett modernt överfallsalarm och ett tryckluftsdrivet larm är att man måste hålla nere knappen 
för att det ska ge ifrån sig något ljud. Man skulle kunna säga att dessa larm är en något mindre 
version av ett gashorn. Dessa larm finns fortfarande, de kostar mellan 139-180kr 
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(http://www.bodyguard.nu/categories/larm.htm, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verfallslarm#.C3.96verfallslarm). 
 

2.2 Nuläge 
Det finns två typer av överfallslarm som används främst i nuläget. De är, som vi har valt att 
kalla de, ”enkla” samt ”mer exklusiva”. 
 
De enkla larmen har en väldigt enkel design. De finns i olika färger och majoriteten av dem är 
runda. Man fäster dessa i nyckelknippan, väskan, handväskan. Larmet utlöses när man drar ut 
sprinten. Man kan även köpa dessa larm med en inbyggd LED som lyser när larmet är igång. 
Det finns även små minilarm med liknande design, enda skillnaden är att de är mycket 
mindre. Ett enkelt larm kostar mellan 49-100kr. 
 
De mer exklusiva larmen är designade som t.ex. en fotboll, discokula eller ett hjärta. Det finns 
blinkande lampor i vissa, andra är genomskinliga och de flesta är enkelfärgade. Vissa av dessa 
larm har även de inbyggda LED-lampor som lyser när larmet är aktiverat. Det finns även en 
annan typ som har en inbyggd blixt som ska skrämma bort förövaren. Ett mer exklusivt larm 
är dyrare och kostar mellan 79-200kr 
 

2.3 Framtid 
På marknaden just nu finns inga smyckesliknande överfallsalarm, vilket gör att vårt 
överfallsalarm blir unikt. Det finns dock andra typer av dolda larm, som i till exempel en 
ficklampa. 
 
Vi tror att överfallslarm kommer att bli mycket mer diskreta i framtiden. De kommer att finns 
i smycken, ficklampor, plånböcker samt många andra saker som är vanliga att bära med sig. I 
takt med att elektroniken krymper, samtidigt som den klarar av allt mer finns det en hög 
sannolikhet att överfallslarm kommer att finnas i mobiltelefoner inom en snar framtid.  
 

2.4 Kundundersökning 
Kundundersökningen (Bilaga 1) innefattar 11 stycken frågor riktade mot smycken, dessas 
utseende samt deras pris. Även frågor gällande överfallslarm och överfallslarm som smycken 
ställs. Syftet med dessa frågor är att få fram vad de potentiella kunderna eftersträvar när de 
väljer smycken och överfallslarm. Vi vill också få fram en klarare bild av vad för typ av 
smycken kunder eftersträvar samt vad de vill få ut av sina överfallslarm. Detta är en viktig del 
av utformningen av kravprofilen då en stor del av kundernas krav omsätts till krav/önskningar 
i kravprofilen i ett senare skede. 
 

 2.5 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden vi använde oss utav är en kvantitativ metod uppdelad i några 
nyckelsteg som presenteras här nedan. 
 
Arbetet inleddes med utformandet av en kort men relativt utförlig enkät som skickades ut till 
ett 40-tal personer. Vi räknade med att ungefär 20 personer behövdes för att få en relativt 
tillförlitlig bild av vad kunderna önskar och då visst bortfall av svar förekommer valde vi att 
skicka ut 100 % extra enkäter. 
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Målet med enkätens frågor var att få så mycket information om produkten samtidigt som så få 
frågor som möjligt ställdes. Frågorna blev totalt 11 stycken vilket får anses vara en relativt 
kort enkät som de allra flesta kan tänkas svara på. Frågorna handlade främst om vad kunderna 
utgick ifrån när de valde smycken, hur ofta de använde sina smycken samt vad de tyckte om 
ett smycke med ett inbyggt överfallslarm i. 
 
Enkäten mailades ut för att försäkra ett snabbt svar. Intervjupersonerna valdes slumpmässigt 
ut och åldern på de intervjuade kvinnorna varierade mellan 18 och uppåt. Vidare blev även 
hanteringen av inkommen data väsentligt enklare då vi fick in allt i digital form. Alla 
deltagare försäkrades anonymitet, en fråga som kanske inte var så brännande just i detta fall 
då undersökningen inte innefattade det personliga planet. Dock ansåg vi att det aldrig skadar 
att försäkra anonymitet. 
 

2.6 Analysmetod 
Analysmetoden som användes är en simpel och vanligt förekommande typ av analysmetod. 
Svaren som vi fått in sorterades i första steget av processen efter de frågor vi ställt. Svaren 
kortades ner till enstaka ord, för att sedan kodas om så att svaren blev lätta att kategorisera. 
 
De svar som är vanligast förekommande blev ett krav medan de som förekom, men inte så 
ofta blev önskningar. Detta blev basen för vår kravprofil, till vilken vi kommer senare. 
 
I det andra steget tittade vi på vilka krav och önskningar vi hade efter första fasen. Vi tittade 
på deras relevans samt om vi hade några motsägelser. Då dessa förekom försökte vi komma 
fram till en kompromiss som skulle resultera i en produkt som kunderna önskade, utan att 
äventyra verken hållfasthet, funktion eller syfte. 
 

3. Kriterieuppställning 

När vi först tog tag i projektet hade vi några krav som spontant dök upp i våra tankar. För att 
komplettera dessa lade Evonova fram några krav och önskningar som vi också skulle ta med i 
processen.  
 

3.1 Våra kriterier 
 

• ”Batterilivslängd på minst två år” 
Detta önskemålet är mest tänkt att säkerställa en kvalitet i produkten som är eftersträvansvärd. 
Om produktens batterier håller i minst två år lär tillverkaren inte få så många klagomål på en 
kort batterilivslängd och ju färre klagomål desto bättre. Detta önskemålet är formulerat med 
stand-by-tid i åtanke. Om larmet aktiverats kommer livslängden på batterierna, självklart, att 
bli kortare. 
 

• ”Materialet ska ej framkalla allergi” 
Detta krav går lite in i det första. Då användningen av smycket kommer att pågå under en 
längre tid är det viktigt att materialet som använts i framställningen inte framkallar allergiska 
besvär hos den stora majoriteten av användarna. 
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• ”Får ej väga mer än 100g” 

Detta krav gör att vi inte får ett smycke som är obehagligt att bära. Även om 100g kan anses 
vara väldigt tungt bör man ha i åtanke att den färdiga produkten kommer att vara gjort i stål. 
 

• ”Livslängd över 4 år” 
Denna önskning är främst riktad mot själva smycket. Det är meningen att ett överfallslarm 
som sköts rätt ska kunna hålla i minst 4 år, utan att gå sönder eller att funktionen försämras 
(dom måste batterierna bytas). 
 

• ”Ej orsaka tinnitus” 
Denna förklarar sig själv. Vi vill att våra kunder ska vara och förbli oskadda när de använder 
vår produkt. 
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3.2 Evonovas kriterier 
 

• ”Batteribyte möjligt” 
Detta ger den färdiga produkten en mycket längre livslängd. 
 

• ”Anpassad efter befintlig elektronik” 
Denna åtgärd sänker tillverkningskostnaden betänkligt. 
 

• ”Ingraverad logotyp” 
Detta är en önskning som bara bidrar till exponeringen av varumärket i sig. 
 

• ”Kunna användas flera gånger” 
Åtgärden ökar företagets vinstmarginal samt ger ett extra plus i kanten sett till 
konkurrenterna. 

3.3 Gradering av kriterier 
Efter att ha tittat på kriterierna bestämde vi oss för att upprätta följande krav: 
 

• Batterilivslängd på minst två år 
• Materialet ska ej framkalla allergi 
• Får ej väga mer än 100g 
• Ej orsaka tinnitus 
• Batteribyte möjligt 
• Anpassad efter befintlig elektronik 

 
Vidare bestämde vi oss för att ställa upp följande krav, där en låg siffra visar grad av 
prioritering. 
 

1. Ingraverad logotyp 
2. Livslängd över 4 år 
3. Kunna användas flera gånger 

 

3.4 Sökmatris för primärkonstruktionskriterier 
Här nedan har vi valt att infoga vår sökmatris. Den visar hur de olika kraven/önskemålen 
förhåller sig till de olika aspekterna av POME. 
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3.5 Primär kravprofil 
Då kundundersökningen gav oss några nya uppslag valde vi att ta med dessa i vår kravprofil. 
Vi lade även till våra/Evonovas krav och önskningar. Resultatet finns att skåda nedan. 
 

Kriterie Krav/Önskning 

Ska gå att använda under en längre tid Krav 
Enkel design utan smådetaljer Krav 
Lätt att använda/förstå Krav 
Kosta mellan 200-400 kr Krav 
Batterilivslängd på minst 2år Krav 
Ska kunna aktiveras med en hand Krav 
Mtrl ska ej framkalla allergi Krav 
Får ej väga mer än 100g totalt Krav 
Batteribyte möjligt Krav 
Ej orsaka tinnitus Krav 

Anpassas efter befintlig elektronik Krav 

Ingraverad logotyp Önskning 

Ej ramla av när larmet aktiveras Önskning 

Ej vara känsligt för att fastna i t.ex handtag Önskning 
Livslängd över 4år Önskning 
Ëj strömförande Önskning 
Kunna användas flera gånger Önskning 

 

4. Framtagning av produktförslag 

Vår produkt är tänkt att fungera 
som ett överfallslarm, vi har 
därför tagit fram en enkel 
ritning över ett principiellt 
verkningssätt för 
överfallslarmet.  
 

4.1 Principiellt 
verkningssätt 
Som synes här till vänster ska 
en utlösare ryckas ut vid nödfall 
vilket resulterar i att ett högt 
ljud alstras. 
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4.2 Produktens uppbyggnadssätt 
Vi har laborerat lite med layouten för alla viktiga komponenter som ingår i ett överfallslarm. 
Representationerna är bara grova, vilket medför att slutprodukten kan se annorlunda ut när 
den faktiskt är färdig. Dock ingår batterier, elektronik, högtalare och sprint i samtliga 
utföranden av överfallslarm. 
 

 
 

4.3 Produktens utformning 
När vi gjorde vår brainstorming fick vi fram en mängd olika produktförslag genom att vi lät 
idéerna flöda. Designen var inget vi brainstormade om här, denna brainstorming handlade 
enbart om larmets funktioner. Exempel på förslag: Larm med trycksensor som kände av om 
förövaren låg på offret.  
Larm med inbyggd GPS, så att när larmet triggades så kom det upp i en databas var man 
befinner sig. Stövelsmycke som man kunde sparka av när man blev attackerad. 
 
När vi hade brainstormat färdigt gick vi igenom förslagen och sållade bort de förslagen som 
verkade orimliga och de förslagen som inte matchade kriterierna i vår kravprofil. Därefter 
valde vi 6 förslag på olika montering av larmet som vi gick vidare med. Dessa presenteras här 
under med både skiss och text. 
 

4.4 Primära produktförslag 
Efter vår brainstorm hade vi strax över 20 förslag att ta ställning till. De flesta förslagen som 
var nedtecknade handlade om halsband eller armband, dock fanns det en del andra förslag så 
som stövelsmycke m.m. Alla förslag som inte rörde hals- eller armband ströks i detta skedet 
då vi redan bestämt oss för att ta fram ett halsband samt ett armband. Detta förslag togs efter 
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samtal med uppdragsgivaren som enbart ville ha armband/halsband. Vidare följde vi vår 
kravprofil för att få ner antalet förslag till 6 förslag som vi har skissat. 
 
Armband med överfallsknapp 
Principen bakom smycket är att själva högtalaren sitter på baksidan av smycket. Detta gör att 
det är fullt möjligt att utlösa överfallslarmet med bara en hand, som kunderna efterfrågar.  
 
Smycket är tänkt att vara smidigt och stilrent, samtidigt som det ger oss tillräckligt med 
utrymme för de nödvändiga komponenterna. Själva utlösningsmekanismen ska befinna sig 
väldigt nära handens insida. Tillräckligt nära för att larmet ska vara lätt att utlösa, men 
samtidigt tillräckligt långt ifrån så att det inte ska kunna utlösas av misstag. Vår 
kundundersökning visade att vissa kunder upplever att de fastnar med sina armband då de 
befinner sig bland mycket människor, detta är givetvis ett problem vi adresserar genom att ha 
utlösningsmekanismen på handens insida. 
 
Själva utlösningsmekanismen är tänkt att vara någon sorts knapp som aktiverar larmet efter 3 
tryck inom 3 sekunder. 
 
En illustration av principen bakom presenteras nedan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armband med smycke samt utlösningsmekanism på baksidan. 

  
 

 
Armband med sprintutlösare 
Detta armband har också en utlösningsmekanisk på baksidan, precis som det tidigare. Den 
stora skillnaden här är att smycket i sig måste utstå mer krafter då det har en sprintutlösare. 
Det är meningen att sprinten ska dras/ryckas ut ur smycket för att aktivera larmet. Detta går, 
givetvis, att utlösa med enbart en hand då det skulle behövas. 
 
Då armbandet är större än i föregående lösning på grund av krafterna som uppstår får vi också 
mera utrymme för alla komponenter som ingår i ett överfallslarm. Designen möjliggör lite 
större delar som rent teoretiskt skulle kunna alstra mera ljud. Dock återstår frågan om 
kunderna kommer att finna just designen tilltalande. 
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Halsband med gängat smycke 
 
På bilden bredvid kan man se ett halsbandssmycke som består 
av två delar. Båda delarna är gängade vilket gör att de är lätta 
att fästa i varandra.  
Denna lösning gör att det blir enkelt att byta batteri, vilket är 
ett av våra krav, larmet kommer även att kunna utlösas med 
endast en hand.  
 
För att starta larmet behöver man dra ur en sprint. Denna sprint 
kommer att sitta högst upp på smycket och den kommer att 
fästas i halsbandet. 
För att utlösa larmet så drar man ur sprinten, som sitter fast i 
halsbandet. Vill man sedan stänga av larmet igen så sätter man 
helt enkelt tillbaka sprinten. Detta gör att man kan använda larmet flera gånger. 
(Bilden visar ett äpple, men det är bara ett exempel på hur smycket 
skulle kunna se ut, dock så är funktionen densamma oavsett 
design). 
 
 
 
 
 
Halsband med plugg 
 
Detta smycke fungerar ungefär som ovan, skillnaden är hur man 
tar isär och sätter ihop den. Istället för två gängade delar, så har 
man två delar som man sätter ihop genom en ”plugg”. Denna 
”pluggen” i sig ska ha en snygg design och passa bra in i smycket. 
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Den ska vara enkel att sätta i och ta ur. Pluggen kommer ha en låsmekanism på baksidan och 
detta kommer att förhindra den från att åka ur då man inte vill utlösa larmet. När det är dags 
att byta batteri är det bara att ta isär larmet och byta. 
 
Sprinten kommer även här sitta högst upp och fungera på samma sätt här som på ovan. Detta 
gör att smycket ska kunna utlösas med en hand. 
(Bilden visar en droppe, men det är bara ett exempel på hur smycket skulle kunna se ut, dock 
så är funktionen densamma oavsett design). 
 
HjärtaN (halsband/armband) 
 
Halsbandsmycket kommer att vara designat som ett hjärta och bestå av två delar. En överdel 
och en underdel, dessa kommer vara formade så att man kan enkelt kan fästa dem i varandra 
med t.ex. en skruv. Det kommer att finnas skillnader på över och underdel. Det som kommer 
att skilja delarna åt är att överdelen kommer ha ett hål för förstärkaren. Underdelen kommer 
att ha infästningar för batterihållaren så att den kommer att vara enklare att limma fast.  
Högst upp på smycket så kommer det finnas en ögla där man kommer att sitta i larmets sprint, 
detta kommer att medföra att larmet enkelt kommer att kunna utlösas.  

 
Elektroniken kommer att limmas fast i 
underdelen på smycket. Detta så att inte 
elektroniken försvinner när man plockar isär 
smycket, samt att detta gör det enklare att byta 
batteri.  

 

Detta hjärta kommer även att göras som 
armbandssmycke. Enda skillnaden mellan 
armband och halsbandet är öglorna för 
infästningen av kedjan. Vilket gör att det inte blir 
några stora förändringar vid tillverkning. 

 
DroppeN (halsband) 
 

Detta smycke kommer vara format som en droppe. Även denna kommer att bestå av två delar 
som fäst ihop med t.ex. en skruv. Överdelen på smycket kommer ha ett hål för förstärkaren 
samt en ner gjutning så att förstärkaren ligger där den ska. Underdelen kommer ha stöd för 
batterihållaren, så att även den sitter på sin plats.  
 
Öglan för infästning av kedjan kommer att sitta högst 
upp på droppen, även i detta fall kommer öglan att 
sitta i sprinten, detta för att larmet enklast ska kunna 
utlösas. 
 
Elektroniken kommer i denna del att vara fast limmad 
i underdelen, dock kommer förstärkaren att vara 
fastlimmad i överdelen för att kunna ge bra ljud. 
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PRIMÄRKONSTRUKTION 
 

5. Produktutkast 

Som man kan se i bilaga 3, består den färdiga produkten av 7 olika delar. Av dessa sju så kan 
man se att vi har två högtalare uppritade. Det är en storleksfråga vilken vi kommer att ta i 
slutändan då det skiljer en smula i prestanda och storlek mellan de bägge alternativen. 
 

5.1 Enhetens art 
Enheterna ska samtliga köpas in, vilket betyder att vår uppdragsgivare kommer att ha en 
leverantör av delarna. Detta sänker tillverkningskostnaden väsentligt. 
 

5.2 Enhetens behandlingstyp 
Den enda typen av behandlig som enheterna kommer att få är montering i det färdiga 
smycket. Inga nya hål kommer att borras och ingen annan lödning kommer att krävas. Enda 
operationen som kan komma i fråga är en mycket begränsad limoperation som förhindrar 
skrammel men utöver det inte bidrar till prestandan alls. 
 

5.3 Kriterier på produkten som helhet 
Kraven på produkten har reviderats en aning sedan principkonstruktionen. Vår 
uppdragsgivare har bestämt sig för att gå vidare med två designer som vi ska vidareutveckla 
så att de stämmer överens med deras företagsimage. De nytillkomna kraven är att smycket ska 
se ut som en droppe/ett hjärta samt att varje enskild del måste ha minst 1mm avstånd till 
materialet då stålet krymper vid gjutning. Vi uppdaterade även kravet om användarens 
säkerhet vid användning. Ordet 
”tinnitus” ändrades till 
”hörselskador”. 
 
Den reviderade kravprofilen finns 
till höger. 
 

  Krav/Önskning 

Ska gå att använda under en längre tid Krav 
Enkel design utan smådetaljer Krav 
Lätt att använda/förstå Krav 
Kosta mellan 200-400 kr Krav 
Batterilivslängd på minst 2år Krav 
Ska kunna aktiveras med en hand Krav 
Mtrl ska ej framkalla allergi Krav 
Får ej väga mer än 100g totalt Krav 
Batteribyte möjligt Krav 
Ej orsaka hörselskador Krav 
Ska ha 1mm avstånd till "skal" Krav 
Ska ha formen av hjärta/droppe Krav 
Anpassas efter befintlig elektronik Krav 
Ingraverad logotyp Önskning 
Ej ramla av när larmet aktiveras Önskning 
Ej vara känsligt för att fastna i t.ex handtag Önskning 
Livslängd över 4år Önskning 
Ëj strömförande Önskning 

Kunna användas flera gånger Önskning 
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6. Komponentval 

Den färdiga produkten kommer nästan uteslutande bestå av färdiga produkter som vår 
uppdragsgivare köper in. Vi har gjort en förteckning på dessa (bilaga 3) där de är uppritade, 
dock utan mått. Delarna som kommer att ingå är alltså så kallade konstruktionskomponenter. 
Detta betyder att delarna är färdiga, generellt användbara produktdelar vars verkningssätt och 
egenskaper är välkända. Dessa är uppritade med grova mått i bilaga 4 
(sammanställningsritning), bilaga 5 (batterihållare med elektroniken inkluderat), bilaga 6 
(sprint), bilaga 7 (liten högtalare) samt bilaga 8 (stor högtalare). 
 
Valen som har gjorts gällande komponenter och leverantörer av dessa har vår uppdragsgivare 
stått för. Vi har därför lagt till kravet att vi måste designa utifrån befintlig elektronik då vi 
själva inte haft makten att påverka vilken elektronik som fanns tillgänglig för oss. 
 

6.1 Val av högtalartyp 
Då vi haft förmånen att kunna välja mellan två typer av högtalare var vi tvungna att välja en 
av dessa för att kunna färdigställa en lösning. 
 
Den större högtalaren gav ifrån sig ett högre ljud än den mindre. Detta var den stora fördelen, 
överfallslarmet skulle vara betydligt mer högljutt då den större högtalaren användes. Dock 
krävde den större högtalaren en design som gav utrymme till en större högtalare. Det gjutna 
materialet hade en tendens att krympa efter gjutning, vilket gav oss ett litet bekymmer när vi 
utformade smycket för att ha just denna högtalaren. 
 
Högtalaren som var lite mindre hade fördelen att den upptog betydligt mindre plats i smycket 
samtidigt som den möjliggjorde en annan typ av design på smycket. Den stora nackdelen var 
att ljuden den gav ifrån sig inte var lika kraftfullt som hos den större högtalaren. Vidare tog vi 
hänsyn till kravet att användaren inte skulle få tinnitus (eller andra hörselskador) av 
användandet.  
 
Allt detta sammantaget gjorde att den större högtalaren gick vinnande ur striden. Vi ansåg att 
ett högre ljud krävdes för att vara ett effektivt skydd mot överfall. Detta kunde på sikt bli ett 
av säljargumenten som användes. 
 

7. Detaljkonstruktion 

Evonova fick ta ställning till 5 stycken olika designförslag på smycket vid mötet den 6/5 
2010. Av dessa förkastades alla idéer utom droppen samt hjärtat. Detta betydde att vi gick 
vidare med dessa till prototypstadiet för att så snabbt som möjligt kunna prestera en färdig 
prototyp. 
 
Hjärtat och droppen som vi gick vidare med finns att skåda med en utförligmåttsättning i 
bilagorna 8 samt 9. 
 
De två smycken som valdes hade ett utseende som var anpassat efter vad uppdragsgivaren 
ville ha. Således följdes kraven i kravprofilen. Insidan av smycket gjordes med elektroniken i 
åtanke. Även avståndet till skalet samt materialtjocklek spelade roll här. 
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De smycken som återfinns i bilaga 8 och 9 blev tvådelade. Detta för att försäkra att batteribyte 
kunde ske, i enighet med kravet vi fått från Evonova. Smyckena höll inte ihop av skruvar eller 
nitar, utan förlitade sig på silikontätning, dels inte lämnar fula hål men även håller smycket 
tätt. Silikonet är billigt i användande och drift samt förenklar monteringsfasen betänkligt. 

7.1 Tillverkningsmetod 
Även här hade vi väldigt lite att säga till om, då vår uppdragsgivare (Evonova) redan hade 
tagit kontakt med en tillverkare. Det var bestämt, av uppdragsgivaren, att de två förslagen 
skulle gjutas. Vi tog självklart hänsyn till detta i vår utformning av det färdiga smycket. 
Särskilt hänsyn togs när vi utformade utskjutande bitar av material som tillgodosåg behovet 
av en fast punkt att montera elektroniken i. 
 

7.2 Materialval 
Materialet som valdes var SIS  2353/2348, UNS  S31603, ASTM/AISI 316L, även känt som 
kirurgiskt stål, specifikationerna redogörs nedanför: 
 
 
 
 
      Alla värden är i procent 

(http://www.azom.com/details.asp?Articleid=863) 
 
Då materialet innehöll nickel användes det inte till permanenta implantat i kroppen. Dock 
ansåg vi och våra uppdragsgivare att materialet inte skulle orsaka några reaktioner om det 
användes i smycket. Materialet skulle förvisso ha kontakt med huden, men inte ens i närheten 
så mycket samverkan med övriga kroppen som implantat. Procentandelen nicken skiftade 
mellan 10 % och 14 %, detta användes främst i materialet för att ge materialet en mjuk och 
glänsande yta. Detta var eftersträvansvärt då vi utvecklade smycket. Stålet valdes också för 
dess rostfria egenskaper, detta gjorde att just 2353/2348, UNS  S31603, ASTM/AISI 316L 
ansågs lämpligt. 
 
Vidare innehöll stålet, förutom kol, även krom (16 % - 18 %) och molybden (2 % - 3 %). 
Kromet såg till så att materialet inte rostade eller fick repor. Dessa två egenskaper var väldigt 
viktiga vid desinficering av materialet, vilket gjorde att smycket även kunde rengöras. Den 
relativt lilla andel av molybden som fanns i materialet gav materialet en förmåga att behålla 
skarpa kanter. Materialet som valdes var alltså både mjukt och hårt på samma gång. 
 

    C Mn Si P S Cr Mo Ni N 
Min - - - - - 16 2 10 - 

316L Max 0.03 2.0 0.75 0.045 0.03 18 3 14 0.10 
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TILLVERKNINGSKONSTRUKTION 
 

8. Ritningar 

De färdigställda ritningarna är de bifogade. Inga större skillnader har tillkommit, förutom 
”piggarna” som användes vid monteringen av elektroniken. Vi försökte att sätta toleranser 
samt måttsätta på ett bra sätt, men detta visade sig otroligt svårt på en detalj som ett hjärta.  
 
Vi gav det i alla fall ett försök och resultatet finns i bilagorna. Dock lämnas toleranserna till 
mer kompetenta personer att sätta. Vi fann detta alltför svårt för att kunna göra en seriös 
rekommendation. 

9. Tillverkning 

En släppvinkelanalys gjordes för att se om smycket var gjutbart. Analysen visade på inga 
negativa vinklar på varken in- eller utsidan vilket betyder att smycket kommer att kunna 
gjutas. 
 
Negativa vinklar hade gett utslag med en gul färg på hjärtat. Vilket man kan se på hjärtat att 
det inte finns. Till höger om bilderna kan man se en liten tabell på vad de olika färgerna 
betyder.  

 
Röd= 0-20 grader 
Ljusblå= 2 grader 
Grön= 90 grader 
Svart= 0 grader 
Mörkblå= 0-20 grader 
Gul = negativa vinklar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alla vinklarna utgår ifrån normalplanet Svart betyder att vinkeln är 0 grader, den röda färgen 
visar 0-20 grader, vilket gör att båda färgerna visar 0 och därför mixas de ihop på vissa 
ställen. Grön färg betyder att vinkeln är 90grader, mörkblå visar även den 0-20 grader. 
Ljusblå 0-10 grader. 
 

9.1 Efterbehandling 
Då det alltid förekommer skillnader mellan olika exemplar vill vi att de gjutna detaljerna ska 
efterbehandlas. Detta ska göras rutinmässigt. På utsida ska smycket slipas och eventuellt 
poleras. Poleringen beror på uppdragsgivaren, det framkom att de eventuellt ville ha ett lager 
silver på den färdiga produkten. Detta raderar ut behovet att polera stålet. 
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På insida kommer produkten bara slipas till en aning för att få bort resterna av gjutningen. 

10. Länk 

Länken som valdes till smycket valdes av uppdragsgivaren. Vi har tyvärr inte fått några 
tekniska data på detta, vilket inte möjliggör test. Länken vi fick titta på kort under det senaste 
mötet var väl tilltagen i sina dimensioner. Vi bedömde att den klarar mer än väl vad som 
krävs av den. 
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11. Slutsats 

Vi följde de anvisningar vår uppdragsgivare hade att ge oss under arbetets gång. Kravprofilen 
användes genom alla steg för att tillgodose så många krav som möjligt. Resultatet av detta 
finns att skåda nedan: 
 
  Krav/Önskning Uppfyllt / Icke Uppfyllt 

Ska gå att använda under en längre tid Krav UPPFYLLT 
Enkel design utan smådetaljer Krav UPPFYLLT 
Lätt att använda/förstå Krav UPPFYLLT 
Kosta mellan 200-400 kr Krav UPPFYLLT 
Batterilivslängd på minst 2år Krav - 
Ska kunna aktiveras med en hand Krav UPPFYLLT 
Mtrl ska ej framkalla allergi Krav UPPFYLLT 
Får ej väga mer än 100g totalt Krav UPPFYLLT 
Batteribyte möjligt Krav UPPFYLLT 
Ej orsaka hörselskador Krav - 
Ska ha 1mm avstånd till "skal" Krav UPPFYLLT 
Ska ha formen av hjärta/droppe Krav UPPFYLLT 
Anpassas efter befintlig elektronik Krav UPPFYLLT 
Ingraverad logotyp Önskning UPPFYLLT 
Ej ramla av när larmet aktiveras Önskning UPPFYLLT 
Ej vara känsligt för att fastna i t.ex handtag Önskning ICKE UPPFYLLT 
Livslängd över 4år Önskning - 
Ëj strömförande Önskning UPPFYLLT 

Kunna användas flera gånger Önskning - 

 
Kraven på batterilivslängd samt önskningen om en total livslängd går tyvärr inte att testa för 
oss. Vi ansåg det rimligt att ha det som krav, dock är det upp till Evonova att testa om det 
faktiskt går att uppfylla.  
 
Önskningen om att kunna användas flera gånger är tillgodosedd till viss del. Batterierna måste 
bytas efter användande samt så måste alla trasiga delar bytas ut. 
 
Önskningen som inte blev uppfylld hade vi tyvärr ingen kontroll över då länken som Evonova 
valde var tyvärr väldigt stor vilket ökar risken för att fastna.  
Vidare tog vi enbart fram två halsband, då Evonova släppte armbandsidén vid vårt senaste 
möte. 
 
Slutligen, kravet om tinnitus, detta kravet var svårt att tillgodose på ett bra sätt. Samtidigt som 
larmet förväntades låta mycket förväntades det inte skada användaren. Om smycket 
olyckligtvis skulle vända sig mot användaren kan det orsaka hörselskador. Detta gör att vi 
tyvärr inte kan anse kravet fullt uppfyllt. 
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BILAGOR 



Kundundersökning för examensarbete 
 

Syftet med vårt examensarbete är att ta fram ett överfallslarm i formen av ett smycke. Med 

bakgrund i detta har vi utformat en undersökning i hur personer prioriterar funktion, utseende, 

pris och andra viktiga faktorer. Detta är givetvis en mycket stor hjälp för oss i utformandet av 

den färdiga produkten, så vi uppskattar så ärliga svar som möjligt. 

 

Frågorna nedan kräver inte hela meningar, detta underlättar för dig som skriver eftersom det 

du behöver spendera mindre av din tid med att besvara våra frågor. Svaren kommer givetvis 

att bli behandlade konfidentiellt och undersökningen är helt anonym. Efter att datan från 

kundundersökningen är färdigbehandlad kommer de ifyllda blanketterna att förstöras. 

 

Var god och svara så fort som möjligt på dessa frågor, tack på förhand! 

 

Goran Cacija & Christofer Lindberg    Högskolan i Halmstad 2010-03-30 

 

 

 

1. Vilken typ av smycke är du mest intresserad utav?  
(t.ex. halsband, armband, hårsmycke, stövelsmycke etc) 

 

 

2. Hur ofta brukar du ha smycken på dig när du går ut? 
 

 

 

3. När du har ett smycke på dig, brukar du fastna i t.ex. dörrhandtag? 
 

 

 

4. Vad utmärker just dina smycken? 
 

 

 

5. Hur mycket brukar du vilja betala för ett smycke? 

 

 

 

6. Har du eller har du haft ett överfallslarm? 
 

 

 

7. Om föregående fråga besvarades med ett ja, var du nöjd med det och 
varför/varför inte? 

 

 

 

8. Vad, tycker du, är viktigast när du ska köpa ett överfallslarm? 
 



 

9. Hur mycket är du villig att betala för ett överfallslarm som ser ut som ett 
smycke? 

 

 

 

10. Hade du velat använda ett smycke som är ett överfallslarm frekvent? 
 

 

 

11. Om ja, är det viktigt för dig att larmet ska kunna aktiveras med bara en hand? 

 

 

 

 

 

 

 
Tack så mycket för din medverkan och tid! 

 

Med vänlig hälsning Goran & Christofer 



Resultat av kundundersökning 
Resultatet av undersökningen visar på några intressanta saker. Vi börjar i samma ordning som 

frågeformuläret, frågan som ställs först är: 

 

Fråga 1 

”Vilken typ av smycke är du mest intresserad utav?” 

 

Kan tyckas vara en relativt rak och simpel fråga, men det visar sig att cirka 5% av de 

tillfrågade inte riktigt förstod frågan och erbjöd ett svar som inte var relevant för 

undersökningen. 

 

Den stora majoriteten av de potentiella kunderna vill ha armband eller halsband. Procentuellt 

sätt är det fördelat på 40 % var i de två kategorierna. Den näst största kategorin är örhängen. 

 

Vi beslutade oss för att ta fram två produktförslag, ett halsband och ett armband. Vi väljer 

alltså att bortse från örhängen eftersom de helt enkelt inte är intressanta nog för våra 

potentiella kunder. Vidare tror vi även att ett överfallslarm blir lättare att ta fram i både 

halsbandsform och armbandsform med tanke på att vi har mer utrymme att röra oss med. 

 

Vilken typ av smycke är du mest intresserad utav?

Armband

Halsband

Örhängen

Förstår ej

 
 

Här ovan ser vi fördelningen av de olika svaren på den första frågan i formuläret.  

 

Syftet med denna fråga var att få fram vilken typ av smycken vi skulle inrikta oss mot för att 

få mest intresse bland kunderna. Som man tydligt kan se, framgår det att kunderna nästan 

uteslutande är intresserade av armband/halsband. 

 

 



Fråga 2 

Syftet med den andra frågan var att få fram hur ofta ett smycke användes för att på så vis 

skapa ett krav i vår kravprofil om hur pass frekvent användning vår produkt skulle behöva 

klara av. Svaren fördelades i tre grupper där fördelningen ser ut so m nedan: 

 

Hur ofta brukar du ha smycken på dig när du går ut?

Alltid

Oftast

Sällan

 
 

Kategorierna ovan är hämtade från undersökningen. Vi definierade de som: 

 

• Alltid – Personen har på sig smycket dagligen 

• Oftast – Personen har på sig smycket till mer än 3 dagar i veckan 

• Sällan – Personen använder mycket till någon en staka gång i veckan/månaden 

 

Som man ser på vårt diagram använder en stormajoritet (60 %) av de tillfrågade sina smycken 

dagligen. Detta formade två krav i vår kravprofil. Smycket ska klara daglig användning samt 

även inte framkalla någon form av negativ reaktion såsom t.ex. allergi. 

 

Fråga 3 

Tredje frågan var tilltänkt för att visa oss hur pass ofta ett smycke fastnade. Detta för att visa 

på hur stor risken är att fastna i ett föremål och omedvetet aktivera överfallslarmet. Tyvärr 

genererade inte denna fråga de tilltänkta svaren. Det är mycket möjligt att den missförstods 

eller var satt i fel sammanhang. Dock fick vi, trots allt, en del matnyttig data ut från frågan. 

 

Som man kan se nedan säger cirka 70 % av de tillfrågade att de aldrig fastnar i något. Detta är 

relativt talande då vi personligen tror att det förekommer en signifikant risk att fastna i t.ex. 

dörrhandtag då man har på sig ett armband.  

 

Dock kan man se att en liten del (10 %) av de tillfrågade har sönder sina smycken då de 

fastnar, vilket visar på att den risken är relativt liten. 



När du har ett smycke på dig, brukar du fastna i något?

Nej

Sällan

Smycket går sönder

 
 

 

Fråga 4 

Den underliggande orsaken bakom fråga nummer fyra var att ge oss en klarare bild av vad 

kunderna köper i designväg. Denna fråga tycker vi var formulerad på att bra sätt, men hade 

kanske behövt en följdfråga eller en förtydligande fråga då den genererade en del ”luddiga” 

svar. Likväl väljer vi att förhålla oss positiva till den insamlade datan då den mycket väl kan 

användas i formgivningen av själva arm/halsbandet. 

 

Det kunderna främst ville se var ”enkla” eller ”diskreta” smycken. Hela 60 % av de 

tillfrågade uttryckte detta då de tillfrågades om det. De tillade även att de helst undvek många 

plottriga smådetaljer på sina smycken och ville att de skulle vara ”stilrena”. Detta mynnade 

givetvis ut i ett krav att smyckesdesignen skulle involvera så få smådetaljer som möjligt.  

 

Resten av de tillfrågade ville att smyckena skulle vara ”stora” eller hade helt andra krav (20 

% vardera). 

 

Fråga 5 samt fråga 9 

Dessa två frågor hör samman då de bägge berör prisbild, om än på olika sätt. Fråga nummer 

fem beror priset på den tillfrågades nuvarande smycken. Fråga nummer 9 frågar vad de 

potentiella kunderna vill betala för ett överfallslarm som är ett smycke.  

 

Bägge frågorna var synnerligen produktiva när det gällde att generera precis data, där endast 

en liten del av de tillfrågade svarade för svävande för att kunna använda datan eller inte 

förstod frågan. 

 

När det gäller personernas nuvarande smycken tycks de allra flesta betala 200-300:- (40 %) 

och 0 – 100:- (40 %). En betydande del av de tillfrågade (20 %) betalar däremot över 300:- 

per smycke för sina nuvarande smycken, vilket ändå får ses som en ansenlig del av de 

tillfrågade. 



Ungefär 45% av de tillfrågade var villiga att betala 200-400:- för ett smycke som var ett 

överfallslarm, medan 35 % var villiga att betala över 400:-. Endast 20 % av de tillfrågade 

tyckte att ett skäligt pris låg på maximalt 100:-. 

 

Hur mycket är du villig att betala för ett överfallslarm som ser ut som ett smycke?

0-100

200-400

400+

 
 

Detta mynnade också ut i ett krav. Vi ansåg att det helt enkelt var omöjligt att producera ett 

smycke till ett så pass lågt pris att priset i handeln skulle ligga på 100:- eller mindre. Således 

blev kravet att smycket skulle kosta mellan 200:- och 400:-. 

 

Fråga 6 och fråga 7 

Dessa två var också frågor som var nära besläktade, där fråga 7 var en följdfråga till fråga 6. I 

fråga 6 tillfrågades de deltagande personer om de haft ett överfallslarm. En stor majoritet 

svarade att de aldrig haft ett sådant (75 %). 

 

Personerna som svarade att de hade ett överfallslarm (25 %) tillfrågades om och varför de var 

nöjda med det. Svaren mynnade ut i några generella önskningar om utformningen av 

överfallslarmen. Personerna påpekade främst att deras överfallslarm var ”fula” eller 

”klumpiga” där de var lätta att utlösa av misstag. Det mesta av de uttryckta åsikterna 

kringgick vi från början genom att utforma våra som hals/armband. 

 

Fråga 8 

Fråga 8, som löd ”Vad, tycker du, är viktigast när du ska köpa ett överfallslarm?” genererade 

ett stort antal (30 %) föga väntade svar. Detta kan härledas till att frågan var relativt enkelt 

formulerad och de tillfrågade inte riktigt förstod att det var implicerat att överfallslarmet 

skulle fungera. 

 

Likväl så valde vi att presentera datan, då den också mynnade ut i krav för tillförlitligheten av 

våra framtagna överfallslarm. Fördelningen av svaren ser ut som nedan: 

 



Vad, tycker du, är viktigast när du ska köpa ett överfallslarm?

Att det fungerar

Lättillgängligt/Lättanvänt

Förstår ej frågan

 
 

Som synes ovan tyckte en majoritet av deltagarna (60 %) att överfallslarmet skulle vara 

lättillgängligt/lättanvänt. Detta blev också ett krav i vår kravprofil och en generell riktlinje vi 

strävade efter. Vi ansåg att vårt överfallslarm skulle vara användbart efter enbart några få 

instruktioner. 

 

En minoritet, 20 %, förstod inte frågan eller svarade ”jag vet inte”. 

 

Fråga 10 och fråga 11 

Dessa frågor riktades mot hur ofta våra produkter skulle tänka användas samt om de 

tillfrågade önskade att överfallslarmet skulle kunna utlösas med en hand. Likt tidigare bygger 

fråga 11 på fråga 10. 

 

Fråga 10, som löd ”Hade du velat använda ett smycke som är ett överfallslarm frekvent” 

genererade en hel del matnyttig data. En mycket stor majoritet (60 %) ville använda ett 

smycke som också var ett överfallslarm frekvent. 

 

En lite mindre del av de tillfrågade uttryckte att de skulle använda det ”I vissa fall”. Med 

detta, menade en del utav de, att de skulle använda smycket i situationer där de kände sig 

utsatta eller att de sällan använde smycken.  

 

Enbart 5 % av de tillfrågade uttryckte att de inte skulle vilja använda produkten medan en lika 

stor del inte förstod vad ordet ”frekvent” betydde. 

 



Hade du velat använda ett smycke som är ett överfallslarm frekvent?

Ja

I vissa fall

Nej

"Frekvent"??

 
 

Vi kunde även konstatera att 100% av de tillfrågade ville att överfallslarmet skulle aktiveras 

med en hand. Detta gör det självklart till ett krav på vår kravprofil. 


















