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Abstract 
This report is a final thesis project written at the Technical University of Jönköping 
and was done in cooperation with the company Sundström Safety AB. The project 
discussed in this report is about product development, where two concepts are to be 
developed from two existing lightweight hoods SR 561 and SR 562. Lightweight 
hoods are a protective device used in critical environments. Lightweight hoods are 
used in chemical environments to protect the user from the hazardous environment. 
The current products are considered to be slightly hard to use in case of equipping and 
removing the products, and therefore Sundström Safety AB wants to develop new 
concepts for these two products. 
Standards that restrict and claim the product are specified by the company and a 
literature review is made on these to define the requirements on the product. These 
requirements are compiled and on the basis of them, concepts are created by 
following the design process. Different methods such as brainstorming and idea 
sketching are used to generate concepts that are then screened with screening methods 
such as Pugh's matrix. 
After only two concepts remain, a concept for a reusable lightweight hood and a one-
time use hood concept, a final prototype is made. This prototype is made on the 
reusable concept as it has the most features. The prototype is manufactured using 3D 
printing as well as other plastic details. 
The concepts created in this report may be used for Sundström Safety AB in the 
development of the current products. The concepts can give an idea of how new 
products can be developed and inspires to new solutions of the lightweight hoods. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete skrivet på Tekniska högskolan i Jönköping och är 
gjord i samarbete med företaget Sundström Safety AB. Projektet som behandlas i 
rapporten handlar om produktutveckling där två koncept ska tas fram till två befintliga 
lättviktshuvor SR 561 och SR 562. Lättviktshuvorna är en skyddsutrustning som 
används i kritiska miljöer. Lättviktshuvan används i kemiska miljöer för att skydda 
användaren från omgivningen. De nuvarande produkterna anses vara en aning 
osmidig vid på- och avtagning och därför vill Sundström Safety AB utveckla nya 
koncept på dessa två produkter. 
Standarder som begränsar och ställer krav på produkten är specificerade av företaget 
och en litteraturstudie görs på dessa för att definiera de krav som ställs på produkten. 
Dessa krav sammanställs och utifrån dem skapas koncept genom att följa 
designprocessen. Olika metoder så som brainstorming och idéskissning används för 
att generera koncept som sedan sållas med sållningsmetoder som Pugh’s matris.  

Efter att bara två koncept återstår, ett koncept för en återanvändningsbar lättviktshuva 
och ett koncept för en engångsanvändningshuva görs en slutprototyp. Denna prototyp 
görs på det återanvändningsbara konceptet då det har flest funktioner. Prototypen 
tillverkas med hjälp av 3D-printing samt plastdetaljer. 

Koncepten som skapats i denna rapport kan vara till användning för Sundström Safety 
AB vid utveckling av de nuvarande produkter. Koncepten ger en idé till hur nya 
produkter kan utvecklas samt kan ge inspiration nya lösningar av lättviktshuvorna.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Sundström Safety AB är ett företag som specialiserar sig på skyddsutrustning som ska 
skydda människor från farliga substanser och dålig luft. Företaget grundades av Ivan 
Sundström 1926, då Ivan insåg potentialen i att skydda gruvarbetare från dålig luft. 
Senare utvecklades produkterna för att skapa en bättre ergonomisk passform på 
ansiktet av grundarens son Per Sundström. Grundidén med företaget är att skapa ett 
skydd för användaren som inte bara uppfyller myndigheternas krav utan är så 
effektiva som möjligt med hjälp av dagens teknik. Företaget producerar två olika 
typer av skyddsutrustning, en typ där luften renas genom partikelfilter och en där 
luften renas genom fläktutrustning. Dessa olika typer visas nedan i Figur 1. 
Fläktdriven utrustning och Figur 2. Utrustning med partikelfilter. [1] 

Figur 1. Fläktdriven utrustning 

 
Figur 2. Utrustning med partikelfilter 

Familjeföretaget lägger stor fokus på produktutveckling och att kunna erbjuda ett 
flexibelt produktsortiment. Sundström Safety AB erbjuder kompletta masker, filter 
och olika tillbehör för marknadsområdet. Nedan visas en del av produktsegmentet 
som erbjuds av Sundström Safety AB [1] 
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Med tanke på att företaget alltid strävar efter effektiviserade produkter finns det ofta 
projekt inom produktutveckling även om produkterna i  dagsläget uppfyller kundernas 
krav. Kunderna som använder produkter från Sundström Safety AB är allt från 
privatpersoner till gruvarbetare till läkemedelstekniker.  
Inom företagets produktsegment finns det två lättviktshuvor till läkemedelsindustrin 
och krävande miljöer, SR 561 och SR 562. Nedan i Figur 3. SR 561 med tillhörande 
luftrenare visas lättviktshuvan SR 561. Dessa lättviktshuvor kopplas till en bärbar 
luftrengörare som bärs av användaren med hjälp av  ett midjebälte likt 
skyddsutrustningen i Figur 1. Fläktdriven utrustning. Luftrenaren för sedan den rena 
luften in i lättviktshuvan med hjälp av en slang som löper längs användarens rygg. 
Viktigt med dessa lättviktshuvor är att man enkelt ska kunna byta huva. Detta är 
viktigt då man måste byta utrustning vid miljöbyte inom läkemedelsindustrin för att 
inte föra vidare någon substans. Därför har Sundström Safety AB definierat ett 
område som är i behov av utveckling. Lättviktshuvorna måste bli mer 
användarvänliga för att kunderna ska bli tillfredsställda.  

 
Figur 3. SR 561 med tillhörande luftrenare 

1.2 Problembeskrivning 
Det finns många områden där skyddsutrustning är väldigt avgörande för att klara av 
miljön där man vistas. Inom militären är det för tillfället viktigt att hitta 
skyddsutrustning som skyddar mot kemiska, biologiska och radioaktiva anfall. Dessa 
hot har ökat den senaste tiden då utveckling av vapen har ökat och terrorister hotar 
med att spränga så kallade smutsiga bomber. Dessa bomber innehåller radioaktiva 
ämnen som sprids vid detonation. För att skydda sig mot dessa potentiella anfall är det 
därför viktigt att militären har skyddsutrustning som skyddar användaren mot 
omgivningen. [2] 

Inom läkemedelsindustrin är det istället speciellt viktigt att all utrustning är kliniskt 
ren för att skydda arbetarna och medicinen som blandas. För att undvika att fel 
substanser blandas med  varandra använder företagen slutna miljöer med hjälp av 
luftslussar. Inom varje sluten miljö är det ett visst antal substanser som blandas och 
för att det inte ska blandas i för mycket av en viss substans, förflyttas varje omgång 



Introduktion 

 

3 

medicin från ett slutet rum till ett annat. Mellan varje rum går arbetarna igenom en 
sluss där de byter kläder för att undvika att substanser förs vidare ofrivilligt och 
förstör satsen med medicin. Vissa moment i  dessa slutna miljöer är mer långvariga 
medan andra slutförs fort, därför är det viktigt att arbetarna enkelt, snabbt och smidigt 
kan byta till ny kliniskt ren utrustning.  

Sundström Safety AB gör som beskrivet tidigare luftrenande skyddsutrustning samt 
lättviktshuvor som används vid tillverkningen av medicin och vid speciella miljöer 
där omgivningen är skadlig. För att spara tid under arbetet behöver arbetarna enkelt 
kunna byta huvan på skyddsutrustningen till en ny för att inte sprida några farliga 
substanser till vidare arbete. I dagsläget används en knappfunktion på SR 561 och 
SR562 där huvorna knäpps ihop med huvudställningen vilket visas i Figur 4. 
Knappfunktion SR 561. Detta skapar en återanvändningsfunktion av huvudställningen 
till lättviktshuvorna där endast ytterhuvan slängs vid miljöbyte och huvudställningen 
kan bevaras. Det finns även lättviktshuvor från konkurrenter som endast används till 
engångsbruk där hela huvan ihop med huvudställning slängs efter användning.  

 
Figur 4. Knappfunktion SR 561 

Sundstöm Safety AB vill därför skapa en ny serie för lättviktshuvor som är 
användarvänliga och effektiviserar bytet av skyddsutrustning vid miljöbyte. Huvorna 
ska enkelt och semantiskt uttrycka funktionerna med produkten. De huvor som ska 
ingå i serien ska vara en lättviktshuva för engångsbruk och en huva med 
återanvändningsbar huvudställning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är att skapa två koncept som kan användas som grund till 
utveckling av de befintliga lättviktshuvorna SR 561 och SR 562. Målet är att en 
prototyp skapas som kan uttrycka funktionerna med lättviktshuvan för 
återanvändningsfunktioner. Huvorna ska följa de givna standarderna som specificerats 
från kunden. Därmed är projektets frågeställningar: 

• Hur ska lättviktshuvorna utformas för att underlätta användning? 
• Vilka krav ställs på produkterna genom de standarder som reglerar lättviktshuvor? 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att endast två koncept ska tas fram efter genomförd studie. De 
två koncepten ska beskriva hur produkten ska användas och inga krav ställs på att 
koncepten verkligen ska fungera i verkligheten då prototypframtagningen är 
begränsad. Koncepten ska följa de givna standarder av Sundström Safety AB. I Bilaga 
1, projektbeskrivning Sundström Safety AB finns den givna projektbeskrivningen av 
Sundström Safety AB. 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med att introducera bakgrunden till projektet och företaget. Efter en 
kort bakgrund definieras syftet och frågeställningarna med projektet. Projektets 
avgränsningar följer sedan efter den korta introduktionen till projektet.  
I delen teoretiskt ramverk presenteras teorier och hjälpmedel för att kunna arbeta med 
projektet. Sedan fortsätter rapporten med att presentera metoder för 
konceptframtagning samt att beskriva hur koncepten genomförs genom 
designprocessen. Slutligen presenteras resultatet av projektet och arbetets olika delar 
diskuteras i  kapitlet diskussion och slutsats. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att 
analysera resultatet av de frågeställningar som formulerats. 
Projektet som ska verkställas har genomförts genom designprocessen. Vidare kommer 
det vara till fördel för läsaren att veta mer om vad designprocessen är och läsaren 
kommer även få en teoretisk bakgrund till problemområdet genom en beskrivning av 
vad kemiska arbetsmiljöer är enligt arbetsmiljöverket. Krav kommer att beskrivas 
genom standarder som är givna av beställaren Sundström Safety AB och efter slutförd 
studie av teori kan en funktionsanalys sammanställas. 

2.1 Designprocessen 
Designprocessen beskriver hur ett designarbete ska genomföras. Till att börja med ska 
all information och bakgrund samlas. Olika tekniker som är tillgängliga för att lösa 
problemet ska studeras. Efter att man har fått en bakgrund till problemet ska 
användarnas och företagets krav tas hänsyn till. Dessa krav samlas enklast i en 
funktionsanalys eller en behovsanalys. Vid kvalitativa studier som i detta fallet finns 
det inget rätt eller fel direkt utan de krav användaren och lagarna ställer på projektet 
ska följas, data som samlas in kan också tolkas olika [3, p. 14]. Kvalitativa studier ger 
ett resultat som är baserat på tolkningar och begränsade situationer [3, p. 14].  

Efter en så kallad förstudie som ovan beskrivet börjar den kreativa delen av 
designprocessen. Utifrån vad förstudien gav för krav och behov börjar koncept att 
skissas. Det finns olika metoder för att producera olika koncept och de metoder som 
väljs i detta projekt kommer att finnas beskrivna under kapitlet metod. När ett flertal 
koncept är genererade vägs dessa mot varandra och de bästa koncepten enligt de givna 
kraven sållas till vidare utveckling. De koncept som klarade sig förbi det första urvalet 
förfinas och till slut gallras koncepten så pass mycket att bara ett slutgiltigt koncept 
finns kvar. Med detta koncept görs en prototyp som sedan ska uttrycka resultatet av 
projektet. 
En designprocess kan även utföras på olika sätt men i detta projektet har den ovan 
beskrivna processen använts som grund då den tidigare har använts i olika projekt av 
studenten.  

2.2 Kemiska arbetsmiljöer 
Vid arbete i kemiska miljöer finns det givna föreskrifter som ska följas enligt 
Arbetsmiljöverket [4]. Den kemiska miljön bedöms på olika faktorer så som om 
riskkällan är skadlig vid inandning eller om substansen är farlig via hudkontakt eller 
stänk. Miljön kan också anses vara farlig beroende på hur substanserna reagerar med 
varandra och hur de skulle reagera vid fel användning. Utifrån klassifikationen på den 
kemiska arbetsmiljön vidtas olika åtgärder. Åtgärder som hanterings- samt 
skyddsinstruktioner är exempel på krav som måste finnas vid arbetsmiljöer som utgör 
en farlig atmosfär för arbetaren. Rutiner och beredskapsplaner vid olyckor och arbete 
ska finnas till för att säkerhetsställa att arbetet sker säkert och kontrollerat. 
Arbetsmiljöverket kräver att vid arbete med substanser som kan vara skadliga genom 
exponering måste det användas arbetskläder och skyddsutrustning. Dessa måste sedan 
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bytas ut om de har utsatts för en riskkälla. Skyddsutrustning ska väljas beroende på 
hur riskkällan är farlig, viss utrustning skyddar endast kortvarigt mot ytlig kontakt. 
Olika typer av material fastställer vilken typ av riskkälla det materialet skyddar mot. 
De olika skyddsklassificeringarna gör att det behövs olika typer av skyddsutrustning 
för olika applikationer och genom kravet på att skyddsutrustningen måste vara fri från 
riskkällor så slängs mycket skyddsutrustning för att fastställa att riskkällan inte sprids 
eller orsakar skada. [4] 
Det finns en rad olika tillverkare som erbjuder skyddsutrustning och till den mer 
krävande marknaden där riskkällorna anses vara mer farliga tillverkar Sundström 
Safety AB skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är i första hand fokuserad på att 
skydda mot inandning och kontakt av farliga substanser. 

2.3 Standarder 
I projektet finns det tre huvudsakliga standarder som måste följas för att kunna sälja 
lättviktshuvorna som skyddsutrustning. Dessa standarder gäller inom EU, USA, 
Australien och Nya Zeeland. Nedan följer de viktigaste delarna ur standarderna 
beskrivas för att sedan kunna använda dessa till en funktionsanalys.   

2.3.1 EN 12941:1998 Klass TH3 

Standarden EN 12941:1998 klass TH3 är en Europastandard. De produkter som ingår 
i standarden är eldrivna filtreringsapparater som är sammankopplade till en huva eller 
kåpa för att skydda användaren från omgivningens förorenade luft. För att kunna 
anknyta till denna standard behöver skyddsutrustningen vara utrustad med en eller 
flera partikelfilter som ska rena den inkommande luften till användaren. Denna 
utrustning ska vara kopplad till en slags fläkt som hjälper till att föra den förorenade 
luften genom filter som sedan skickas in till användarens slutna miljö i 
skyddsutrustningen. [5, p. 5] 
Det finns tre olika klassificeringar på hur farlig den utomstående omgivningen är och 
dessa klasser är TH1, TH2 och TH3 där den sistnämna är den klass där omgivningen 
anses vara mest farlig.  Klassen TH3 ska skydda mot speciellt farlig miljö och därför 
får maximalt 0,2% av den utomstående luften komma in till användaren genom ett 
inläckage. De filter som är kopplade till utrustningen ska klara av att maximalt 
penetreras av 0,2% NaCl aerosoler och 0,2% paraffinoljedimma. De ovan beskrivna 
delarna med klassificering följs genom att välja rätt typ av material och rätt 
filtreringsutrustning. Dessa delarna kommer inte behöva tas hänsyn till då materialet 
är givet av Sundström Safety AB och materialet är gjort för att klara av de 
ovanstående kraven. Filtreringsutrustningen är också given av Sundström Safety AB. 
Dock är det till fördel för projektet att veta om dessa krav och klassificeringar. [5, p. 
7] 
De delarna av standarden EN 12941:1998 som är mest betydelsefulla för projektet är 
de regleringar angående konstruktionen då projektet är ett utvecklingsprojekt där en 
ny konstruktion för huvorna ska tas fram.  

Konstruktionen för huvorna regleras genom följande krav: 
- Huvudställningen i huvorna ska kunna regleras och passa till många olika 

huvudstorlekar. [5, p. 8] 
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- Visiret som skyddar användaren mot stänk och ger sikt ska inte desorientera 
användaren. Om det används en substans för att minimera dimma på visiret ska denna 
inte vara skadlig mot huden eller ögonen. Synfältet för användaren ska inte vara mindre 
än 70% jämfört med det naturliga synfältet. [5, p. 8] 

- Visiret ska förhindra inläckage. [5, p. 8] 
- Flödet av luft in i huvan ska inte orsaka irritation för användaren. Till exempel ska inte 

ögonen bli irriterade av luften som blåser in i huvan. [5, p. 8] 
- Om det finns möjlighet till att ändra luftflödet in i huvan ska flödet ändras med en 

manuell funktion som gör att flödet inte ändras automatiskt. [5, p. 9] 
- Slangen som tillför luften från luftrenaren till huvan ska inte förhindra användaren från 

att röra på sitt huvud fritt under arbete. Slangen ska vara designad så att den inte utgör 
en risk i att fastna under arbete. [5, p. 10] 

- Kopplingen mellan slangen och huvan ska klara av en kraft på 250N enligt 
klassifikation TH3. [5, p. 10] 

- Huvan och utrustningen som bärs upp av huvudet får maximalt väga 1,5 kg. [5, p. 16] 

2.3.2 AS/NZ 1716:2012 

Standarden AS/NZ 1716:2012 reglerar hur skyddsutrustningen ska vara utformad för 
att kunna användas och säljas på de australiensiska och nya zeeländska marknaderna. 
Standarden är till största del lik den ovanstående standarden EN 12941:2012 men 
skiljer sig en aning. Inläckaget från den utomstående luften in i huvan får maximalt 
vara 0,5% vilket är högre än europastandarden och därför uppfylls denna standard 
automatiskt om man följer EN 12941:2012 [6, p. 14]. Om utrustningen har en 
möjlighet till att ändra inflödet av luft till huvan ska denna funktion vara utrustad med 
en låsfunktion så att inte flödet ändras utan avsikt [6, p. 15]. 
Utrustningen ska vara konstruerad så att huvan vilar på huvudet eller axlarna och den 
ska speciellt ligga på sin plats när användaren lutar sig framåt från höften. Delarna till 
huvan ska enkelt kunna separeras men de ska inte kunna delas utan avsikt. Huvan ska 
vara designad så att tal och syn inte ska bli störda. Alla spännen och knäppen i 
utrusningen ska klara av en axialkraft på 150N i 10 sekunder [6, pp. 15-19]. 

2.3.3 NIOSH 42 CFR Part 84 

Den sista standarden att följa är liknande de ovanstående standarderna. NIOSH 42 
CFR Part 84 är en standard som reglerar den amerikanska marknaden. För att en 
lättvikthuva ska bli godkänd som skyddsutrustning i Amerika så måste den ha en 
huva, luftflödes valv, hand- eller motordriven fläktenhet, luftslang, avtagningsbara 
kopplingar, flexibel luftslang och ett säkerhetsbälte för respiratorn.  

Den amerikanska standardens krav på skyddsutrustningen är ungefär samma som de 
tidigare nämnda standarderna. Standarden ställer dock ett krav på att skyddsvisiret ska 
vara konstruerat för att förhindra dimma [7, p. 595]. Anordningen vilken bär upp 
huvan som vilar på huvudet ska jämnt fördela tyngden som påverkar huvudet [7, p. 
596].   
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3 Metod  
I avsnittet metod kommer de olika metoderna som används i projektets genomförande 
beskrivas. Metoderna som används är speciellt anpassade för att följa den tidigare 
beskrivna designprocessen som beskriver hur ett projekt av designtyp enklast utförs. 
Metoderna kan delas in i två huvuddelar, en förstuderande del som är utforskande 
och en konceptgenererande del där koncept viktas och sållas för att till slut endast ha 
två koncept kvar. Ett koncept för en återanvändningsbar huva samt en huva för 
engångsanvändning.  

3.1 Metoder för förstudie 
3.1.1 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys är en metod som beskriver konkurrenternas produkter inom 
samma område som projektet är inom. Analysen görs för att kunna identifiera 
konkurrerande företags fördelar med produkter och för att finna idéer från dessa 
produkter. Om man vill vara väldigt analyserande kan man försöka förutspå åt vilket 
håll konkurrenterna arbetar åt så att man kan ligga steget före dem i  till exempel 
funktioner och teknik. [8, p. 127] 
En analys av konkurrenternas produkter kan vara användbar för att hitta olika 
funktioner och idéer som kan efterliknas. Analysen kan även hitta ”funktionsluckor” 
med produkterna där en ny typ av produkt kan täppa dessa med nytänkande 
funktioner. 

3.1.2 Funktionsanalys 

Funktionsanalys görs i ett projekt för att man ska kunna väga upp de viktigaste 
funktionerna i ett projekt. Den viktigaste funktionen med produkten kallas 
huvudfunktion och den ska se till att produkten uppfyller den viktigaste delen av 
produkten. En huvudfunktion för till exempel en vattenflaska kan vara att innesluta 
vätska. Efter att huvudfunktionen är definierad bestäms delfunktionerna för 
produkten, detta skulle kunna vara att vattenflaskan ska kunna öppnas och återslutas. 
Stödfunktioner är sedan de sista funktionerna som ska fastställas för produkten, dessa 
funktioner är inga måsten utan är till för att göra produkten ännu bättre och tydligare. 
För att beskriva en funktion används oftast ett verb plus ett substantiv. Ord som 
används ska vara så öppna som möjligt så att idéerna kan flöda utan att skapa för stora 
avgränsningar. [8, pp. 42-43] 

3.1.3 Parvis sållning 

Parvis sållning eller också kallad parvis jämförelse är en metod där man viktar 
kriterier ställda av kunder och beställare mot varandra för att hitta de viktigaste 
funktionerna och kraven i projektet. Om krav A jämförs med B och krav A får ett 
poäng betyder det att A är mycket mer viktig än B. Om poängen mellan kraven skulle 
vara 0,5 betyder det att kraven är lika viktiga för projektet. Genom att väga av kraven 
kan man sedan använda sig av denna viktning när man gör en QFD som beskrivs 
nedan. [9, pp. 187-188] 
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3.1.4 QFD (quality function deployment) 

Metoden QFD är ursprungligen från Japan och är en metod som mäter betydelsen av 
kundens krav på funktioner. Metoden beskriver vilken lösning som är mest kopplad 
till de olika kraven som ställs av kunderna. Genom att väga kundkrav mot 
designparametrar kan man vikta de olika funktionerna och få reda på vilka funktioner 
som är viktigast att uppfylla. Kundkraven brukar kallas VAD och designparametrarna 
kallas HUR. Vad vill kunden ha för funktioner och hur ska dessa lösas? När man 
viktar de två kategorierna mot varandra sätter man ett värde på hur viktig den ena 
funktionen är jämfört med de andra. Genom en färdigställd QFD kan man se var 
tyngden för de olika funktionerna ligger. [8, pp. 70-72] [9, pp. 296-301] 

3.2 Metoder för konceptgenering och sållning 
3.2.1 Idéskissning 

Genom att idéskissa eller konceptskissa kan man producera olika koncept och idéer på 
projektet. Skissningen kan antingen göras för hand eller så kan man använda olika 
digitala metoder. Skissar man i 3D antingen på papper eller digitalt är det lättare att 
visualisera lösningen. Till en början skissas hela koncepten och när man har 
producerat det övergripande koncepten kan man gå in på detaljnivå och skissa olika 
funktioner och detaljer. Syftet med idéskisser är att skapa olika koncept där syftet är 
att uttrycka de olika funktionerna. Skisserna har inga krav på att vara fint skissade 
utan i första hand är det bara idéer som sedan kan förfinas om man väljer att arbeta 
vidare med dessa efter sållning. [8, pp. 32, 73] 

Att använda metoden idéskissning är till fördel då koncept enkelt kan produceras för 
att man ska kunna skapa nya idéer och funktioner med produkteen.  

3.2.2 Brainstorming 

En metod för att skapa idéer och koncept är brainstorming. Som namnet antyder går 
metoden ut på att låta idéer flöda direkt från huvudet. Metoden fungerar bäst i en 
grupp med 5 till 15 medlemmar, där personerna i gruppen gärna få ha olika perspektiv 
på saker och ting för att skapa störst spridning på idéerna. För att idéerna ska födas 
bäst kallas gruppen med fördel till ett möte någon dag innan sammanträdet där 
problemet beskrivs. Detta för att de ska kunna gro idéer i det undermedvetna hos 
medlemmarna. När själva idégenereringen ska genomföras finns det en del regler som 
styr metoden. Kritik och bedömning under mötet är förbjudet, ett flertal idéer 
eftersträvas, tänk gärna utanför boxen och använd gärna andras idéer genom att 
kombinera eller komplettera.  [9, pp. 166-167] 

Genom att använda brainstorming kan nya idéer och tankar samlas från olika typer av 
människor. Om vissa idéer är återkommande kan man dra slutsatsen att dessa skulle 
kunna vara bra idéer om de uppfyller kraven som ställts på projektet. 

3.2.3 Morfologisk matris 

En morfologisk matris är en metod där man kombinerar olika lösningar på projektets 
problem. I tidigare exempel med vattenflaskan så kan man försluta vätskan i olika 
geometriska former, till exempel cylinder eller kub. På grund av att det kan finnas 
olika former som kan innesluta en vätska bör man inte låsa sig till ett koncept utan 
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man ska vara öppen för att testa de olika formerna. Vätskan kan också komma ut ur 
inneslutningen på olika sätt och genom att kombinera volymens form med 
öppningsmöjligheten kan man hitta det sätt som löser problemet bäst. Genom att 
kombinera lösningarna med varandra kan problemet lösas via sätt som inte har funnits 
i tankarna tidigare. När man använder sig av en morfologisk matris kommer vissa 
alternativ av kombinationer inte vara lämpliga på grund av att de skapar en orimlig 
kombination och därför kan de kombinationerna sållas bort direkt.  [9, pp. 174-175] 

3.2.4 Pugh’s matris  

Pugh’s matris är en metod för att sålla koncept och väga dem mot kundernas krav och 
önskemål. Genom att ställa upp kriterier som ska uppfyllas kan man sammanställa 
vilka av de olika koncepten som uppfyller vad och vilka kriterier. Beroende på hur bra 
eller inte alternativen uppfyller de satta kriterierna kan man väga vilket alternativ som 
är bäst för produkten och vilket som potentiellt kunde vara bra med lite mer 
utveckling. [9, pp. 182-184] 
Pugh’s matris gör att man kan avgöra konkret vilka koncept som är bäst utveckla samt 
arbeta vidare med. 
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4 Genomförande och delresultat 

4.1 Konkurrentanalys 
Konkurrenterna till Sundström Safety AB är  företagen Scott Safety och 3M detta är 
baserat på företagets kunskaper. Scott Safety har en lättviktshuva vid namn FH22 
HOOD, huvan är till för engångsbruk och ska passa alla huvudtyper. Utformningen är 
väldigt lik Sundströms lättviktshuva och är även lik 3M:s lättviktshuva.  

3M erbjuder två sorters lättviktshuvor till sina kunder, en enklare som är till för 
engångsbruk och en mer kraftigt uppbyggd huva som kan återanvändas. Den 
återanvändningsbara huvan har en huvudställning med reglerbar storlek så att den ska 
passa alla typer av huvuden och individer. Ställningen är konstruerad så att luftflödet 
går att reglera genom en vridning på kopplingen mellan slang och huvudställning. 
Huvudställningen kopplas ihop med huvan genom en speciell anordning på huvans 
visir. Denna koppling gör på- och avtagning av huva väldigt smidig. Dock är det ett 
problem att plocka ut huvudställningen ur huvan.  

Efter slutförd studie av konkurrenterna har olika tankar och idéer förts vidare till 
koncepten. Detta är idéer på hur man kan fästa huvan ihop med huvudställningen samt 
hur man kan utforma huvudställningen för att förbättra användningen.  

4.2 Funktionsanalys 
Genom de sammanställda kraven utifrån projektbeskrivningen som uppfördes av 
Sundström Safety AB gjordes en funktionsanalys.  Funktionsanalysen har sin grund i 
de givna standarderna som beskriver funktioner och krav på produkten. Dessa krav 
måste uppfyllas för att sälja produkten på de europeiska, amerikanska, australiensiska 
och nya zeeländska marknaderna. Funktionsanalysen är en betydande del under 
konceptgenereringen då den ger en beskrivning av de krav som ställs av projektet. 
Funktionsanalysen går att finna i Bilaga 2, funktionsanalys. 
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4.3 Parvis sållning 
Genom en parvis jämförelse av kraven som ställs på produkten kan deras vikt 
jämföras mot varandra. De krav som ställs på produkten är kopplade från 
projektbeskrivningens krav och funktionsanalysens olika delar. Fortsatt listas de krav 
som är relevanta för projektet i Tabell 1. Projektets krav. 

A Utesluta omgivning 

B Låg vikt 

C 
Erbjuda användning för alla 
huvudtyper 

D Tillföra luft 

E Enkel montering och demontering 

F Skydda mot stänk 

G Erbjuda rörelse 

H Minimera irritation 

I Erbjuda separation av delarna 

J Estetiskt tilltalande 

Tabell 1. Projektets krav 

Efter att kraven är definierade ska dessa viktas och jämföras med varandra, detta 
gjordes via en jämförelsematris. Fortsatt visas resultatet av jämförelsematrisen. I och 
med att det är tio krav som viktas mot varandra så blir den maximala poängen ett krav 
kan uppnå nio poäng. Kravet med högst viktningssumma blev huvudfunktionen med 
lättviktshuvan. De andra krav som visade sig vara viktiga i projektet var att tillföra 
luft och skydda mot stänk. Att kunna erbjuda användning för olika huvudstorlekar och 
erbjuda rörelse ansågs också som viktiga funktioner med fem poäng vardera. Enkel 
montering fick totalt fyra poäng men är en av de viktigare funktionerna för att locka 
kunder.  
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  A B C D E F G H I J  

A   1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 7,5 

B 0   0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 1 3,5 

C 0 1   0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 5 

D 0,5 1 0,8   0,8 0,5 0,5 0,8 1 1 6,9 

E 0 0,5 0,5 0,2   0 0,5 0,8 0,5 1 4 

F 0,5 1 0,5 0,5 1   1 0,8 0,5 1 6,8 

G 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0   1 0,5 1 5 

H 0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0   0,5 1 3,1 

I 0 0 0,2 0 0,5 0,5 0,5 0,5   1 3,2 

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 1,5 5,5 4 2,1 5 2,2 4 5,9 5,8 9  

Tabell 2. Parvis sållning 

4.4 QFD 
I Bilaga 3, QFD hittas den genomförda QFD:n. De lösningar som visade sig vara 
viktigast enligt matrisen var huvan då det är den som till största del skyddar 
användaren från omgivningen. Visiret var också en viktig funktion då den också är en 
del av skyddet mot omgivningen. Funktionen med visiret är också viktig för att låta 
användaren se vad den arbetar med. Huvudställningen fick också ett relativt högt 
värde då den ser till att ställningen kan användas till flertalet olika huvudtyper och att 
huvan ligger på plats under användning.  

4.5 Idéskissning 
Idéskissningen började med att tankar och inspiration hämtades från liknande 
produkter där en huvställning används eller där en produkt ska kunna ändras 
storleksmässigt. Inspirationen sammanställdes i så kallade moodboards, en typ av 
idékälla där olika intryck och idéer samlas för att skapa nya lösningar på problem. I 
Bilaga 4, inspirationsbilder visas inspirationsbilderna till huvudställningen och 
lösningar till hur man kan sammanfästa huvan med huvudställningen.  
Efter att inspiration samlats från de gjorda moodboardsen  började koncept 
visualiseras genom skissning på papper med olika typer av pennor och färger för att 
göra bilderna mer levande. Fortsatt visas bilder som skissades under idéskissningen. 
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Skisserna genererades och i Figur 5. Konceptskisser huva ritades förslag på hur huvan 
skulle vara uppbyggd. Ganska fort konstaterades att den smidigaste lösningen skulle 
vara en huva där slangen fästs på baksidan av huvudet i en lutning som följer ryggen. 
Konceptet med ett panoramavisir blev också ett intressant koncept som gör att man 
kan se mer av vad som händer i periferiseendet.  

Figur 5. Konceptskisser huva 

 
Figur 6. Konceptskisser fäste mellan huva och ställning visar idéer på hur fästningen 
mellan huva och ställning skulle se ut. Här visas ett fäste där visiret och huvan 
kopplas ihop med huvudställningen genom en magnetfästning. Det andra konceptet 
kopplas ihop genom knäppfästen. I Figur 6. Konceptskisser fäste mellan huva och 
ställning visas även idéer på hur man ska kunna ändra storleken på ställningen för att 
kunna passa olika typer av huvuden vilket är ett krav från de olika standarder som är 
givna till projektet. Ena storleksändringen är genom en typ av låsfunktion där två 
plattor kan fästas ihop med varandra i olika lägen för att kunna ändra avståndet mellan 
ändarna på plattorna. Denna storleksändring kan man hitta på så kallade ”snapback-
kepsar” och är en billig och enkel funktion för att ändra storlek på en omkrets. Den 
andra idén är en typ av spänne där en knopp skruvas på för att ändra storlek på 
ställningens omkrets.  
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Figur 6. Konceptskisser fäste mellan huva och ställning 

 
I   

Figur 7. Konceptskiss, fästning mellan huva och ställning samt storleksändring av ställning 
skissas en annan idé där kopplingen mellan huva och ställning görs med hjälp av 

kardborreband. Detta koncept kombineras också med ett ställbart spänne likt den i figuren 
ovan.   

Figur 7. Konceptskiss, fästning mellan huva och ställning samt storleksändring av ställning 
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4.6 Brainstorming  
En grupp av studenter med olika tankar och åsikter kallades till att delta i en 
brainstorming, alla tillkallade kunde deltaga under idégenereringen. Totalt samlades 
sex studenter, fem killar och en tjej. Gruppen samlades i ett grupprum och reglerna för 
brainstormingen förklarades för deltagarna. Deltagarna fick en genomgång i vilka 
problem som skulle lösas och en bakgrund till hur produkten fungerar. Det första 
problemet som deltagarna fick i uppgift var att komma på idéer på var hur man skulle 
kunna fästa huvudställningen ihop med huvan. Deltagarna fick 30 minuter på sig att 
generera idéer och när tiden tog slut hade ett antal olika idéer genererats. I Bilaga 5, 
brainstorming fäste visas resultatet av den första delen av brainstormingen. De 
lösningar som gruppen gemensamt tyckte var bäst efter diskussion var att fästa 
huvudställningen med huvan genom att använda kardborreband. En annan lösning 
som gruppen tyckte om var att använda mönstrade magneter som gör att de två 
komponenterna fästs ihop och hålls på plats genom en positiv och negativ spegling av 
magnetmönstret. Metoden där ett kardborreband användes fick positiv respons från 
gruppen då den inte använde sig av någon metall. Detta hade gjort tillverkningen och 
produkten mer anses vara mer hållbar från ett miljöperspektiv. Dock diskuterades det 
om att det kan vara svårt att passa in huvan och ställningen så att kardborrebandet 
fäster rakt, detta hade kunnat leda till att huvan fästs snett på ställningen och skapar en 
snedbelastning.  

Det andra problemet gruppen fick generera idéer på var hur huvan ska vara utformad 
för att enkelt kunna montera och demontera huvudställningen från huvan. Här fick 
deltagarna också 30 minuter på sig att skissa. Koncepten som skissades upp visas i 
Bilaga 6, brainstorming huva. Efter att tiden gått ut diskuterades de genererade 
koncepten och den lösning som kändes bäst var att huvan kunde vändas ut och in 
under montering och sedan vändas åt rätt håll innan användning. För att denna lösning 
ska fungera behöver hålet där man trär in huvudet vara så stort att man enkelt kan 
vända huvan ut och in. Med ett stort hål i huvan behöver man kunna ställa om hålet 
till ett mindre för att skydda användaren från omgivningen. Genom att använda en 
dragsko likt en resår på mjukisbyxor med gummisnodd kan man minska hålet efter att 
användaren har stoppat i sitt huvud i huvan. 

4.6.1 Resultat Brainstorming 

Efter genomförd brainstorming fanns det en del koncept som sållades bort då de 
uppenbart inte skulle uppfylla de krav som finns definierade i funktionsanalysen. De 
koncept och idéer som bevarades i tankarna var koncepten där huvan och 
huvudställningen sammanförs med kardborreband eller magneter, huva med 
panoramavisir, huva som går att vända ut och in under montering och demontering 
samt en huva med stor ingång och snoddförsluten hals.  

4.7 Morfologisk matris  
De genererade lösningarna på problemet paras ihop med varandra och därigenom 
hittas olika lösningar på problemet. Vissa koncept sållas bort då de olika 
kombinationerna av lösningar inte klarar av att uppfylla de krav som är ställda i 
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projektbeskrivningen och de givna standarderna. Det visar sig att de koncept som 
uppfyller standarderna och kraven bäst är: 

 
• Kardborrebandsfästning mellan huva och ställning samt en huva som vänds ut och in 

under montering och demontering.  
•  Magnetfästning mellan huva och ställning samt en huva som vänds ut och in under 

montering och demontering.  
• Kardborrebandsfästning mellan huva och ställning samt en huva med ett 

panoramavisir. 
• Magnetfästning mellan huva och ställning samt en huva med ett panoramavisir. 
• Kardborrebandsfästning mellan huva och ställning och en bred ingång till huvan som 

försluts med en snodd. 
• Magnetfästning mellan huva och ställning och en bred ingång till huvan som försluts 

med en snodd. 

4.7.1 Resultat av morfologisk matris  

De koncepten som valdes att arbeta vidare med efter den morfologiska matrisen var 
koncept 1, 3 och 6.  

4.8 Pugh’s matris 
Under metoden Pugh’s matris viktades de tre koncept som genererats från den 
morfologiska matrisen. Dessa tre koncept är: 
 

• Koncept 1, kardborrebandsfästning mellan huva och ställning samt en huva som vänds 
ut och in under montering och demontering. 

• Koncept 2, kardborrebandsfästning mellan huva och ställning samt en huva med ett 
panoramavisir. 

• Koncept 3, magnetfästning mellan huva och ställning och en bred ingång till huvan som 
försluts med en snodd. 

De tre koncepten viktas i Pugh’s matris nedan i Figur 8. Pugh's matris.  
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PUGHs Matris 
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Utesluta omgivning 37,5 37,5 33,75 7,5 

Låg vikt 17,5 14 17,5 3,5 

Erbjuda användning för alla 
huvudtyper 25 25 25 5 

Tillföra luft 34,5 13,8 34,5 6,9 

Enkel montering och demontering 20 8 18 4 

Skydda mot stänk 34 34 34 6,8 

Erbjuda rörelse 25 15 25 5 

Minimera irritation 15,5 15,5 15,5 3,1 

Erbjuda separation av delarna 12,8 12,8 16 3,2 

Estetiskt fin 0 0 0 0 

Summa 221,8 175,6 219,25   

Figur 8. Pugh's matris 

4.8.1 Resultat av Pugh’s matris 

Efter genomförd viktning genom Pugh’s matris visade det sig att koncept ett och tre 
har en jämlik potential när det gäller att uppfylla de krav som användes i viktningen. 
Koncept 2 där huvan hade ett panoramavisir fick inte lika hög totalsumma som de 
andra två och därför sållades detta bort.  

4.9 Slutkoncept 
Efter att en stor andel koncept sållats bort gjordes en kombination av de kvarstående 
koncepten för att skapa ett slutkoncept som använder de bästa funktionerna från de 
olika koncepten. Detta koncept gjordes delvis med hjälp av modellering i 3D med 
hjälp av Solidworks och Alias Design vilka är två olika program där man kan skapa 
och modellera komponenter i 3D.  
Hur luften ska flöda in i huvan har inte lagts fokus på under de olika delarna av 
genomförandet. Om det skulle vara en del av brainstormingen hade det troligtvis inte 
blivit samma givande resultat av de delarna som ingick i idégenereringen på grund av 
deltagarnas tidsbrist. Med tanke på att luftflödet inte har varit under fokus i de tidigare 
idégenereringarna modellerades ett koncept fram med hjälp av de ovan beskrivna 
programmen för modellering i 3D. Detta koncept visas nedan i Figur 9. Koncept av 
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luftkanal och storlektsjusterare tillsammans med den tänkta storleksjusteraren. I 
konceptet är det en tub där tillhörande slang kopplas in i den runda änden. Luften 
blåses igenom slangen och ut igenom den främre delen av tuben. Den främre delen av 
tuben där luften flödar ut är elliptisk formad vilket gör att luften sprids över visiret 
och förhindrar att imma bildas. På tuben sitter det fästen inbyggda, dessa fästen ska 
möjliggöra montering av huvudsele ihop med tuben. Storleksjusteraren är uppbyggd 
av en platta som styr och skyddar komponenterna som möjliggör ändring av storlek. 
En vridbar cylinder med lättringar förmedlar att man ska vrida på hjulet för att 
genomföra en funktion. När hjulet snurrar, roteras även ett kugghjul på insidan av 
skyddsplattan. Detta kugghjul är kopplat ihop med remmarna som ska skapa 
storleksjusteringen.    

 
Figur 9. Koncept av luftkanal och storlektsjusterare 

Vidare skapades skisser på hur remmar skulle kunna kopplas ihop med tuben och 
storleksjusteraren. Genom att studera den tidigare modellen, SR561 från Sundström 
Safety AB skapades olika koncept som skulle likna uppbyggandet av remmar för att 
kunna återanvända remmarna vid en ny produktlansering. Dessa olika skisser på 
koncept visas nedan i Figur 10. Remkoncept 2 och Figur 11. Remkoncept 1. 

Som ovan beskrivet är dessa två koncept på huvudställningens utformning lika den 
nuvarande produkten. Det som skiljer dessa koncept från den nuvarande är att luften 
flödar genom tuben och blåser ner över visiret. Luften blåses ner mellan den glipa 
som skapas av ställningens stödbåge och visir. Stödbågen som sitter på den främre 

Figur 11. Remkoncept 1 
Figur 10. Remkoncept 2 
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delen av huvudställningen ska vara täckt på utsidan med den hårda delen av 
kardborreband för att kunna fästas ihop med visiret som är täckt med den mjukare 
delen av kardborreband. Detta skapar en enkel och smidig ihopfästning av de två 
komponenterna.  

Vid montering av ställningen i huvan är det tänkt att huvan ska kunna vändas ut och 
in genom en stor öppning i hålet där huvudet träs in. Genom att man kan vända huvan 
ut och in kan man enkelt montera ställningen på rätt plats i huvan. Inuti huvan sitter 
den mjukare delen av kardborrebandet som monteras ihop med den hårda delen på 
huvudställningen. Efter att ställning och huva har parats ihop vänds huvan tillbaka till 
rätt håll. För att skapa ett säkert skydd mot omgivningen behöver halspartiet kunna 
göras mindre och tightare. För att skydda mot omgivningen används därför en dragsko 
med snodd för att kunna täppa till kontakten med omgivningen. Runt kopplingen där 
luftslangen kopplas ihop med huvudställningen försluts huvan genom en snodd. I 
Figur 12. kardborrebandsfästning mellan ställning och huva visas fästningen mellan 
huvans visir samt toppen av huvan och huvudställningen. Kopplingen mellan huva 
samt lufttillförseln ska ske genom en nyutvecklad funktion av Sundström Safety AB 
som visas i Figur 13. slangkoppling av Sundström Safety AB. På grund av den 
begränsade möjligheten till att skapa denna koppling med utrustningen som fanns att 
tillgå skapades inte denna funktion på prototypen. Huvan kopplas över luftslangen 
genom en dragsnodd som visas i Figur 14. koppling med dragsnodd vilket gör att 
huvan blir försluten. 

Figur 12. kardborrebandsfästning mellan ställning och 
huva 
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Figur 14. koppling med dragsnodd 

4.9.1  Koncept av engångsanvändningshuva 

Givet i projektet från Sundström Safety AB var också att ett koncept av lättviktshuva 
för engångsbruk skulle framställas. Detta koncept skapades utifrån den mer 
avancerade lättviktshuvan som är beskriven i delarna ovan.  
Lättviktshuvan för engångsbruk är tänkt att likna den ovan beskrivna lättviktshuvan. 
Ställningen är aningen enklare utan tub för luftflödet. Istället flödar luften in genom 
en enklare koppling på huvans bakre delar. Ställningen kopplas ihop med huvan likt 
den mer avancerade, där huvan vänds ut och in vid montering och fästs ihop med 
tillhörande kardborreband. Efter användning slängs sedan huvan och ställningen då 
utrustning för engångsbruk kan bli påverkad av omgivningen av till exempel stänk 
och smuts. Denna typ av skyddsutrustning används i första hand i områden där man 
vet att omgivningen kommer vara krävande mot utrustningen och därför kan man inte 
spara utrustningen.  

 
Figur 15 Skiss av engångsanvändningshuva 

Figur 13. slangkoppling av Sundström Safety AB 
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4.10  Prototyptillverkning 
En prototyp till den mer avancerade lättviktshuvann skapades genom att modellera de 
massiva komponenterna till huvudställningen i datorprogrammen SolidWorks och 
Alias Design. Dessa komponenter fördes sedan över till ett annat datorprogram, 
MakerBot Desktop för att förbereda delarna till 3D-printing. 3D-printingen gjordes i 
en MakerBot, en maskin som bygger detaljer genom att bygga upp dem lager för lager 
genom att smälta plast. I Figur 16 Tillverkning av detaljer i MakerBot visas maskinen 
som gör prototyptillverkning enkel och snabb. 

Detaljerna skrevs ut och därefter skapades remmar med hjälp av tunna ark av plast. 
Dessa ark kapades till rätt storlek och form med hjälp av skalpell och sax. Remmarna 
sammanfogades genom nitning och på vissa platser användes lim då möjligheterna för 
vissa funktioner inte gick att tillverka med de enkla verktyg som användes. Nedan i 
Figur 17 Tillverkning av huvudställning visas verktygen och en del av tillverkningen 
när prototypen framställdes.  

 
Figur 17 Tillverkning av huvudställning 

 

 

Figur 16 Tillverkning av detaljer i MakerBot 
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5 Resultat 
Efter genomfört arbete har en prototyp framställts. Denna prototyp är framtagen via 
koncept som grundar sig i det teoretiska ramverkets begränsningar. De olika 
koncepten har sållats och till slut har ett koncept blivit verkligt genom en enklare 
prototyp. Prototypen visas övergripande med förklaringar i Figur 18 Prototyp av 
huvudställning med beskrivning och generellt i Figur 19 Prototyp i perspektiv och 
Figur 20 Prototyp i sidvy.  

 
Figur 18 Prototyp av huvudställning med beskrivning 

 
Figur 19 Prototyp i perspektiv 
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Figur 20 Prototyp i sidvy 

Huvan som ska användas till huvudställningen ska kunna vändas ut och in för att 
underlätta montering. Detta görs genom att öppningen där huvudet träs in är extra 
bred. För att kunna stänga ute omgivningen efter montering försluts huvans öppning 
genom en dragsko med snodd. Även hålet i huvan där kopplingen mellan 
huvudställningen och luftslangen sker är utformad med en elastisk öppning för att 
skapa en förslutning.  

5.1 Resultat frågeställning 1  
• Hur ska lättviktshuvorna utformas för att underlätta användning? 

Lättviktskåporna är utformade för att underlätta montering och demontering. Den 
huvudsakliga funktionen som ska underlätta för montering samt demontering är att 
huvan kan vändas ut och in när de två komponenterna, huvan och ställningen kopplas 
ihop. Ställningen hålls på plats i huvan genom kardborreband vilket är en enkel 
funktion som också är slitstark.  
Tuben som för luften in i huvan förenklar också användningen då den tillför luften ner 
över visiret vilket gör att imma förhindras vid användning. Tuben har också en 
funktion då den stabiliserar huvudställningen och agerar även som monteringspunkt 
för remmarna som bygger upp huvudställningen.  
Storleksändraren underlättar användning för olika huvudtyper, då man smidigt kan 
justera ställningens omkrets. Vridknoppen har en semantisk lättring för att man ska 
förstå att knoppen ska snurras för att utföra en funktion. Denna funktion är utformad 
likt den som används på Sundström Safety AB:s lättviktshuva SR 561 för att kunna 
minska på nytillverkningskostnader.  

Genom enklare tester har man kunnat påvisa att funktionen med lufttuben gör att 
imma förhindras vid flåsande andning mot visiret. Storleksändringen har visat sig 
fungera som tänkt och monteringstiden har även den genom enklare tester sänkts 
jämfört med den nuvarande produkten.  

5.2 Resultat frågeställning 2 
• Vilka krav ställs på produkten genom de standarder som reglerar lättviktskåpor? 

De faktakrav som ställs på produkten har hittats genom en litteraturstudie av de givna 
standarderna. Dessa standarder har tillhandahållas av Sundström Safety AB. Under 
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rubrik Kemiska arbetsmiljöer samt rubrik Standarder har de olika kraven på 
lättviktskåpor granskats. Kraven som ställs på produkten går också att se i Bilaga 2, 
funktionsanalys där kraven är sammanställda i en funktionsanalys.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Studien som genomförts har resulterat i två koncept där en enklare prototyp 
framställdes med hjälp av de medel som kunde tillhandahållas av skolan. Dessa 
koncept samt prototypen har löst det givna projektet med en ny infallsvinkel jämfört 
med de tidigare produkterna. En prototyp har skapat mer förståelse kring konceptet 
då man kan vrida och vända på prototypen samt testa funktionerna enkelt.  

6.1 Frågeställning 1 
• Hur ska lättviktshuvorna utformas för att underlätta användning? 

Slutkoncepten av lättviktshuvorna har utformats för att underlätta användning genom 
olika metoder för konceptgenerering. Den metod som skapade flest koncept var 
brainstorming och därigenom genererades många givande koncept som också hade 
genererats under tidigare idéskissning. Dessa koncept blev dock utvecklade med idéer 
och tankar som jag inte hade funderat över tidigare vilket var väldigt positivt och 
utvecklade förenklingen av produktens användningen.  
Eftersom detta är ett arbete där endast en student har genomfört det mesta av arbetet 
samt projektets olika metoder har det varit svårt att bolla idéer. Detta kan ha gjort att 
projektets olika idéer och koncept har en mindre bredd samt är inriktade på att lösa 
problemen på ett viss sätt och har inte utforskat vissa idéer. Därför var metoden 
brainstorming ett bra tillskott till de olika metoderna då idéer kunde bollas och 
diskuteras med fler personer.  
Om Sundström Safety AB hade haft en större roll i projektets sållningar hade 
möjligtvis koncepten blivit annorlunda och mer specificerade efter deras krav och 
önskemål. Att de inte har varit en del av sållningarna har istället givit en större bredd 
på projektet. Idéer kan har skapats som Sundström Safety AB aldrig har tänkt på då 
kunskapen inom området inte är lika stora från de som varit en del av projektet. 

Prototypen som skapades på konceptet för återanvändning förenklar på och avtagning 
av huvan då den jämfört med den nuvarande huvan har en enklare funktion för 
montering. Denna funktion görs genom att huvan vänds ut och in vid montering och 
demontering. Den tidigare huvan har varit smal i halspartiet där ställningen har förts 
in vid montering. Genom en bredare hals vid montering kan huvudställningen enklare 
monteras ihop med huvan samt placera den så att den kan kopplas till luftslangen. 
Huvudställningen är utformad med en lufttub som flödar luften ner över huvans visir 
vilket gör att dimbildning minimeras vid mer ansträngande arbeten. De funktioner 
som används för att ändra huvudställningens storlek är utformade likt de som används 
i dagsläget och därför kan man återanvända dessa delar vilket minskar 
nytillverkningskostnader.  

6.2 Frågeställning 2  
• Vilka krav ställs på produkten genom de standarder som reglerar lättviktskåpor? 
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De krav som reglerar produkten har hittats genom en litteraturstudie av de givna 
standarderna. Denna litteraturstudie har genomförts med gott resultat då mycket av de 
krav som har hittats i studien blev nämnda under presentationen av projektet.  
Om en djupare undersökning gjorts av standarderna kunde delar möjligtvis hittats som 
inte tagits upp i denna rapport. Dock har alla större krav av betydelse hittats i 
standarderna då Sundström Safety AB lade speciell vikt på vissa krav under 
presentationen av projektet.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Detta arbete har genomförts av en student där en enklare produktutvecklingsprocess 
har genomförts. Om företaget har tänkt att använda sig av de slutgiltiga koncepten bör 
en utvärdering av koncepteten genomföras för att definiera om koncepteten är möjliga 
att producera samt om funktionerna på produkterna är möjliga att tillverka då detta 
inte har varit i fokus under processen.  
De slutgiltiga koncepteten har till största del uppfyllt de krav som givits av projektet 
men alla krav har inte kunnat testas på grund av saknad testutrustning. Därför finns 
möjligen en potential i de konceptet eller de andra idéer som sållats bort i ett sent 
stadie av konceptgenereringen.  

6.4 Vidare arbete eller forskning 
Vidare arbete kan vara att mer inrikta utvecklingen på hur man ska kunna göra dessa 
koncept möjligt. Materialval samt tillverkningsmetod är också en del som måste 
beröras om koncepten ska bli verklighet. Djupare undersökning och test av hur bra 
koncepteten klarar de standarder som regleras av mätvärden måste undersökas då 
endast krav som reglerar konstruktionen och funktioner har varit i fokus.  
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8 Bilagor 
Kapitlet ger information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

 

Bilaga 1, projektbeskrivning Sundström Safety AB 
Bilaga 2, funktionsanalys 

Bilaga 3, QFD 
Bilaga 4, inspirationsbilder 

Bilaga 5, brainstorming fäste 
Bilaga 6 brainstorming huva 
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8.1 Bilaga 1, projektbeskrivning Sundström Safety AB 

 
  



Bilagor 

 

 

31 

8.2 Bilaga 2, funktionsanalys 

Huvudfunktion     

Verb Substantiv Gräns 

Utesluta Omgivning 0,2% inläckage från omgivningen 

Delfunktion     

Verb Substantiv Gräns 

Erbjuda Användning olika huvudtyper 

Förhindra Inläckage omgivningen 

Erbjuda Stabilitet Under användning 

Medge Sikt 
Visir, 70% jämfört med naturligt synfält, 
dimmfritt 

Tillföra Luft Kopplingsbar med luftslang 

Erbjuda Återanvändning Löstagbar huva 

Skydda mot Stänk Visir och huva 

Minimera Irritation Luftflödet ska inte irritera ögon 

Erbjuda låg vikt Maximalt 1,5kg 

Erbjuda Rörelse  
Vid användning ska rörelsen inte hindras 
av huvan 

Hålla  Form Huvan ska hållas stabilt på huvudet 

Erbjuda Separation 
Dela på delarna men de får inte delas 
utan avsikt. 

Stödfunktion     

Verb Substantiv Gräns 

Visualisera  tryck 
Förmedla märke och klass på 
utrustningen 

Erbjuda Estetik   
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8.3 Bilaga 3, QFD 

 
  



Bilagor 

 

 

33 

8.4 Bilaga 4, inspirationsbilder 

 

 



Bilagor 

 

 

34 

8.5 Bilaga 5, brainstorming fäste 
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8.6 Bilaga 6, brainstorming huva 

 
 


