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Abstract

Abstract
Water is vital for all life on earth. But it can also be dangerous, even fatal, if it is
polluted water. 60 percent of child mortality can directly be deduced to dirty
water. Not only developing countries are affected, even in the western world
epidemics are breaking out by partake or bathing in dirty/polluted water.
MIP, Molecularly Imprinted Polymers, is a biosensor technology that can provide
faster and more reliable response than the current methods of water analysis. It
is also cheaper and due to that more samples can be taken and analyzed. These
three variables can reduce the number of patients due to polluted water are
detected faster and appoint of necessary measures can be done faster.
This project searches for the design of an automated sample tool based on MIP
techniques. The Concepts must express innovation, high quality and clarity. The
instrument should be used both in laboratory and in the field.
The project has resulted in one concept. The concept is based on the one
construction of internal components that is as low height as possible (20
centimeters) and is slightly wider than its depth (40 vs. 30 centimeters). MIP‐and
NIP containers are located by one of the short side and the battery is near the
edge of the front side. The placement is designed to facilitate the loading and
exchange.
The concept answers against all of the demands and two of three wishes. Also
the concept is designed after the further user. The further user has also been
involved during the process of the concept design. The development of the
concept start with the questions from the brainstorming “What will the user feel
when they lay their eyes of the product/instrument and uses is?” The ides and
thoughts were to ides sketches. They also used in the evaluation of the same
sketches. The most exalting ides develop in to three concepts, and in evaluations,
with help from further user, with kansei and discussions. The evaluation showed
that one of the concepts was adaptable for further development.
The concept is smooth and has areas for hold. The user is self looking and
searching for the optimal hold. The instrument has none parts that extend from
the body and can damage the user. The instruments components that the user
need to exchange is placed in a box that by automatic shouts out. The aces to this
I controlled by a touch screen. One the touch screen is a hand scanner that is
used to lock and unlock the instrument. With a window the process of the
analyses is showed. That rice the reliability, lift the functions, give a high‐tech
and a hero feeling and are fun for the users.

1

Sammanfattning

Sammanfattning
Vatten är en livsviktig faktor för allt liv på jorden. Men kan också vara farligt, rent
livsfarligt, om det är förorenat. Hela 60 procent av barndödligheten jan direkt
härledas till smutsigt vatten. Inte bara u‐länder är drabbad, även i västvärlden
bryter epidemier ut på grund av intag eller badande i smutsigt/förorenat vatten.
MIP, Molecularly Imprinted Polymers, är en biosensorteknik som kan ge
snabbare och mer tillförlitligare svar på vattenprover än dagens analysmetoder.
Det är även billigare och därmed kan fler prov tas och analyseras, det vill säga
med större frekvens. Genom dessa tre variabler kan antalet insjuknade minska
till följd av att föroreningar upptäcks snabbare och nödvändiga åtgärder sätts in
tidigare.
Detta projekt söker efter formgivningen på ett automatiskt testinstrument
baserat på MIP‐tekninken. Konceptförslagen förmedla ska förmedla innovation,
hög kvalité och tydlighet. De skall kunna användas i laborationsmiljö samt ute i
fält.
Projektet har resulterat i ett konceptförslag på den yttre formgivningen av
testinstrument för vattendetektion baserad på MIP. Koncepten bygger på en
uppbyggnad av inre komponenter som har så låg höjd som möjligt (20
centimeter) och är något bredare än dess djup (40 vs 30 centimeter). MIP‐ och
NIP behållarna är placerade intill ena kortsidan och batteriet finns intill kanten
på främre långsidan. Placeringen är gjord för att underlätta påfyllning och utbyte.
Det slutkoncept som presenteras svarar mot alla de uppställda kraven och två av
tre önskemål. Det är utformat utefter dess tilltänkta användare. Dessa har även
varit med i konceptframtagningen. Slutkonceptet härstammar utefter
idégeneringens utgångspunkt ”Vad är det slutanvändaren vill uppleva när de ser
och använder produkten/instrumentet?”. Med de tankar som framkom togs
idéskisser fram och utvärderades mot de samma. De mest intressanta idéerna
utvecklades till tre olika koncept. Dessa utvärderades med hjälp av tilltänkta
användare mot de framtagna kanseiorden samt diskussioner. Konceptvalet
visade att ett koncept var överlägsets mest lämpat för vidareutveckling.
Slutkonceptet är smidigt koncept med greppytor utformade för bästa
kortvarande grepp. Användaren kan själv söka upp ett individuellt optimalt
grepp. Instrumentet har inga utstående delar som kan skada användaren. De inre
komponenterna som behövs för påfyllning av MIP‐ och NIPbuffertlösningarna,
batteri med mera finns i en låda som skjuts ut automatiskt på ena kortsidan.
Åtkomsten till dessa styrs via en pekskärm. Själva upplåsningen styrs av en
handscanner på pekskärmen. Detta ökar känslan av högteknologi och
”hjältekänslan”. Ett halvtransparant ”fönster” medför att själva analysen av
testen kan övervakas/studeras, vilket medför ökad tillförlitlighet, lyfter fram
funktionerna, ger högteknologikänsla och är roligt för användarna.
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Förord
Konceptutvecklingsprojektet över formgivningen av ett automatiskt
testinstrument för vattendetektion baserad på MIP har genomförts som ett
examensarbete 30 HP (D‐nivå) under andra året på magister i Industridesign vid
Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) i samarbete med forskningsinstitutet
Imego, i Göteborg.
Kurser och kunskaper inhämtade under studietiden, både från
industridesignprogrammet och från utvecklingsingenjörsprogrammet
(Högskolan i Halmstad) har tillämpats under projektet.
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga inblandade som varit till hjälp i projektet.
Ett stort tack till Imego med personal för det otroligt fina bemötande och all hjälp
jag fått. Ett extra stort tack till min handledare på Imego, Manoo Eibpoosh samt
min handledare från Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping, 12 januari 2010

__________________________________
Therese Constantin
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Inledning

1 Inledning
Det underlag som fanns till projektet presenteras nedan.

1.1 Bakgrund
Problem med förorenat vatten är ett globalt problem som förekommer inte bara i u‐
länder utan också i västvärlden. Det kan röra sig om föroreningar i dricksvatten och
badvatten. Kan röra sig om föroreningar av bakterier som orsakar sjukdomar som
mycket snart leder till epidemier, tillexempel olika magsjukor.
För att analysera vattnet används vätskekromatografi parat med masspektroskopi
(LCMS) och/eller flourescent detektion. Ett billigare och mer robust alternativ till
dagens metoder är avkänning med MIP. MIP står för Molecularly Imprinted
Polymers och är ett pågående forskningsprojekt på forskningsinstitutet Imego.
Med ett testinstrument för vattendetektion baserad på MIP medför det att
analyserna blir billigare, snabbare och mer robusta. Vilket ger säkrare svar och att
berörda parter snabbare kan sätta in nödvändiga åtgärder. Vilket resulterar i att
antal drabbade minskar och eventuella epidemier och liknande aldrig behöver bryta
ut.
Projektet söker efter konceptförslag på formgivningen av ett testinstrument som
automatiskt tar vattenprover, utefter önskad frekvens, och analysera provet med
hjälp av MIP ‐tekniken.

1.2 Problemställning
Då det inte existerar ett befintligt testinstrument baserad på MIP gäller det för
projektet att undersöka vad för ingående komponenter som kan tänkas ingå och hur
dessa kan appliceras i instrumentet.
Det finns ingen norm, uttalad eller outtalad, hur designen av ett testinstrument för
vattendetektion är.

1.3 Syfte och mål
Syftet med projekt är att med hjälp av lämpliga metoder presentera konceptförslag
för ett testinstrument baserat på MIP. Koncepten skall svara mot uppställda krav
och önskemål, samt innehar de efterfrågade funktionerna.
Målet med projektet är att de utarbetade koncepten skall svara mot nedan uppsatta
krav och önskemål:
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1.3.1

Krav
•
•
•
•
•
•
•

1.3.2

Önskemål
•
•
•

1.3.3
•

•

Instrumentet ska förmedla innovation, hög kvalité och högteknologi.
Vara pedagogisk och användarvänligt utformad.
Testinstrumentet ska beskriva sitt användningssyfte, bör uppfattas
och kunna hanteras av labbpersonal
Användningsområden är både på fält samt inomhus (labbmiljö).
Ha en livslängden uppskattad till 3‐5 år
Storleken avgörs av komponenternas sammanlagda storlek och valda
produktfunktionsmetoder.
Instrumentet ska kunna inneha följande:
o Sända resultat via GPS
o Indikera resultat direkt via en extern inkopplad bärbar dator
o Styrknappar, plats och reglage för:
 Inmatning av information (frekvens)
 Styra instrumentet (spola)
 On‐Off
o Möjlighet för kommunikation mellan instrumentet, en extern
dator och skrivare
o Drift från batteri och strömförsörjning
o Det ska finnas en identifikation mellan provrör och ut ‐resultat.
Detta kräver att instrumentet kan läsa en unik kod på varje
provrör (t.ex. streckkod).
o Inneha lager av provrör

Konceptet skall kännas Imego, det vill säga uttrycka Imegos
designstrategi.
Försvåra för obehöriga.
Underlätta förflyttning av instrumentet.
Övrigt

Resultatet skall vara konceptutformningsförslag på formgivningen på
testinstrumentet och processen fram till lösningen skall dokumenteras och
redovisas i en rapport.
Resultatet skall presenteras så att en icke insatt person utan muntliga
förklaringar förstå tillvägagångssättet och resultatet.
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•

•

Målet är även att arbetet skall presenteras så det lämpar sig för utställning
och dokumenteras på ett sådant sätt att det kan användas som
referensmaterial.
Behållare för sköljvatten skall ej i detta projekt vara integrerad i
instrumentet.

1.4 Avgränsningar
•

Tekniken (MIP) kommer att beaktas grundläggande för att få en överblick
och förståelse. Endast relevant information kommer beaktas.

•

Konceptuell lösning, innebär att resultatet inte kommer vara färdigt för
produktion. Vilket innebär att ritningsunderlag och tillverkningsmetoder
endast kommer behandlas i projektet i mån om tid.

•

Finns inga miljökrav men det är önskvärt att tänka miljövänligt och att
utforma instrumentet efter hållbar utveckling. En livscykelanalys kommer
inte att genomföras.

•

Benchmarking och immaterialrättsunderökning kommer inte genomföras i
detta projekt.

•

Användargränssnitt och liknande, för displayer mm, behöver inte utformas
grafiskt i detta projekt.

1.5 Disposition
Rapporten kommer presentera bakgrunder som var nödvändiga för att kunna
genomföra projektet. Den bakomliggande strategin med projektet samt samtliga
metodverktyg som används.
Arbetet och resultatet av metoderna samt resultatet. Det vill säga de valda
koncepten som vidareutvecklades.

1.6 Projektorganisation
Projektet genomförs av Therese Constantin student på magisterprogrammet i
Industridesign, Tekniska Högskola i Jönköpings.
Handledare från Tekniska Högkola i Jönköping är Dag Holmgren, professor och
programansvarig för magisterprogrammet i Industridesign.
Handledare från Imego är Manoo Eibpoosh, ansvarig för design och marknadsföring
på Imego.
Examinator är Lars Eriksson, professor i Industridesign vid Tekniska Högskola i
Jönköpings.

1.7 Tidsplan och Aktivitetsplan
Projektets tidsplan finns presenterad i Bilaga 2.
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Projektets samtliga aktiviteter brainstormnades fram och delades in i projektets sex
faser. Se Bilaga 3.

1.8 Intressentanalys
Intressentanalysen genomfördes med hjälp av tre olika Brianstormningar.
Den första Brainstormningen resulterade i projektets intressenter indelade utefter
vilken grad projektet berör dem, se Bilaga 4.
Andra Brainstormningen, Bilaga 4, visar vad projektet tillför intressenterna och vad
intressenterna tillför projektet.
Den sista Brainstormingen är en matris som visar intressenternas möjlighet att
påverka kontra graden av deras intresse, se Bilaga 4.

1.9 Riskanalys
I Bilaga 5 presenteras projektets risker samt deras sannolik och effekt. Även ovan
nämnda riskers förebyggande åtgärder finns presenterade.

1.10

Imego

Imego är ett statsägt oberoende kundorienterat
forskningsinstitut med ett 40tal anställda. Institutet är
lokaliserat i Göteborg i anslutning till Chalmers tekniska
högskola. Internt finns världsledande kunskaper inom mikro‐ och nanoteknologiska
sensorsystem och kommersiella tillämpningar av dessa.
Imego grundades 1999, med syftet att erbjuda kundorienterad forskning inom ovan
nämnda teknikområden. Imego har under åren genomfört många lyckade och
framgångsrika projekt.
Vid utveckling av sensorsystemsprototyper är Imegos ledord flexibilitet och
hastighet och för maximala kundnytta.
Imego arbetar med fyra olika typer av sensorer:
•
•
•
•

Fotosensorer
Mikroteknologiskasensorer
Magnetiska och elektriska sensorer
Biokemiska och kemiska sensorer

Sensorsystemen utvecklas via en snabb, effektiv, parallell och integrerad
utvecklingsprocess, där systemets funktion löper som en röd tråd genom hela
projekten.
Alla Imegos produkter kännetecknas av innovation, världsledande sensorteknik och
stora fördelar för användarna inom respektive tillämpningsområde. (Imego, 2008)
och (Imego)
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Exempel på produkter Imego har utvecklat är:
•

Alkolås, se Figur 1

•

TrySense se Figur 2

Figur 1. Alkolås

Figur 2. TrySense
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Strategi och metodval
Projektet t kommer utföras som en något modifierad modell av designprocessen,
influerad av DPU, dynamisk produktutveckling. Information om designprocessen
och DPU följer nedan.
Examensarbetet omfattar tre moment:
•

Identifiering och formulering av problemet

•

Analys och genomförande

•

Presentation och dokumentation

Dessa kommer ske enlig faserna:
•
•
•
•
•
•

Projektstart
Research
Konceptframtagning (med idéskissning)
Slutkonceptbearbetning (inklusive förfining)
Redovisnign‐/presentationmaterialsbearbetning
Slutfasen det vill säga avslutet

Faserna presenteras grafiskt i Figur 3 nedan:
Figur 3. Projektets faser

Projektst
art

Reaseach

Koncept‐
framtagni
ngen

Slutkonce
pt‐
bearbetni
ng
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Redovisni
ng‐/
presentat
ionsfas

Slutfas/
avslut
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2.1.1

Designprocessen

Designprocessen är en modell för att arbeta med design i
produktutvecklingsprojekt. Den används för att med hjälp av designkompetens nå
ett framgångsrikt och kreativt resultat. Processen är en process i sex steg:
1. Utgångspunkter – Definiera projektets förutsättningar
2. Användarstudier – Behovs‐ och funktionsanalyser utförs
3. Koncept och visualisering – Utveckling, testning och presentation av
konceptförslag med utgångspunkterna och användarstudierna till grund.
4. Utvärdering och konceptval – Koncepten utvärderas med hjälp av olika
verktyg. Ett eller flera koncept väljs för vidareutveckling.
5. Justering och genomförande – Konceptet/koncepten vidareutvecklas, testas,
utvärderas och presenteras.
6. Uppföljning och utvärdering – Alla parametrar utvärderas för att framtida
projekt skall nå optimal framgång.
(Design för alla) och (Avalon ENTERPRISE)
2.1.2

Metodverktyg

Projektet kommer genomföras med följande verktyg
Idégenerering/Brainstorming (BAD)
Brain Aided Design är benämning för Brainstorming. Brainstorming handlar om att
generera kreativa lösningar, för att sedan sortera bort orealistiska och mindre bra
idéer. (Ottosson, 1999)
Idéskissning (PAD)
”Pencil Aided Design” är en metod för att visualisera idéer från och under
Brainstormingen, genom skissning. (Ottosson, 1999)
Konceptskissning
Noggrannare och mer detaljerade skisser över de idéer som valdes för att gå vidare
med.
Datormodellering (CAD)
“Computer Aided Design” Med hjälp av CAD skapas detaljerade 3D och 2D ritningar
konstrueras, kan användas både vid presentationer och för produktion. (Ottosson,
1999)
Mockup bygge (MAD)
”Model Aided Design” är bygge av enkla modeller vilket medför ökad aktiverat
känslosinne och bidrar till en bättre lösning. Användningsområde kan vara för att
testa principlösningar. Mock‐upperna kan tillverkas i valfritt lättarbetade material,
t.ex. lera eller skumplast. Syftet med att realisera konceptet till en fysisk modell är
13
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att öka förståelsen för betraktaren, eliminera risken för missförstånd samt fungera
som en kontroll att konceptet fungerar i verkligheten. (Ottosson, 1999)
Dokumentation (veckorapportering, rapport)
Varje vecka avslutas med en veckorapport, där veckans samtliga aktiviteter beskrivs
och analyseras, samt detaljerad planering för nästkommande vecka presenteras.
En slutrapport upprätthålls och skall vara utformad så att en icke insatt person utan
muntliga förklaringar förstår tillvägagångssättet och resultatet. Rapporten skall
belysa både processen och resultatet.
Testning
Kontroll av olika koncept, för att säkerställa krav och dyl. Resultatet ligger som
underlag till valideringsbeslut. Olika tester kan gälla ergonomi, storlek och
hållfasthet.
Validering
Metoder för att ta beslut kan utföras via diskussioner, konceptvalsanalyser (se
nedan) eller Kansei (se nedan). Fungerar som stöd i beslutprocessen, är endast
vägledande.
Konceptvalsanalyser
Verktyg som påvisar grafiskt och tydligt en jämförelse över utvalda konceptens
lämplighet. I poänganalys analyseras koncepten mot den uppgjorda
funktionsanalysen, medans i parvis jämförelse vägs koncepten mot varandra.
(Nordin, 2005)
Kansei
En japansk metod som hjälper produktutvecklare att tillgodose kunden/kundernas
känslomässiga krav. Kunden/kundernas affektiva behov och det subjektiva
intrycket av vissa karakteristiska produktegenskaper mäts med hjälp av Kansei.
Genom konstruktion av matematiska modeller, förutspå kundernas upplevelser av
nya produkter. Detta genom att samla in, vikta och översätta känsloupplevelser och
intryck till utformning av produktparametrar. (Schütte) och (Schütte S. )
Kansei Engineering är en metod som togs fram av Mitsuo Nagamachi under 1970‐
talet och har senare utvecklats och används som ett effektivt
produktutvecklingsverktyg. Ett bra verktyg för att uttrycka kundens önskemål,
livsstil och smak. (Frisk & Järleskog, 2003)
Kansei Engineering kan definieras: ”Kansei Engineering är en kundorienterad
metod för produktutveckling. Grundtanken är att kundens känslor ska tillvaratagas
redan vid produktutvecklingens idéstadium, för att kunna konvertera dessa till
konkreta konstruktionsparametrar för produktion.” (Frisk & Järleskog, 2003)
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Kansei Engineering huvudsyfte är att systematiskt ta fram nya innovativa lösningar,
men kan även användas för förbättring av befintliga lösningar. Produkter som
utvecklas med hjälp av Kansei Engineering blir attraktiva, då de matchar
målgruppens krav och önskemål. (Frisk & Järleskog, 2003)
Kansei Engineering’s grundläggande algoritm har följande fyra steg (se Figuren 4):
Det vill säga att först samlas adjektiv in, dessa värderas. Med hjälp av såkallad
faktor‐ och klusteranalys skapas Kanseiorden. Det är dessa ord konceptförlagen
värderas/analyseras mot senare. (Frisk & Järleskog, 2003)

Samla
adjektiv

Studera
samband

Identifiering

Skapa
system

Figur 4. Kansei algoritm
Presentation
Muntlig presentation med hjälp av hjälpmedel, för att visa resultatet och processen.
Genomförs dels på examinationstillfälle samt en kortare variant i samband med
utställningen (Se nedan).
Utställning
För att presentera samtliga examensjobb från Industridesignprogrammet görs en
gemensam utställning. Med hjälp av hjälpmedel, som modell och planscher,
presenteras resultatet och processen på ett lämpligt sätt så att en icke insatt person
lätt kan förstå.
Material och tillverkningsstudier
Studier för att finna mest lämpliga material och tillverkningssätt, genomförs med
hjälp av lämpligt litteratur och databaser. Förslagen skall vägas mot varandra och
utvärderas, för att ett optimalt val kan genomföras.
Beräkningar
Storleksberäkningar för att räkna ut materialåtgång och volym. Kontrollera om
hållfastheten är tillräcklig utförs med hållfasthetsberäkningar. (Dahlberg, 2001)
Litteraturstudier
Metod för att införskaffa fakta samt ge belägg för slutsatser. Litteratur kan vara
böcker, tidskrifter, artiklar, Internethemsidor och mycket mer.
SWOT analys
En analys metod, där resultatet presenteras grafiskt, och påvisar de valda
konceptens styrkor, svagheter, hot samt möjligheter. (Kamp Företagsutveckling)
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Gantt‐schema
En planeringsmetod, vanligt förekommande i industrin. Bör endast användas till
grovplanering. Visar när projektets olika aktiviteter skall påbörjas och avslutas.
(Ottosson, 1999) och (KDE Documentation)
Översiktlig aktivitetsplan(WBS)
Work Breakdown Structure är ett hjälpmedel för att identifiera ett projekts samtliga
aktiviteter. (Kamp Företagsutveckling)
Funktionsanalys
Syftet med en funktionsanalys är att analysera och formulera produktens funktioner
från början till slut. Funktionsanalysen skall vara kortfattad och överskådligt samt
fungera som en checklista under och efter projektets genomförande. Den skall även
kontrollera att inget glöms och att samtliga inblandade uppfattat informationen på
samma sätt. (Landqvist, 2001)
Intervjuer
Utfrågning och diskussioner med personer och organisationer som innehar relevant
kunskap och information för projektet.
Marknad och målgruppsidetifikation
I både designprocessen och DPU är det viktigt att arbeta utefter användaren. Viktigt
att analysera vem konceptet riktar sig mot samt vilken marknad/marknader som
gäller.
Intressentanalys
Visar grafiskt de aktörer som kan tänkas ha intresse i projektet. Visar vad
intressenterna bidrar med samt vad de får ut av projektet. Grafiskt presenteras
intressenternas möjlighet till att påverka projektet kontra deras intresse i det.
(Chalmers tekniska högskola)
FMEA‐analys
FMEA används för att finna eventuella brister och svagheter i konstruktionen eller
processen. Visar även de fel som kan uppkomma samt dess orsak. (Lööf, 2005) och
(IVF)
Design Brief
En design brief beskriver projektets bakgrund och målsättning. Design brief är ett
levande dokument som bör uppdateras ofta. Syftet med den är att skapa och
underlätta tydlig dialog med uppdragsgivaren. Den skall summera projektets krav
samt definiera mål utan att specificera en bestämd designlösning. (Bernsen)
Presentationskissning
Slutgiltiga skisser som visar hur koncepten skall se ut, både detaljer och helheten.
Ett sätt att presentera lösningar.
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Användarkaraktär/Typiske användaren
För att få en tydlig bild över slutanvändarens personlighet och karaktär. Underlättat
vid utformningen av produkter samt vid framtida försäljning och marknadsföring.
Komponentkombinationer
Bygge av enkla modeller symboliserande de ingående komponenterna.
Varumärkesanalys
En undersökning och analys via observation över Imegos existerande produkter.
Analysen undersöker produkternas form, färg och material. Resulterar i en
slutsats/strategi över designen hos Imegos produkter.

2.2 Vatten
Vatten är och har alltid varit en livsviktig faktor för allt liv här på jorden. Det är i
särklass det viktigaste livsmedlet och absolut nödvändigt. Det vatten som vi
människor dricker kallas dricksvatten och detta måste ha vissa egenskaper som
måste passa människors ämnesomsättning. Tillexempel får det inte vara för salt,
förorenat och det böra undvikas att bära sjukdomsalstrade organismer. (Wikipedia)
De olika mikroorganismer som finns i vatten (HVR water purification AB) kan grovt
indelas i följande grupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2.1

Bakterier
Virus
Alger
Mikrosvampar
Amöbor
Parasiter
Maskar
Insekter
Smutsigt vatten beror på

Orsakerna till smutsigt/förorenat vatten kan utläsas i diagrammet (vattenportalen)
i Bilaga 6
2.2.2

Sjukdomar

En lång rad smittsamma sjukdomar sprids med vatten. Till följd av dessa sjukdomar
dör varje år mer än fem miljoner och omkring två till tre miljarder lider av
sjukdomar till följd av förorenat/smutsigt vatten. Även 60 procent av
barnadödligheten kan direkt kopplas till förorenat/smutsigt vatten.
(vattenportalen)
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Effekterna av ohälsosamt vatten kan delas in fyra grupper:
•
•
•
•

Vattenburna sjukdomar
Vattenbaserade sjukdomar
Insektsöverförda, vattenrelaterade sjukdomar
Vattenbristsjukdomar

Vattenbaserade sjukdomar
Vattenbaserade sjukdomar orsakas av vattenorganismer med en del av sin livscykel
i vattenmiljö och en annan del av livscykeln som parasiter på djur. (vattenportalen)
Vattenburna sjukdomar
De vattenburna sjukdomarna är sådana som beror på att vattnet blivigt förorenat av
något eller några av följande:
•
•
•

Avfall från människor
Avfall från djur
Kemiskt avfall

Varav av de två första är de största orsakerna/källorna till vattenburna sjukdomar.
Så lite som ett gram avföring innehåller tusentals miljoner bakterier.
(vattenportalen)
Exempel på sjukdomar som är såkallade vattenburna är:
kolera, tyfus, bakteriell dysenteri, polio, hjärnhinneinflammation och hepatit A och B
(gulsot). Sjukdomar som är direkt dödliga. (vattenportalen)
Diarrésjukdomar som kan härledas till förorenat vatten har uppskattats orsaka 900
miljoner sjukdomsfall och cirka två miljoner dödsfall bland barn per år i världen.
Vattenburna sjukdomar har under det senaste årtiondet dödat fler barn än personer
som dött i väpnande konflikter sedan andra världskriget. (vattenportalen)
Några exempel på bakterier och virus (HVR WATER PURIFICATION AB ) och vad för
sjukdomar de kan orsaka presenteras i Bilaga 7.
2.2.3

Fallbeskrivningar

Det är inte enbart u‐länderna som drabbas av sjukdomar till följd av förorenat
vatten. Nedan i följer fallbeskrivningar, från hela världen.
Sverige  Lilla Edet
September 2008 drabbades över 2000 människor av magsjuka till följd av att
förorenat dricksvattnen. Enligt Annika Ekwall miljöchef Lilla Edet, sker det ca ett
utbrott per år, med mer än 1000 sjuka, någonstans i Sverige.
I Lilla Edet visade vattenproverna spår av kolifager och viruset calicivirus. Viruset
orsakar magsjuka och är mycket smittsamt. (Sveriges Radio) och
(GöteborgsPosten)
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Kina
I november 2008 exploderade en kemifabrik och till följd rann stora mängder
bensen, som är cancerframkallande, ut i den intill liggande floden. Samma år fast i
december släpptes stora mängder kadmium ut i en flod där dricksvatten hämtas.
Industrierna runt storstäderna i Kina släpper ut metaller i floderna. Det rör sig om
metaller så som bly, koppar, kram och kvicksilver. Landsbygden hämtar oftast sitt
dricksvatten från floderna. Ca 300 miljoner kineser dricker förorenat vatten, vilket
motsvarar att ca 70 procent av Kinas floder är förorenade. (Sveriges Radio)
USA  Milwaukee
1993 drabbades 400 000 människor i Milwaukee av magsjuka, tillföljd av förorenat
vatten. Vattnet innehöll cryptosproridium, vilket orsakar svår magsjuka. För
personer med nedsatt immunförsvar kan det vara livshotande. (HVR water
purification AB)
Zimbabwe
November 2008 utlöstes en stor koleraepidemi i Zimbabwe. Kolera smittare genom
förorenat vatten. Vattnet i Zimbabwe är dåligt till följd av att landets infrastuktur
har kollapsat. I början av december samma år hade 12 500 fall av kolera upptäckts
och krävt mer än 500 människoliv. (Dagens Nyheter)

2.3 MIP (Molecularly Imprinted Polymeres)
MIP är en förkortning för Molecularly Imprinted Polymeres och är ett
forskningsprojekt hos Imego. MIP är ett billigare och mer robust alternativ till
dagens metoder för kemisk specifik avkänning av medelstora molekyler, speciellt i
fältnära förhållanden. (Krozer, 2008)
2.3.1

Tillämpningsområden

De potentiella(Krozer, 2008) tillämpningsområdena för MIP är:
•

Fastfasextration vid upprepning eller vid separation av ett ämne ur komplexa
lösningar. Används i chromatografiska kolonner med mycket goda resultat.

•

Miljö
Skadliga ämnen i fisk‐/musselodlingar, livsmedel och jordbruk
o Läkemedelsrester
o Eventuella toxiner på grund av förvaring

•

Vatten sjöar/hav samt dricksvatten till exempel
o Marina toxiner på grund av alger
o Läkemedelsrester
o Gifter

19

Teoretisk bakgrund

•

Eventuella ”terror threats” eller andra giftiga ämnen till exempel
o Cytostatiskarester i luft och vatten

•

o Nervgaser eller liknande
Tull/polis (narkotika avkänning istället för hundar och kemiska näsor) till
exempel
o Amfetamin
o Speed
o Etc.

•

Industriella processer till exempel
o Kaffe/the framställning (rostning, torkning)
o Björk‐, druv‐ och råsocker (tuggummi)

2.3.2

Framställning

Vid produktion av MIP används en specifik målmolekyl. Runt denna molekyl formas
det ett nätverk av polymerer med speciella kemiska bidningar, som låser fast
molekylen. För att avlägsna målmolekylen används en lösning som ”tvättar” bort
molekylen och kvar finns ett svampliknande material med håligheter specifika för
målmolekylen. Det är detta svampliknandematerial som kallas MIP och kan
integreras med en sensorplattform och användas för detektion av målmolekyler i
olika lösningar. För detta har Imego utvecklat sådana sensorer. Se Figur 5. (Imego,
2008)

Figur 5. MIP framställning
2.3.3

Avkänningstekniker

Två kända tekniker:
1. MIP partiklar simmar runt i en buffertlösning. Dessa partiklar klustrar vid
målmolekylupptag. Agglomerering kan dekateras.
2. MIP partiklar deponeras på en mikroelektrodyta varefter mätningar på
upptagsinducerade ström. Och spänningsändringar vid olika frekvenser.
(Krozer, 2008)
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2.3.4

Fördelar med MIP
•

•
•
•

Kemiskt specifik avkänning av medelstora molekyler (finns egentligen
inga andra metoder för fältmässig/närafältet sensorisk, robust och tålig).
En medelstor molekyl med molvikt 50 ‐1000 Da (Molvikt för vatten är 18
Da medan molvikten för ett protein kan variera från 20 000 Da och
uppåt)
Kan användas överallt där det inte finns biologiska molekyler
(exempelvis antikroppar) som är överlägsna kemisk specificitet.
Fältmässiga/närafältet sensorisk, robust och tålig
Kan anpassas till avkänning av komplexa sockerarter av intresse för
(gram negativa) bakterie‐ och virusdetektion.

(Krozer, 2008)
2.3.5

Risker med MIP
•
•
•

•

Splittrad marknad där det finns många små aktörer
För stor del av marknaden krävs regelverk
Det finns ett etablerat företag sedan minst sju år, vars affärsidé är att
leverera MIP:ar för fastfasextraktion ”off the shelf”. Företaget har
fortfarande inte lyft. Varför? Behövs MIP?
Alla andra tillämpningar och aktörer utvecklar MIP:ar för varje ny
applikation

(Krozer, 2008)
2.3.6

Dagens analysmetoder

För att mäta molekyler upp till 100 Da
används idag vätskekromatografi parat med
masspektroskopi (LCMS), se Figur 6, eller
flourescent detektion. Vätskekromatografi är
en metod för separation.
Imego anser att MIP kommer med fördel
användas till att gallra fram specifika
medelstora molekyler ur komplexa lösningar
och därmed ersätta LCMS. (Krozer, 2008)

Figur 6. Vätskekromatografi

21

Teoretisk bakgrund

2.4 Ergonomi
Ergonomi är vetskapen om en optimering av samspelet mellan människa och miljö,
enligt principen att anpassa arbetet till människan. Människans naturliga
förutsättningar och begränsningar tas hänsyn till. Ergonom används även vid
utformning av verktyg, arbetssätt och arbetsplatser. För att uppnå önskad säkerhet,
komfort och effektivitet studeras inom ergonomi människans anatomiska,
fysiologiska och psykologiska aspekter. (Ergonomer) och (Ahlstrand, 2008)
Ergonomi delas in (Ergonomer) i tre områden:
•
•
•
2.4.1

Belastningsergonomi
Systemergonomi
Informationsergonomi/kognetiv ergonomi
Belastningsergonomi

Behandlar olika faktorer som rör hälsan i rörelseorganen beroende på hur vi står,
lyfter, bär och arbetar. (Ergonomer)
Faktorer som mest frekvent orsakar belastningsskador är:
•
•
•
•

Monotomt upprepade arbetsrörelser
Tunga lyft och manuell hantering utan tekniska hjälpmedel
Fysiskt påfrestande arbetsställningar
Oergonomiskt utformade handverktyg

Lyft och bärning
Som Figur 7 visar så skiljer sig påverkan av att lyfta, stort redan vid bördor med låg
vikt. Detta visar att det är viktigt att ha bördan nära kroppen både vid lyft och när
produkten bärs. (Arbetarskyddsnämden, 1995)

Figur 7.
Lyftning
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Handens ergonomi
Handen är ett komplext men flexibelt gripverktyg för
människan. Den kan utveckla stora gripkrafter och kan
överföra stora krafter till dess omgivning. Handen är
en av människans viktigaste förmedlare av känslor och
har en viktig roll i kroppsspråket.
Unikt för den mänskliga handen är att den har stor
representation i hjärnbalken. Se Figur 8. Detta medför
att med stor kraft kunna gripa och manipulera objekt.
(Hägg) och (Sivre, 2008)
Figur 8. Hjärnbalk
Handens anatomi
Handen har en väldigt komplex struktur, den mest komplexa i de övre
extremisternas skelett. Det finns många ben uppdelade i följande segment:
Handloven, mellanhanden och fingrarna.
De muskler som påverkar handen är till stor del placerade högst upp i underarmen.
För att sträcka på fingrarna respektive böja på dem, sköts detta av muskler på
armens baksida respektive framsida med hjälp av långa senor fastsatta i lederna.
Det finns även muskler som gör så att fingrarna kan föras isär, ihop samt föra ihop
tummen med resterande fingrar. (Bergo Tools) och (Wikipedia)
Friktion mellan handens hud och greppytor
Hög friktion kan möjliggöra det för personer med nedsatt handstyrka att utföra
uppgifter som annars vore omöjliga. Hög friktion innebär att det blir ett stadigt
grepp och risken att slinta eller halka minskar.
Låg friktion är önskat på ytor där handen oftast glider över. Om rörelsen
förekommer frekvent och belastningen ör måttlig, bildas valkar i handen. Om inte
huden tål friktionskrafterna bildas blåsor och ifall huden inte är tillräckligt stark
bildas öppna sår. Om detta senarium uppkommer hade det varit bättre med lägre
friktion.
Handens hud kan ge både hög och låg friktion(Bobjer, 199‐) beroende på:
•
•
•

•

Yttrycket (högt eller lågt)
Högt yttryck sänker friktionstalet (µ) drastiskt.
Statisk‐ eller dynamiskfriktion (lägesfriktion (µs)eller rörelsefriktion (µk))
Rörelsefriktions oftast störst.
Mönstrad eller omönstrad yta
Om handen är ren ger omönstrat högre friktion. Är ytan oljig ger grovt
mönster högst friktion, men kan då upplevas obehaglig att hålla i.
Torr eller fuktig hud
Fuktig hud höjer friktionen.
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•
•

Kontaktytans storlek
Med stor kontaktyta ökar friktionen.
Materialet (ytor)
Materialet påverkar friktionen, vissa material kan ge dubbelt så stor
friktion som andra.

Ytmönster
Vissa mönster på ytor kan upplevas obehagliga. Obehaget ökar markant när spåren i
mönstret överstiger en bredd på 1 millimeter och om mönstret som står i direkt
kontakt med huden är smalare än 0,5 millimeter.
Vid val av mönster (Bobjer, 199‐) är det viktigt att tänka på (se Figur 9):
•
•
•

Miljöbetingelser
Statisk‐ eller dynamiskfriktion
Önskas hög eller låg friktion erhållas

Dynamisk
friktion

Greppsituation

Miljö

Önskad
friktionskoefficient
Rekommenderad
ytstruktur/mönster för
kontakt med handen

Ren

Förorenad

Hög

Låg

Hög

Låg

Inget elle fint
mönstrad

Grovt
mönster

Grovt
mönster

Inget eller fint
mönstrad

Figur9 Rekommenderat mönster för olika greppsituationer
Vatten har en höjande inverkan på friktionen hos mönstrade ytor. Om ytan är
slät/omönstrad och kommer i kontakt med vatten sänks friktionen drastiskt. Vid
kontakt med vatten ger smala dränerade mönster bästa grepp.
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Figur 10 visar två olika mönster i gummi:

1,2

Friktionskoeffcient

1
0,8
Standex 9004
0,6

Standex 9006

0,4

Standex 9050
Standex 9057

0,2

Standex 9078

0
0

1

2

3

4

5

6

Förorening

Tabell 1. Friktionen mellan handens hud och fem olika finmönstrade ytor ur standex
sortimentet.
Förorening 1= Ingen förorening

Standex 9004= Grovt randigt mönster

Förorening 2= Hydrerering
mönster
Förorening 3= ”Svett”

Standex 9006= Fint randigt
Standex 9050= Finkornigt mönster

Förorening 4= Olja
mönster

Standex 9057= Grovkornigt

Förorening 5= Svett
mönster som flyter samman till släta ytor

Standex 9078= Grovkornigt
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Mönster sänker alltid friktionen för en ren hand, på grund av att ren hud är
beroende av stora kontaktytor. Mönster minskar kontaktyta. Friktionen höjs
avsevärt med en blöt hand, men stora spridningar förekommer beroende av
mönstret. Se Tabell 1.
Utefter detta kan slutsatsen när det gäller greppdelar till verktyg dras att mönster
ökar dess funktion. Skruvmejsel som är försedd med mönster förmår användaren
att utveckla dubbelt så stort vridmoment än om handtaget varit omönstrat.
Grova mönster bidrar att friktionen höjs när kontaktytan är förorenad. Men kommer
upplevas obehaglig både när ytan är ren och förorenad. (Bobjer, 199‐)
Material
Material påverkar friktionen, hur friktionen påverkas har också med vilken miljö
materialen vistas i, se Tabell 2.

Friktionskoeffcient

1,8
1,6

ABS

1,4

Propen

1,2

Melamin

1

Acetat

0,8

PVC

0,6

Amid

0,4

Eten

0,2

Teflon

0
0

1

2

3

4

5

6

Alkryn
PC

Förorening

Tabell 2. visar friktionen mellan handens hud och 10 olika släta plastmaterial
Förorening 1= Ingen förorening
Förorening 2= Hydrerering
Förorening 3= ”Svett”
Förorening 4= Olja
Förorening 5= Svett
En genomfuktig hand förändrar inbördes ordningen men de höga friktionstalen
behålls. (Bobjer, 199‐)
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2.4.2

Systemergonomi

Förhållandet mellan människa‐maskin‐system samt hur dessa skall byggas upp.
Behandlar även den tekniska utvecklingen. (Ergonomer)
Systetemergonomi kommer inte att behandlas i detta projekt.
2.4.3

Informationsergonomi/kognetiv ergonomi

Hur man tolkar och uppfattar information samt hur människan reagerar
psykologiskt, inte kroppsligt. (Ergonomer) och (Walthers) Behandlar exempelvis:
•
•
•

Information skall utformas och presenteras så den är begriplig
Hur informationsdon och manöverdon skall utformas
Hur datorprogram skall utformas

Informationsdon
För att en maskin ska kunnas användas effektivt är det viktigt att den ger
operatören/användaren fortlöpande information. Informationsdon kan vara
bildskärmar, visarinstrument, alfanumeriska tablåer, lampor och så vidare. Oftast är
det bäst att välja enklast möjliga informationstyp. Fakta och råden som följer är
baserade på människans förmåga att ta emot och behandla information.
Informationsöverföringen mellan maskin och operatör kan beskrivas utifrån
begreppen hastighet, noggrannhet och känslighet. Hur dessa skall kombineras och
vilka egenskaper som är vigtiga varierar mellan olika maskiner/produkter.
Tre viktiga kriterier(Arbetarskyddsnämnden, 1995) som ett informationsdon måste
uppfylla:
•
•

•

Upptäckas
Måste synas för operatören/användaren
Igenkännas
Kunna avläsas snabbt och noggrant. T.ex. teckenstorlek, kontrast och
belysning
Förstås
Tecken och symboler måste förstås och operatörens/användarens
kunskapsnivå måste beaktas.
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När det är klart vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur hela systemet runt
maskinen/produkten är utformat, skall följande frågor besvaras innan utformning
av informationsdonet.
•
•
•
•
•
•

Vilken teknik för överföring skall användas?
T.ex. visuellt eller auditivt, mekaniskt eller elektroniskt
Hur stort är variationsområdet hos den visade variabeln?
Vilken noggrannhet, känslighet och hastighet måste uppnås i
informationsöverföringen?
Hur stort är felet hos funktionen i den maskin/produkt vars tillstånd skall
presenteras?
Hur stort är avståndet mellan operatör/användare och maskin/produkt?
I vilken miljö skall donet användas?

Information (Arbetarskyddsnämden, 1995) som förmedlas via donet kan delas in i
tre kategorier:
•
•
•

Kvalitativa
Kvantitativa
Representiva

Kvalitativa
Är lämpliga att använda när det är ett litet antal tillstånd som skall indikeras. Viktigt
att vid utformning göra så att indikationerna för de olika tillstånden skiljer sig åt så
mycket som möjligt. T.ex. vid auditiva indikationer kan inget ljud/tystnad innebära
normaltillstånd och en ljudsignal betyder varning och så vidare. Fördelen med att
använda ett auditivt informationsdon är att de ger uppmärksamhet även när
maskinen/produkten inte observeras.
Om det är tre eller fler tillstånd som skall visas är visuella don att föredra.
Informationen kan förmedlas via läget, färgen, formen och storleken hos det visande
donet. Bra att använda flera av de ovanstående, då t.ex. färgblindhet är ett utbrett
problem, speciellt hos den manliga delen av befolkningen. (Arbetarskyddsnämden,
1995)
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Kvantitativa
Dessa informationsdon är nödvändiga att använda när operatören/användaren
behöver numerisk information. Informationen visas antingen i digital eller i analog
form. Digital information är lämpligast om informationen ska visas med hög
precision. Analog däremot är lämpligt när förändringar ska visas och det krävs
snabba avläsningar. För att snabbt kunna läsa av digital information krävs det att
visningen är tillräckligt tydlig. Detta kan jämföras hur det är att läsa av en analog
respektive en digital klocka. En analog klocka ger snabbt en bild medans en digital
ger en exakt bild. Se Figur 11.

Figur 11.
Analog vs digital
Tabell 3(Arbetarskyddsnämnden, 1995) visar när de olika typerna av kvantitativa
informationsdon skall användas.
Egenskaper
Rörlig visare och Fast visare och
Digital visning
fast skala
rörlig skala
Lätt att läsa av

Acceptabel

Acceptabel

Mycket god

Förmågan att visa
förändringar

Mycket god

Acceptabel

Dålig

Användbar vid
återkoppling för
processtyrning

Mycket god

Acceptabel

Acceptabel

Tabell 3. Kvantiteta informationsdon
Digitala visuella informationsdon är det viktigt att siffrorna är tydliga och lätt att
läsa av. Tecknens höjd och rekommenderade proportioner för bokstäver och siffror
ges av följande tumregler:
•
•
•
•
•
•

Teckenhöjd = 1/200 läsavståndet
Teckenhöjd hos gemener = 2/3 teckenhöjden hos versaler
Teckenbredd = 2/3 teckenhöjden
Stabell‐tjocklek =1/6 teckenhöjden
Avstånd mellan två bokstäver = 1/5 teckenhöjden
Avstånd mellan ord och siffreruttryck = 2/3 teckenhöjden
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Vid utformning av analoga visuella informationsdon är målet att skalan skall vara så
tydlig som möjligt. Flera skalor på samma don bör undvikas. Skalor skall utformas
enligt vedertagen praxis, det vill säga ökande värde innebär medurs rörelse hos
visare längs en cirkulär skala, uppåt på en vertikal skala och åt höger på en
horisontell skala. Siffror och skalstreck bör inte täckas av visaren.
Representiva
Förser operatören/användaren med en modell av maskinen/produkten och
processen. Vid utformning bör symbolerna utformas så logiskt och enkelt som
möjligt för att undvika ovidkommande information. Denna typ av informationsdon
används oftast i stora fjärrkontrollerade system där funktionen hos varje del måste
bedömas utifrån helheten, t.ex. ställverk vid järnvägen.
Manöverdon
För att öka människans kraft på omgivningen, nå längre med händer och fötter och
minska ansträngning och risker vid utförande av risker har manöverdon utvecklats.
Kontrollen av maskinerna/produkterna sker genom överföring av kommandon från
operatör/användare till maskinen. Effektiviteten av överföringen beror till stor del
på hur väl manöverdonens utformning är anpassad till operatörens/användarens
förmåga och begränsningar.

Figur 12.
Manöverdon
Manöverdonens funktion bestämmer placering, identifiering och utformning oavsett
vad för produkt den är placerad på. Manöverdon måste vara åtkomliga,
identifierbara och användbara.
Frågor viktiga att ställa vid val och utformning (Arbetarskyddsnämden, 1995) av
manöverdon:
•
•
•
•
•

Vad är manöverdonets uppgift och vilken betydelse har denna uppgift för
hanteringen av hela maskinen/produkten eller systemet?
Skall manöverdonet utformas för snabba eller noggranna operationer
eller för att manövreras med stora krafter?
För vem skall donet utformas och under vilka förutsättningar skall det
användas?
Vilka övergripande krav ställer arbetsuppgiften?
Vilka andra uppgifter skall utföras av operatören/användaren samtidigt
med hanteringen av manöverdonet?
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3 Genomförande
Nedan följer projektets genomförande och analys, vägen till lösningen/resultatet.

Research – instrumentet

3.1

Instrumentet är ett automatiskt instrument som tar vattenprover utefter
användarens inställningar över frekvensen. Det vill säga hur ofta testen skall
utföras.
Nedan följer beskrivning över vad instrumentet gör, hur det går till, dess ingående
komponenter och vad användaren/brukaren gör.
3.1.1

Analysmetod/Avkänningsteknik

Vid analys används en viss mängd (10ml i detta fall) buffertlösning innehållande
MIP, med antingen en ”Quantum Dot” eller flera fluoreforer. Dessa är
fluorescerande, det vill säga att när de blir belysta avger de ljus med lägre våglängd,
exempelvis om de blir belysta av blått ljust avger de grönt ljus. En lika stor mängd
som buffertlösningen, vattenprov hälls i buffertlösningen och blandas.
Om den eftersökta partikeln existerar kommer den att fästa i MIP:arna som därefter
börjar klustras. Klustrade kroppar rör sig långsammare än oklustrade, och denna
hastighet kan avläsas med hjälp av det fluorescerande ljuset från MIP:arna.
I vattenprovet finns mängder av partiklar inte bara den eftersökta. Dessa kan fastna
på MIP:arna och därmed starta klustring av dessa, även fast den eftersökta partikeln
inte existerar i provet. För att kontrollera att så inte är fallet vid klustring,
förekommer en liknande analys parallellt. Skillnaden mellan testen är
buffertlösningens innehåll, i huvudtestet förekommer MIP och i det sekundära
förekommer NIP. NIP står för Non Imprinted Molecularly, det vill säga att de saknar
det specifika hålrummet för den eftersökta målmolekylen. NIP drar till sig samma
partiklar som MIP, med undantag av den eftersökta som bara kan fästa på MIP. På
detta sätt kontrolleras att det verkligen finns den eftersökta partikeln.
3.1.2

Testproceduren

1. En pump pumpar in vattenprov till en ventil som släpper igenom en
förutbestämd mängd vatten.
2. Vattenmassan delas i en förgrening i två lika stora delar och leder vattnet till
var sin ventil som släpper fram vattnet.
3. Från sina behållare släpper var sin ventil ut MIP‐ och NIPbuffertlösningar
och leder dessa till vattenproverna.
4. Vattenproven blandas med MIP‐ respektive NIPbufferlösningen, antingen via
akustisk (maskinell påverkan) blandningen eller via passiv (förträngningar i
rören) blandning.
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5. Analysen startar med att laserdioden tänds (värmetid tillkommer). Ljuset
träffar en 45 gradig spegel med halvintensitet. Det gör att en ljusstråle med
halva intensiteten bryts i 90 gradig vinkel, för att sedan riktas om med en
annan 45 gradig spegel. Samt att en ljusstråle med halva intensiteten går rakt
igenom spegel.
6. De båda parallella ljusstrålarna träffar de två proven, och MIP flourenserar
ljuset med en avvikande färg (lägre våglängd).
7. Det fluorescerade ljuset fångas upp av en lins som leder ljuset genom ett
filter, där övrigt ljus inte tränger igenom, vidare via en annan lins till en
detektor som registrerar (fångar upp) ljuset.
8. En korrelator läser av hastigheten på det floureserande ljuset och kan då
avgöra om det har skett en klustring, och om den efterfråga partikeln
existerar i vattenprovet.
9. Om provet är negativt och inte skall sparas slussas det vidare via ventiler
tillbaka till naturen.
10. Om provet är positiv och skall sparas slussas det via ventiler till ett ”lager”.
11. Sköljning sker efter inställningar och då stänger systemet ventilerna till MIP‐
och NIPbufferlösningarna och ”lagret”. Sköljvattnet slussas vi en ventil in i
systemet och tvättar rent rören. Behovet av sköljning bör utredas då det är
okänt hur snabbt samt i vilket omfattning partiklar och liknande sätter sig på
rörens väggar.
3.1.3

Uppbyggnad

Uppbyggnaden av systemet ser ut som Figur 13. Själva analysdelen visas i Figur 14

Figur 14.
Analysdelens
uppbyggnad
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Skölj
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MIP
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Analys/testet utförs

NOK
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”Lager”

Figur 13.
UT
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Ingående komponenter
Vad för komponenter som ingår i instrumentet fick fram via information från MIP
ansvarige på Imego samt via brainstorming med den samme. En individuell
brainstorming resulterade i 15 frågor som MIP ansvarige besvarade. Frågorna och
svaren finns i Bilaga 8.
Instrumentet behöver:
•
•
•
•
•
•

•
•

6 ventiler (ca 3 x 2,5 x 2 cm3)
1 pump (7,5 x 4,5 x 6,5 cm3)
2 behållare för MIP och NIP (minst en volym på 1 liter/behållare)
Rör (diameter 0,6 cm)
3‐5 kretskort (2 x 15x30x3 cm3 (b x l x h))
Styrknappar, plats och reglage för:
o Inmatning av information (frekvens)
o Styra instrumentet (spola)
o Onoff
Kommunikationsmöjligheter med extern dator, skrivare mm.
1 batteri (11 x 4x 3,5 cm3)

Analysdelen:
•
•
•
•
•
•
•

1 laserpekare
linser
2 filter
2 detektorer
1 spegel
1 spegel med halvintensitet
Genomskinlig behållare/plats för analys

Analysdelen kommer se ut på liknande sätt, se Figur 15, och ta upp en ungefärlig
volym på 25*25*20 (bredd * läng * höjd) cm3.

Figur 15.
Analysdel
.
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Lager
•
•

10 st. provrör utrustade med specifika streckkoder (ca 2,2 x 2,2 x 5,2
cm3)
Streckkodsläsare (8 x 2,2 x 5,0 cm3)

Konstruktionen av lagret kan te sig på olika sätt varav volymen också kan varieras. I
detta projekt kommer lagret bestå av tio stycken provrör. Ett provrör har måtten
(höjden x bredden x djupet) 5,2 x 2,2 x 2,2 (cm).
Provrören är placerade i en cirkel. Figur 16 visar provrören uppifrån.
Mellanrummet mellan varje provrör är tre centimeter. Detta medför att den totala
volymen för lagret är ungefär 1330 cm2 (1,30 liter). Uträkningen av totala volymen
återfinns i Bilaga 9.

Figur 16.
Provrör topp vy
Sköljvattnet finns i en separat behållare vid sidan om instrumentet. Därför Skall det
lämnas plats för dess ingång till instrumentet. Det skall även finnas ingångar för
rören med vattnet som skall analyseras.
3.1.4

Vad skall användare utföra/göra

1. Användaren fyller på med MIP‐ och NIPbufferrlösningarna i deras behållare.
2. Användaren gör inställningar av hur ofta testen skall utföras.
3. Användaren startar systemet och kan lämna platsen. Systemet är igång och
körs utefter inställningarna. Resultatet lagras och skickas ut via GPS.
4. Användaren tömmer/fyller på med provrör i lagret.
5. Användaren fyller på med spolvatten i dess behållare.
6. Användaren skall även byta batteri när detta behövs.
7. Vid behov kopplar användaren in sig med en bärbar dator.

3.2 Funktionsanalys
I Bilaga 10 presenteras projektets funktionsanalys. Den listar funktionerna inom:
basfunktioner, ergonomi, säkerhet samt miljö och produktion. Alla funktioner är
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indelade i klasser och därefter prioriterade i en skala mellan 0 och 10, där 10 har
högsta prioritet.
Instrumentets huvudfunktion är vattendetektion och dess fem viktigaste krav är:
•
•
•
•
•

Underlätta provtagning
Skydda ingående komponenter
Passa I labborationsmiljö
Passa I fältmiljö
Tåla vatten

3.3 Design Brief
Projektets Design Brief finns i Bilaga 11 och sammanfattas följande:
Instrumentet skall utrycka kvalité, seriositet, innovation och högteknologi. Den bör
uppfattas användarvänlig och pedagogisk. Instrumentet skall passa att använda i
labborationsmiljö samt ute i fält.

3.4 Varumärkesanalys
Nedan följer resultatet av observationer gällande: Form, färg och material. Samt en
slutsats/strategi över designen hos Imegos produkter.
3.4.1

Form

Enkel, ren, lekfull, elegant, seriös, innovation, ingående komponenter styr formen
och med en liten twist. Så skulle formerna på Imegos produkter kunna beskrivas.
3.4.2

Färg

Imegos produkter finns i många
olika färger variationer. Oftast är
produkterna tvåfärgade, men
finns även enfärgade. Om
produkterna är i två färger går
antingen färgerna ton i ton, med
en neutral färg (t.ex. grå) och en
starkt lysande färg (t.ex. klarblå)
eller med båda färgerna är starka
(gul och blå eller lila och rosa).
Det sista alternativet som är det
minst vanliga.

Figur 16. SunSitive

Gemensamt för dessa tre variationer är att färgerna är starka, klara och lysande. De
ger stor uppmärksamhet eftersom människor och djur reagerar på staka färger.
Detta märks även i naturen och har varit en viktig förutsättning för att hitta föda, då
dessa oftast är i starka klara färger, t.ex. svampar, frukter och bär. (Barkeman, 2004)
36

Genomförande

Svart är en färg som återfinns i en mycket liten
utsträckning hos Imegos produkter. Svart
förekommer endast i mycket små detaljer.
Knappar och andra funktioner utmärks färgmässigt
så att knappen har en avvikande färg mot hela eller
delar av närliggande fält, se Figur 17, 18 och 19.
3.4.3

Material

Imegos produkter är tillverkade i plasten
polyuretan Denna plast upplevs exklusivt, hållbart och
tekniskt avancerande. Ytfinishen är olika på
produkterna vissa är matta medan vissa är blanka.
Det förekommer inga högblanka ytor. Detta
troligtvis för att det skulle upplevas oseriöst för
denna typ av produkter.

Figur 18. Knappar

Det förekommer inga skruvar eller dylikt.
Materialet används till att skapa mönster på de
olika greppytorna som förekommer på flera
produkter. Se Figur 19. Mönstret kan vara knottror
eller randigt.
3.4.4

Slutsats/Strategi Imegos design

Figur 19. Knappar

Imegos design känns lekfull, med samtidigt innovativ
och seriös. Produkternas ingående komponenter styr
mycket av hur formen skall se ut. Det vill säga att
formen följer hur produkternas ingående
komponenter ser ut. Designen känns tydlig, ren och
användaren/brukaren har lätt att förstå vad han/hon
skall göra. Med tydliga greppytor underlättar det
ytterligare för användaren. Utan skruvar, nitar eller
liknande och produkter hopsatta av stor bitar kan
uppfattas som att Imegos produkter som lugna, rena
och utan störningsmoment.

Figur 19. Mönster
Efter observation av Imegos produktsortimentet kan det konstateras att Imegos
produkter oftast är färgglada i starka klara lysande färger. Som neutrala färger
används oftast beige, brunt eller grått. Svart förekommer mycket sällan. Knappar
och andra manöverdon är utmärkta på så sätt att deras färg står i kontrast till
bakgrunden, helt eller delvis. Detta gör att funktioner uppfattas tydligt och
lättförståelig.
Materialet känns och uppfattas exklusivt, hållbart, tekniskt avancerat och av hög
kvalité. Produkternas ytfinish är olika, från matt till blank. Inga högblanka ytor
förekommer, då detta skulle kunna medföra att produkterna uppfattas oseriösa.
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För Imegos produkter medför de staka färgerna uppmärksamhet och att
produkterna upplevs tydliga.

3.5 Marknad och målgrupp
Marknaden är global och kan sammanfattas som där det finns ett behov av
vattenrengörning/detektering och kontroll. Tidigare, se vattenproblem, beskrivs att
det inte bara är u‐länder som är i behov av detta instrument, då det även inträffar
vattenproblem i västvärlden, se vattenproblem ‐fallbeskrivningar.
Målgrupperna för instrumentet är:
•
•
•
•

3.5.1

Alla myndigheter
Rengöringsanläggningar
Labboratorier
Övriga individer som på något sätt jobbar med/har ansvar för
vattenrengöring/detektering.
Primär marknad och målgrupp

I detta projekt är den marknaden segmenterad geografiskt till att norden. Det vill
säga att den primära marknaden är norden.
Den primära målgruppen för projektet kommer var aktörer i norden som
kontrollerar och analyserar dricks‐ och badvatten. Det kan exempelvis vara
anställda hos kommunens kultur‐ och fritidsförvaltning med ansvar för badvattnets
vattenkvalité eller livsmedelsverkets anställda inom kontroll och ansvar för
drickvattnet.
3.5.2

Typiske användaren/ användarkaraktär

I Bilaga 12 presenteras en person som beskriver en slutanvändare av
testinstrumentet.
3.5.3

Imageboard

I Bilaga 13 finns ett imageboard med bilder över hur personer i målgruppen kan
tänkas vara.
Imageboardet visar på att personerna inom målgruppen är strukturerade, praktiska,
enkla och ödmjuka människor. Dessa personer tar sitt ansvar till att försöka göra
världen till en bättre plats bland annat genom att sopsortera, ha fadderbarn samt att
samåka och åka kollektivt i stor utsträckning. De är absolut inga fanatiker eller
aktivister, utan mer att de gör aktiva val såsom att köpa ekologisk mjölk trots att
priset är några kronor dyrare än den vanliga mjölken.
För att hitta glädjen och att trivas behöver dessa personer inga extrema äventyr
utan tar till de små glädjeämnena i vardagen. Såsom att sitta ner och fika med
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kollegorna eller spela innebandy med vännerna och följa upp med en öl på
fredagskvällen på en trevlig och mysig pub.
Personernas sociala nätvärk är ganska begränsat men ytterst välvårdat, då de går
efter mottot ”hellre få men mycket goda vänner”. Även familjen är mycket viktig för
dessa människor då de är mycket familjära av sig.
Vid val av produkter har inte dess formgivning/design största av så stor betydelse,
utan det är produkternas funktion som styr. Men det skadar inte ifall designen är
ren, enkel och genomtänkt dessutom. Dessa personer kan tänka sig att lägga mer
pengar på en produkt som är av ett märke som är känt för sin höga kvalité och
funktionsduglighet.
Personerna kan ibland uppfattas pedantiska, med själva anser de att detta är en
missuppfattning. Varför de uppfattas pedantiska är för deras strukturerande och
analysiska egenskaper. De är även noggranna, pedagogiska och pliktskyldiga. De har
ständigt en att göra lista med sig som de följer tills alla aktiviteter är avbokade. Det
finns oftast flera listor till hands, så som inköpslistor och så vidare.
De är tekniskt begåvade och kan utan problem koppla in den nyinköpta TV eller
datorn och kopplar lätt och smidigt upp ett trådlöst hemmanätverk. De fascineras av
tekniska prylar och kan kallas ”lätt prylgalna/pryltokiga”. Detta resulterar att de
gärna köper många prylar som för gemene man anses lite onödiga, t.ex. ”att lösa
sudoku är ju så roligt men att göra det med en teknisk pryl fördubblar ju det roliga.”
Sammanfattningsvis är dessa personer i målgruppen sådana som lätt hitta
vardagsglädjen, gör små enkla insatser för världen, är ödmjuka och tar hand om sina
vänner), väljer funktion framför form, strukturerade och lite lätt prylgalna.

3.6 Kansei Enginering
Detta projekts algoritm, som skapats med utgångspunkt från Nagamachi och
inspirerat av (Frisk & Järleskog, 2003) ser ut som i Figur 20:
‐ Start ‐
Målgrupp
Adjektiv‐
insamling

Analys

Kanseiord

Reducering

Analyser

Figur 20. Kansei
algoritm

Enkätunders
ökning
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3.6.1

Kansei måldokument

Målgrupper
•
•
•
•
•

Alla myndigheter
Rengöringsanläggningar
Grupper
Labboratorier
Övriga individer som på något sätt jobbar med/har ansvar för
vattenrengöring/detektering.

Testinstrumentet skall uttrycka:
•
•
•
•
•
3.6.2

Innovation
Hög kvalité
Högteknologi
Pedagogiskt
Användarvänligt
Adjektivinsamling

Ord från måldokumentet ligger till grunden för insamlingen. Övriga ord härstammar
från (Frisk & Järleskog, 2003) samt litteratur inom användningsområdet och i
målgruppernas intresses sfär, exempelvis facktidningar som är riktade mot de
aktuella målgrupperna.
Insamlingen resulterade i 213 ord och återfinns i Bilaga 14.
3.6.3

Reducering

Först sorterades ord som ansågs onödiga och oviktiga bort. Därefter fortsatte
reduceringen av de 213 orden med hjälp av släktskapsdiagram, Bilaga 15. Innebär
att orden grupperas till ordgrupper och ersätts med det ord som anses mest lämplig.
Därefter reducerade antalet ord ner till 82, se Bilaga 16.
3.6.4

Första valideringen

Första valideringen av de 82 orden genomfördes med en adjektivenkät, med en
sjugradig semantisk differentialskala, se Bilaga 17.
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Analys
Tabellen visar på vilka ord som förekommer i nivå 1och 2 mot instämmer helt och
dess frekvens, frekvensen av orden i nivå 1 (instämmer helt) och ord från
kravspecifikationen.
Förekomst i de två kolumnerna närmas instämmer helt
Förekomst i instämmer helt
Från kravspec
Valda ord
Användarvänlig
4
1
Attraktiv
1
Bekväm
1
Effektiv
3
1
Elegant
3
1
Enkel
4
3
Enkel
Flexibel
1
Funktionell
4
3
Funktionell
Hållbar
4
1
Hög kvalitet
3
Hög kvalitet
Högteknologi
2
1
Högteknologi
Innovativ
4
3
Innovativ
Inspirerande
1
Intelligent
1
Konsekvent
1
Meningsfull
3
Pålitlig
4
3
Pålitlig
Pedagogisk
4
Proffsig
2
2
Säker
2
Smakfull
1
Stabil
1
Stilren
1
Tillförlitlig
2
Vänlig
2
1
Värdefull
3
1
3.6.5

Kanseiorden

Utefter diskussioner och valideringar valdes 6 ord ut. Det är dem som blir projektets
slutgiltiga kanseiord. Adjektiven som valdes till de slutgiltiga undersökningarna var:
•
•
•
•
•
•

Enkel
Funktionell
Hög kvalitet
Högteknologi
Innovativ
Pålitlig
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3.6.6

Imageboard

För att ytterligare förstärka kanseiorden kopplades orden till en bild i ett
imageboard. Se Bilaga 18.

3.7 Materialstudie
Instrumentet skall tillverkas, till största del, i någon form av plast, i Bilaga 19 finns
fakta över följande plastmaterial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akrylnitril butadien styren (ABS)
Cellulosapolymerer (CA)
Ionomer (I)
Polyamider (Nylons, PA)
Polykarbonat (PC)
Polyetentereftalat (PET)
Polymetylmetakrylat (Akryl, PMMA)
Polypropen (PP)
Polystyrenen (PS)
Polyvinylchloride (tpPVC)

I Bilaga 20 finns gummimaterialen:
•
•
•

Butyl Rubber
Polyisoprene Rubber (IIR)
Polyurethane

Materialet i Bilagorna är hämtade från materialdatabasen CES.
Materielvalet skall inte vara för konceptuellt utan valet skall resultera i material
som faktiskt kan komma förekomma i en eventuellt färdig utvecklad produkt.
Kanseiorden skall även ligga till grund vid val av material. Samt att det även skall
kännas innovativt och spännande.
Materialet måste åldras snyggt när den efterfrågade livslängden är sagd till 5 år.
Vidare ställs det krav på att materialet skall vara slagtåligt och klara stötar, samt
klara både väta och temperaturer mellan ‐20 och +35 grader Celsius.
Priset är inte av största betydelse men bör beaktas.
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3.8 Konceptframtagning
Konceptframtagningen för projektet har sett ut enligt följande modell, se figur 1:

Figur 1.
Konceptframtagnings
modell

Fas 1 och 2 presenteras i Bilaga 21 och 22. Fas 3 följer nedan.
3.8.1

Idégenerering

En individuell Brainstorming genomfördes med utgångspunkten/frågan ”Vad är det
slutanvändaren vill uppleva när de ser och använder produkten/instrumentet?”.
Resultatet av Brainstormningen finns grafiskt presenterat i en tankekarta i Bilaga
23.
43

Genomförande

Slutsatsen från denna är att användaren vill att instrumentet skall ge dem:
•
•
•
•
•
•
3.8.2

”Idag är jag en hjälte som räddar världen”
Ett professionellt/seriöst intryck, eftersom instrumentet används i
tjänsten/arbetet
Vara förtroendegivande, kännas säker och tillförlitlig
Funktion före formen, lyfta fram funktionerna
Rolig att använda, det skall inte vara en arbetsbörda utan snarare ett
privilegium att få använda instrumentet
Enkel att använda men ändå ge ett tekniskt avancerat intryck.
Komponentkombinationer

Instrumentets ingående komponenter illustrerades av enkla papperskuber i naturlig
storlek. De vita kuberna har en bestämde storlek, medans de svarta har enbart en
bestämd volym. Vilket innebär att deras yttre mått kan variera efter behov. De
komponenter detta gäller är behållarna för MIP samt provrörslagret.
Komponenter som användaren måste komma åt i användningen placerades alltid så
att åtkomsten av dessa sker mycket enkelt.
Papperskuberna byggdes ihop i 23 olika kombinationer, se Bilaga 24.
Kombinationernas yttre mått hjälpte till att beräkna instrumentets ingående
komponenters totala volym. Flera av kombinationerna förfall sig väldigt lika och
kunde därmed reduceras bort. För att få ett övergripbarare antal kombinationer
valdes fyra olika kombinationer ut. Dessa fyra skulle skilja sig åt så mycket som
möjligt. De fyra kombinationerna som valdes ut finns illustrerade i Figur 25.
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Figur 2.
Valda komponent
uppbyggnader
3.8.3

Idéskissning

Utefter idégenereringen och de uppsatta kanseiorden togs ett trettiotal idéskisser
fram runt de tidigare valda kombinationerna med ingående komponenter. Samtliga
idéskisser är enkla pennskisser i blå och orange penna, med komplement av
markers. Samtliga idéskisser är utförda på liknande sätt för att få en så rättvis
bedömning som möjligt. Samtliga idéskisser finns i Bilaga 25.
Idéskissutvärdering
För att minska ner antalet idéer genomfördes en utvärdering av samtliga idéer mot
kanseiorden plus två egenskaper som användaren vill uppleva som kom fram från
Brainstormingen tidigare.
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Utvärderingen gick till så att varje ord/egenskap fick sig en färg tilldelad. Därefter
placerade deltagarna ut pilar i dessa färger på skisser där det tyckte att denna
egenskap stämde in. Om det fanns något speciellt deltagarna ville kommentera
fanns en kommentarlista där deltagarna enkelt förde in kommentarer/synpunkter
som kopplades ihop med en siffra på den aktuella pilen.
Samtliga ord/egenskaper som idéerna utvärderades mot var samt deras tilldelade
färg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel
‐ Gul
Funktionell
‐ Orange
Hög kvalitet
‐ Grön
Högteknologi
‐ Röd
Innovativ
‐ Blå
Pålitlig
‐ Brun
”Idag är jag en hjälte som räddar världen” ‐ Rosa
Lyfta fram funktionen/funktionerna
‐ Lila

Hela utvärderingen finns i Bilaga 25. Utvärderingen visade att de mest intressanta
idéerna är följande som återfinns i figur3.

Figur 3.
Valda idéskisser
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att många av de mest intressanta idéerna
har en pekskärm med upplåsningsmekanism i form av handscanning eller
fingertryck. Detta ger ett tekniskt intryck som ändå är enkelt att förstå hur det skall
användas. Det tillför även en ökad hjältekänsla. Att lyfta fram funktionerna genom
att låta användaren se när testet utförs gör instrumentet mer pålitligt, funktionellt
och känns innovativt. Att erbjuda något sorts handtag eller grepp gör att användare
lättare förstår hur instrumentet bäst lyfts och bärs, och därmed gör det mer
funktionellt och praktiskt.
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3.8.4

Färganalys

Då användningsområdet både är i fält‐ och labbmiljö behövdes en färgskala som
instrumentet skulle kunna utföras i som passar i båda dessa. För att få fram en
sådan valdes 20 stycken kulörer ut från ALCRO Inredningskollektion (140 färger)
för dels fält/naturmiljö och labbmiljö, dessa presenteras i Bilaga 26.
Utifrån dessa två kartor med kulörer valdes 16 stycken ut som ger en
fingervisningen om vad för färger som instrumentet kan ut för att båda passa i fält‐
och labbmiljö, dessa 16 återfinns i figur 4.

Figur 4.
Vald färgkarta

3.8.5

Konceptframtagning/skissning

Med hjälp av de utvalda idéskisserna från utvärderingen samt den utvalda
färgskalan och mot de uppsatta kanseiorden samt
idégenereringens/Brainstormingens tankar och idéer utvecklades tre olika koncept.
Koncept I
Ett avlångt koncept med rektangulär bottenarea, se figur 5. Två stabila gavlar av
metall, med två insjunkna halvcirkulära handtag. Handtagens insida är klädda i
gummi för ökad komfort. Uppbyggnaden av de inre komponenterna är som i
kombination 8.
För att låsa upp instrumentet används handscanning som är placerad på
pekskärmen på instrumentets topp. När instrumentet låses upp glider ”huven” med
pekskärmen över/åt sidan och blottar MIP‐ och NIPbehållarna, provrörlagret,
batteriet och dataingångarna för extern utrustning. Nu går det enkelt för
användaren och serva dessa.
Samtidigt som upplåsningen sker, och ”huven” glider åt sidan, ändrar pekskärmen
utseende och visar val över inställningar gällande frekvens och sköljning. För att öka
användarens delaktighet och påvisa att instrumentet gör nytta visas någon form av
statistik, det kan tillexempel vara antalet genomförda ”rena” prov och så vidare.
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Figur 5.
Koncept I
Fördelar och nackdelar
+ Robust
+ Enkel åtkomst
+ Ordentliga grepp
+ Rundat grepp, gör att man griper runt och får ett stabilt grepp
‐ Visar inte funktionerna
‐ Handtagen kan upplevas obekväma för vissa
‐ Klumpigt att bära, långt mellan handtagen.
Koncept II
Ett koncept uppbyggt runt kombination 1 med ingående komponenter, se figur 6.
Bottenarean är kvadratisk med rundade hörn. Sidorna är raka, det vill säga
vinkelräta mot botten och underlaget. Med undantag för de två handtagen placerade
mitt på kortsidornas nedre sidor. Handtagen är klädda i gummi för att öka
komforten för användaren.
På ena kortsidan finns en utskjutbar låda med metallfront. Metallfronten smiter runt
hörnen och in en bit på långsidorna. Denna låda skjuts ut automatiskt när
instrumentet låses upp. Upplåsningen sker med hjälp av handscanning. I lådan finns
MIP‐ och NIPbehållarna, batteriet, provrörslagret och ingångar för extern
datautrustning. För symmetrins skull finns en låtsaslåda på motsatt sida. Denna
låtsaslåda är enbart en likadan metallfront som den som finns på lådan.
När instrumentet är upplåst ändras även displayens/pekskärmens utseende, från
att visa handscanningen till att visa en val över inställningar gällande frekvens och
sköljning. För att öka användarens delaktighet och påvisa att instrumentet gör nytta
visas någon form av statistik, det kan tillexempel vara antalet genomförda ”rena”
prov och så vidare.
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Pekskärmen är inte det enda som finns på instrumentets ovansida. Över den
resterande ytan finns ett halvtransparant fönster. Detta fönster gör det möjligt för
användaren att följa processen när ett test utförs. Det som användaren kommer att
kunna se är när MIP och NIP blandas med vattenproverna, därefter belys för att
sedan forslat vidare till provrörslagret eller ut i naturen. Att kunna se detta ökar
tillförlitligheten, lyfter fram funktioner, ger en känsla av högteknologi och är roligt
för användarna.

Figur 6.
Koncept II

Fördelar och nackdelar
+ Ordentligt grepp
+ Enkel att fylla på/komma åt
+ Ger ett teknisk utseende
+ Lyfter fram funktioner
‐ Ingen avrinning
Koncept III
Inre komponenter är hopsatta enligt kombination 1, se figur 7.
Ett koncept med två sidogavlar, som är avrundade i det ena övre hörnet. Detta gör
att konceptet får en riktning, det vill säga en fram‐ och en baksida. Baksidan är helt
slät och rak. Nederst på sidogavlarna sitter handtagen.
På framsidan över radieövergången sitter en välv pekskärm som är haltransparant.
Detta för att få ett fönster för användaren, så att denne kan titta på under processen,
se koncept II. Pekskärmen har samma funktioner, som skärmarna i koncept I och II
och fungerar på samma sätt.
Pekskärmen/fönstret är även en lucka som användaren kan öppna för att komma åt
MIP‐ och NIPbehållarna, lagret med provrör, batteriet samt dataingångarna.
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Figur 7.
Koncept III
Fördelar och nackdelar
+ Innovativ genomskinlig pekskärm
+ Lyfter fram funktionen
+ Enkel åtkomst
+ Robust
‐ När luckan är uppfälld kan inte pekskärmen användas samtidigt
‐ Måste bäras med baksidan mot kroppen
‐ Klumpigt intryck
‐ Skärmen kan upplevas bräckligt
3.8.6

Konceptval

Det slutgiltiga konceptet valdes ut med hjälp av kansei och diskussioner runt de tre
koncepten. Diskussionerna grundade sig dels på fördelar och nackdelar samt hur
lämpliga de är för vidareutveckling till ett slutkoncept.
Kansei
Med hjälp av en adjektivenkät med en åttagradig segmetisk differentialskala, se
Bilaga 27, validerades de tre koncepten mot kanseiorden. Deltagarna i
undersökningen fick alla studera de tre koncepten visuellt, fick en kort muntlig
presentation över varje koncept samt en kort beskrivning över projektet. Totalt
deltog 6 stycken personer i undersökningen och resultatet presenteras i diagram 1.
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Högteknologi
7
6
5
Innovativ

4

Hög kvalité

3
2
1

Koncept I

0

Koncept II
Koncept III

Funktionell

Enkel

Diagram 1.

Pålitlig

Kanseiutvärdering

Ur diagrammet kan det avläsas att koncept III fick väldigt dåligt gehör, lägst av alla
koncept på alla ord förutom på ”funktionell”. Medans koncept II fickhögst på
samtliga ord. I de flesta fall väldigt höga och fina siffror, de enda svagheterna verkar
vara att konceptet upplevs något mindre funktionellt och enkelt än de andra fyra
kanseiorden.
Slutsats från kanseiundersökningen är att koncept II är mest lämpat för
vidareutveckling. Att tänka på är att försöka höja funktionelliteten och enkelheten
för att konceptet skall upplevas mer optimalt.
Diskussion
Att lyfts fram funktionen av själva analysen/testet av vattenproverna genom
halvtransparanta fönster känns innovativt och ger en känsla av högteknologi,
speciellt i kombination av en pekskärm med handscanning funktion. Det ökar också
användarglädjen och gör att användaren känner sig mer delaktig.
Detta gör att valet av koncept står mellan koncept II och III. Fördelen att kunna
använda pekskärmen samtidigt som man servar instrumentet gör att koncept II är
mer lämpat för vidareutveckling till ett slutkoncept.
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Slutsats konceptval
Både diskussioner och kansei visar på att koncept II är mest lämpat för
vidareutveckling. Valet föll på detta koncept eftersom den utklassning som den
gjorde i kanseiundersökningen, som visade upp exemplariska värden på fyra av sex
ord. För att göra konceptet bättre bör det utformas så att konceptet upplevs med
enkelt och funktionellt.
Diskussionerna runt konceptet visar att det bäst svarar in på frågan från
Brainstormingen ”Vad är det slutanvändaren vill uppleva när de ser och använder
produkten/instrumentet?”. Det känns som om konceptet visar på ett instrument
som är seriöst, proffsigt, som är enkelt att förstå fast ändå känns tekniskt,
visar/lyfter fram funktioner och visar att användaren gör ett viktigt jobb, det vill
säga ge lite hjältevibbar.
3.8.7

Vidareutveckling

Utvecklingen av koncept II till ett slutkoncept skall titta vidare/fokusera på:
•
•
•
•
•
•
•

Proportionerna, känsla av plattare koncept
In‐ och utgångar för vatten
Strömingång
Tätslutning av lådan
Greppet kan utvecklas
Lådmekanismen
Montering och antal delar, samt hur dessa kan se ut.
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4 Resultat
Nedan presenteras vidareutvecklingen av Koncept II, se figur 8.

Figur 8.
Slutkonceptet
För att gör konceptet smidigare är det en radieövergång mellan
toppen/ovandelen och sidodelarna. Denna rundning är konstant runt hela
instrumentet. Även mellan bottendelen/undersidan och sidodelarna är det
radieövergångar, dessa är dock inte lika runt om. Utan radien mellan kortsidorna
och undersidan är större än de mellan långsidorna och undersidan, se figur 9.
Detta för att göra en greppyta som gör det möjligt att lyfta upp instrumentet utan
speciella handtag.

Figur 9.
Radieövergångar
Detta grepp är till för de kortare perioder när användaren ställer i ordning
instrumentet. Det är inte till för att bära instrumentet under lång tid. Hela botten
inklusive radieövergångarna är beklädda i gummiliknande material, vilket ger ett
skönt och bra grepp. För att ytterliga öka greppets säkerhet är de delar som kan
komma i kontakt med användarens händer räfflade. Detta enligt slutsatserna
från researchens undersökningar på olika greppmönster. Greppet är ett såkallat
variabelt grepp som låter användaren söka upp ett individuellt optimalt grepp
utefter hur denne vill ha det. Det kan röra sig om hur långt från kroppen
användaren vill ha händerna/greppet eller om händerna skall placeras i en linje
eller ej eller hur stor del av fingrarna som skall vara under instrumentet och så
vidare.
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Mellandelen av instrumentet har raka sidor, det är här som lådan, strömingång
och in‐ och utgångar för vatten är placeras. Lådan sitter på ena kortsidan och har
en metallfront som sveper runt de rundade hörnen en bit in på långsidorna. På
motsatt kortsida finns en likadan metallfront men ingen låda, en i detta
sammanhang kallad låtsaslåda. Detta för att skapa en symmetri och lugn för
instrumentet.

Figur 10.
Sidovyer
På baksidan av mellandelen är biten mellan metallfronterna täckt i metall. Detta
för att skapa en riktning på instrumentet. För att ytterligare förstärka denna
riktning finns det på denna del in‐ och utgångar för vatten samt strömingången
placerade mitt bak på denna metalldel, se figur 11. Denna panel av in‐ och
utgångar är insjunken i metallen för att det inte skall finnas några utstickande
delar när instrumentet inte är kopplat. Detta för att inte användaren skall skada
sig eller sina kläder under tiden denna bär och lyfter instrumentet. Mellandelen
består av en matt hård plast samt metall.

Figur 11.
Baksida

Rören för vatten koppas på in‐ och utgångarna enligt följande princip, se figur 12.
Kopplingarna på instrumentet är metallrör som är gängade på dess utsida.
Slangarna skruvas fast med hjälp av plastbitar, gängade på dess insida, på
metallrören och därmed sluter tätt.
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Figur 12.
Tätning in/utgångar
Lådan som skjuts ut när instrumentet är upplåst styrs troligtvis av hydralik och
glider på extruderade metallskenor, se figur 13. Själva lådan är fyrkantig med tre
väggar. På de två kortsidorna finns två parallella inbuktningar som skall glida
fram och tillbaka mot metallskenorna när lådan skjuts in och ut. Även på
metallfronten finns likadana inbuktningar som kommer glida mot skenorna.
Metallskenorna är fastsatta i plasten så att de är i kontakt med både in‐ och
utsidan av själva lådan. Att det finns på båda sidor medför ökad stabilitet på
grund av att själva lådan samt dess metallfront glider på dessa skenor.

Figur 13.
Lådan
I under‐ och ovankant på fronten sitter tätslutande gummilister, de är till för att
förhindra att för mycket fukt tränger igenom springorna in i lådan.
Själva ovansidan av instrumentet är i två delar, pekskärm och halvtransparant
blåtonat plexiglas. Pekskärmen är placerad under plexiglaset som löper över hela
ytan av ovansidan. Detta medför en större enlighet, men ställer högre krav på
pekskärmens känslighet. Runt kanterna på glaset är det målat en mörkare ram
som döljer sladdar och liknande elektronik. Pekskärmen i sin tur döljer lådan
samt dess innehåll, eftersom pekskärmen är bredare än lådan.
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Det som kommer synas genom ”fönstret” är:
• Inslussningen av MIP och NIP
• Inslussning av vattnet
• Blandningen
• Belysningen
• Bortslussningen av proverna
Att synliggöra detta medför ökad tillförlitligheten, lyfter fram funktioner, ger en
känsla av högteknologi och är roligt för användarna.
Pekskärmen har två olika lägen:
1. Låst. Upplåsning sker med hjälp av handscanning.
2. Upplåst. Visar enkla menyer och statistik.
Genom att låsa upp med handscanning ökar känslan av högteknologi och
hjältekänslan, eftersom produkter med denna funktion är starkt förknippat med
framtid, teknik och hjältefilmer. Att få använda ett instrument med en funktion
som är ganska ovanlig gör att användarna tycker det är roligt och spännande att
använda instrumentet. Statistikvisningen visar användaren vilken nytta
instrumentet och användaren gör. Instrumentet låses genom en enkel
knapptryckning på pekskärmen. Lådan skjuts då in och pekskärmen återgår till
sitt ursprungs läge.

4.1 Användarprocessen
Själva processen som användaren gör med instrumentet illustreras i följande
punkter, samt i figur 14:
1. Instrumentet låses upp med handscanning, lådan skjuts ut.
2. Användaren fyller på MIP‐ och NIPlösningar, byter batteri och provrör.
3. Användaren tittar på statistiken och gör inställningar angående
frekvensen och spolningen/sköljningen.
4. Användaren låser instrumentet, lådan skjuts in per automatik och
pekskärmen återgår till dess ursprungsläge och visar handscanningen.
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Figur 14.
Process

4.2 Färger
Färgerna till slutkonceptet är hämtade från den utarbetade färgskalan. Färgerna
går från ljusgrått, nästan vitt, till mörkt marinblått. Tillsammans med metallen
ger det ett enkelt, tekniskt och ”cleant” intryck som gör att instrumentet passar
både i labbet och ute i fält.

4.3 Material och ytstruktur
Metallen som används i fronterna skall vara gråglänsande och åldras med
värdighet, det vill säga att den fortfarande efter ett par år skall se bra ut. Metallen
skall även vara tålig, tåla stötar och slag bra och inte rosta. En metall som kan
användas är stål som har borstats. Borstat stål ger en fin, lite randig yta som
åldras fint, och ger en trevlig lagom glans.
Den ljusgråa, nästan vita, plasten som används i mellandelen av instrumentet är
av en hård och stöttålig plast som är matt i ytstrukturen. En plast med dessa
egenskaper är nylon (PA) som är både tuff och stark. Den har mycket
beständighet mot vatten, även saltvatten. Vilken kvalité av nylon som skall
användas bör undersökas.
Som tidigare sagts är nederdelen och undersidan klätt i gummiliknande material
t.ex. polyvinylchloride (tpPVC). Kortsidorna och undersidan av instrumentet är
räfflade för bästa och säkraste greppet. Resterande ytor har en ruggad yta.
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Glaset som täcker hela ovansidan är mycket klar och reptålig. Antingen så är det
av ett glas med dessa egenskaper eller så reduceras vikten genom att använda en
plast med dessa egenskaper. En plast som kan ersätta glas är
polymetylmetakrylat (akryl, PMMA). Denna plast påminner mycket om glas och
har bra motståndskraft mot väder och vind. Nackdelen är att det blir lättare
repor, men det kan åtgärdas via olika beläggningar.
I samtliga materialval krävs vid vidareutveckling mer ingående och noggrannare
studier, beräkningar och tester för att hitta optimala material.

4.4 Storlek
Konceptets ungefärliga storlek visas i centimeter i figur 15.

Figur 15.
Storlek
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4.5 SWOT Analys
Konceptets styrkor, svagheter, möjligheter och hot är, se figur 16:

Styrkor

Svagheter

‐ variabelt grepp

‐ dålig avrinning

‐ lyfter fram funktioner

‐ höga krav på pekskärmens känslighet

‐ inga utstående delar

‐ extra komponenter för lådmekaniskmen
krävs

‐ Helheten av heltäckande glas över
ovandelen

‐ pekskärmen kan bli kladdig och smutsig

‐ datingångar i lådan, försvårar för
obehöriga

‐ höga krav på tätning av glaset, pga
pekskärmen är så nära

‐ ren och enkel
‐ känns teknisk men är lättförstod
‐ räfflat gummi, bäst enlig. researchen
‐ mörka kanten däljer fula sladdar och dyl.
‐ symetrin och riktningen

Möjligheter

Hot

‐ utvecka lådmekanismen mer
‐ utveckla produktionsmetoderna

‐ gummilisten i lådan inte är tillräcklig för
att inte släppa in fukt i lådan

‐ mer ingående materialstudier

‐ plagiat risk

‐ höja bakändan så att det blir en lutning
som förbättrar avrinningen och riktningen

‐ tätningen av glaset på ovansidan
‐ användarna tror att det är meningen att
bära instrumetet under lång tid

‐ tätningen av glaset på ovansidan kan
utvecklas mer

‐ variabler inte tas hänsyn till i
materialvalet, tex klimat och värme

Figur 16.
SWOT
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5 Slutsats och diskussion
Syftet med projektet var att ta fram konceptförslag på utformningen av ett
testinstrument för vattendetektion baserat på MIP‐tekniken med målet att det
skulle svara mot de uppsatta kraven och önskemålen, samt de från den
upprättade funktionsanalysen. Konceptförslagen skulle även vara utformade
utefter de tilltänkta användarna. Till detta användes metoder såsom Design Brief,
Imageboard, typiske användare och Kansei Engineering. Användarstudierna
visade att personer i målgruppen är enkla människor som lätt hittar
vardagsglädjen, gör små enkla insatser för världen, är ödmjuka och tar hand om
sina vänner, väljer funktion före form, är strukturerade och lite lätt prylgalna.
Studierna visade även att det är viktigt att instrumentet uppfattas seriöst, då
användaren använder den i sitt arbete. Kansei Engineering utfördes i samarbete
med de tänkta användarna för att ta fram värdeord över vad testinstrumentet
skall uttrycka. Dessa värdeord är:
•
•
•
•
•
•

Högteknologi
Hög kvalité
Enkel
Pålitlig
Funktionell
Innovativ

Projektet startade (februari 2009) som ett konceptutvecklingsprojekt för ett
testinstrument, inte automatiskt och väldigt portabelt. Utefter dessa
förutsättningar gjordes researchen. Konceptutvecklingsfasen hann pågå så långt
som till och med utvecklingen av olika grundkoncept (se Bilaga 21). Där avbröts
processen pågrund av missförstånd, oklarheter och fler samt mer genomtänkta
idéer över projektet.
Så processen backades och en ny vända med kompletterande delar i researchen
genomfördes. Därefter genomfördes en nu konceptframtagningsfas med
brainstorming, idéskisser, konceptskisser och slutligen slutkonceptframtagning
(se Bilaga 22). Detta resultat presenterades (maj 2009) men då resultatet inte
ansågs tillräckligt samt viktiga aspekter i researchen förbigåtts förkastades detta
och processen backades än en gång tillbaka till researchfasen.
Researchen kompletterades följt av idégenering, idéskissning, färganalys,
konceptframtagning/skissning, konceptval (mot kanseiorden och diskussioner),
vidareutveckling till slutkoncept samt presentation av detta (resultat).
Att processen avbrutits och backats två gånger medför att den ursprungliga
tidsplanen sprack kraftigt och därmed försenat projektet avsevärt.
Det slutkoncept som presenteras svarar mot alla de uppställda kraven och två av
tre önskemål. Det är utformat utefter dess tilltänkta användare. Dessa har även
varit med i konceptframtagningen. Slutkonceptet härstammar utefter
idégeneringens utgångspunkt ”Vad är det slutanvändaren vill uppleva när de ser
och använder produkten/instrumentet?”. Med de tankar som framkom togs
idéskisser fram och utvärderades mot de samma. De mest intressanta idéerna
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utvecklades till tre olika koncept. Dessa utvärderades med hjälp av tilltänkta
användare mot de framtagna kanseiorden samt diskussioner. Konceptvalet
visade att ett koncept var överlägsets mest lämpat för vidareutveckling.
Slutkonceptet är smidigt koncept med greppytor utformade för bästa
kortvarande grepp. Användaren kan själv söka upp ett individuellt optimalt
grepp. Instrumentet har inga utstående delar som kan skada användaren. De inre
komponenterna som behövs för påfyllning av MIP‐ och NIPbuffertlösningarna,
batteri med mera finns i en låda som skjuts ut automatiskt på ena kortsidan.
Åtkomsten till dessa styrs via en pekskärm. Själva upplåsningen styrs av en
handscanner på pekskärmen. Detta ökar känslan av högteknologi och
”hjältekänslan”. Ett halvtransparant ”fönster” medför att själva analysen av
testen kan övervakas/studeras, vilket medför ökad tillförlitlighet, lyfter fram
funktionerna, ger högteknologikänsla och är roligt för användarna.
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Bilaga 4 Intressentanalys
Kärnintressenter
Projektansvarige Therese Constantin
Handledare Dag Holmgren
Imego, handledare Manoo Eibpoosh
Examinator Lars Eriksson
Primärintressenter
Användare/laboritoriepersonal
Smittskyddsinstitutet
Hälsomyndigheter
Massmedia
Reningsverk
Vattenlaboretorium
Marinbiologer
Imegos anställda
Konkurrenter
Sekundärintressenter
Hjälporganisationer
Vårdcentraler och sjukhus
Brunnsägare
Jönköpings Tekniska Högskola
Forskar
Kommuner
Anslutna till komunala dricksvattenet
Vattenorganisationer
Industrier
Skolor
Staten
Miljöorganisationer
Fisk‐ och musselodlare
69

Bilagor

Intressenter

Vad ger projektet
intressentern?

Vad tillför intressentern
projektet?

Projektansvarige
Therese Constantin

Erfarenhet, kunskap och
kontaktnät

Drivkraft, angegemang
och arbete

Handelade

Arbete

Handledning, rådgivning
och motivationsstärkande

Konceptförslag

Arbetsuppgift, input,
information och resurser
Betyg

Lars Eriksson

Arbete och
eximinationsunderlag

Användare/laboritorie
‐

Konceptförslag till en verklig
produkt

Input och information

Smittskyddsinstitutet

Konceptförslag till en verklig
produkt

Input och information

Hälsomyndigheter

Konceptförslag till en verklig
produkt

Input och information

Massmedia

Arbete

Inpu, information och
uppmärksamhet

Reningsverk

Konceptförslag till en verklig
produkt

Input och information

Vattenlaboretorium

Konceptförslag till en verklig
produkt

Input och information

Marinbiologer

Konceptförslag till en verklig
produkt

Input och information

Imegos anställda

Inspiration och nytänkande

Input, information,
inspiration, ”bollplank”
och socialakontakter

Konkurrenter

Information och motivation

Konkurrens

Hjälporganisationer

Konceptförslag till en verklig
produkt

Intresse och kunskap

Vårdcentraler och
sjukhus

Konceptförslag till en verklig
produkt

Intresse och kunskap

Brunnsägare

Konceptförslag till en verklig
produkt och snabbare svar

Intresse

Dag Holmgren
Imego, handledare
Manoo Eibpoosh
Examinator

Personal
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Intresse och
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bbare svar fallbeskrrivningar
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Informattion

Informattion

Ind
dustrier

Informattion om ev nya
regler occh produktt

Intresse

Sk
kolor

Koncepttförslag till en verklig
produkt

Intresse och användare

Staaten

Skatt, bäättre välfärd
d

Utbildnin
ng och intresse

Miiljöorganisaationer

Informattion

Informattion

Fissk‐ och musselodlare

Koncepttförslag till en verklig
produkt
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användaare
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Bilaga 5 Riskanalys
Risknr Beskrivning

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Sjukdom
Konceptet motsvarar ej ställda krav
Brand eller annan olycka
Datorhaveri
Kommunikationsproblem
Förstörda skisser
Förstörd modell
Projektansvarige motsvarar inte
Brist på handledning
Problem med fokus och koncentrationen
Missförstånd/Missuppfattning
Seg upptakt
Ändrade tidsplaner
Nyckelpersoner upptagna eller svåra att få
Andra arbetsuppgifter tar för mycket tid
Dubbelt arbete
Problem med immaterialrätt
Låsning vid idégenerering
Motivationsproblem
Tidsbrist

Sann‐
olikhet
3
5
1
7
8
6
8
4
6
5
8
6
7
7
5
4
1
7
4
6

Effekt

2
10
10
8
5
4
8
9
6
9
10
6
6
8
5
4
8
9
3
8

Risk‐
faktor
6
50
10
56
40
24
64
36
36
45
80
36
42
56
25
16
8
63
12
48
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Förebyggande åtgärder

Viktigt att följa kraven samt funktionsanalysen.
Säkerhetskopiera filer. Spara ofta på olika ställen.

Vara noggrann. Tänk efter först! Börja i tid!

Ta pauser. Jobba med andra uppgifter.
Ha muntliga och skriftliga överenskommelser

Vänta inte på att bli kontaktad, kontakta dem många gånger.

Ta hjälp av andra i gruppen. Braingymma. Ta paus. Jobba med
Planera!
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R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42

Leveransförseningar
Konflikter
Övriga tekniska problem
Logistiska problem
Skrivkramp
Litteratur ej tillgänglig
Källfel
Brist på material/material saknas
Tidsplanen stämmer inte
Kunskapsnivån är för låg
Tekniken är för avancerad
Projektet blir för komplext
Interaktionen mellan människa och
Ergonomin är dålig/felaktig
Otillräcklig höjd på projektet
Otillräcklig innovationshöjd
Felaktiga formuleringar gällande
Felaktigheter i rapporten
Redovisningen upplevs osäker och oseriös
Viktig information faller bort
Resursbrist
Förseningar av inlämningar, deadlines följs

3
1
4
1
3
3
4
5
7
4
3
3
8
6
2
4
6
5
7
5
2
2

5
3
6
2
2
6
9
8
3
8
2
7
9
9
5
5
9
9
8
8
8
9

15
3
24
2
6
18
36
40
21
32
6
21
72
54
10
20
54
45
56
40
16
18
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Läs på och studera. Fråga om råd!
Läs på och fråga om råd!

Viktigt att låta handledare kontrollera redan i ett tidigt
Kontrolläs och korrekturläs.
Var påläst och förbered.
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Bilaga 6 Vattenproblem och orsaker
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Bilaga 7 Bakterier
Vibrio Cholera
Kolerabakterien som härjat i Europa och Nordamerika till följd av dåliga sanitära
förhållanden och brist på rent vatten i kombination av snabbt växande
befolkningsantal. Sprids numera i Afrika och Latinamerika med symptom svåra
mag‐ och tarmproblem.
Salmonellabakterier
Olika typer av dessa bakterier orsakar tyfoidfeber respektive paratyfus.
Campylobakterier
Detta är en av de vanligaste orsakerna till tarminfektioner. Varje år redovisas ett par
tusen fall i Sverige, men den verkliga siffran är troligtvis mycket större. Kunskapen
om smittvägarna är ofullständiga, men smittar normalt inte från person till person.
Koliforma bakterier
Kan förekomma både i jord och i avföring. Om de förekommer i vatten betraktas det
som en indikator på föroreningar som kan innebära hälsorisker. Maxgränsen är tio
bakterier för allmänna vatten och 500 för enskild täkt.
E.coli
E.coli eller Escherichia coli som är den korrekta benämningen förekommer naturligt
i tarmarna (flera miljoner per 100 ml avföring). Om den påträffas i dricksvatten,
tyder det på förorening via avlopp eller gödsel.
Den mest fruktade av detta slag är EHEC O157:H7 som kan ge blödande, livshotande
diarréer. Leder också till eventuell förlust av röda blodkroppar och till njursvikt. Två
vattenburna epidemier med flera dödsfall finns dokumenterade, i Missouri och
Skottland.
Sedan slutet av 1980‐talet har EHEC varit ett problem i västvärlden. I Sverige
etablerade EHEC runt 1995 och har sedan dess har det rapporteras om cirka
etthundratals fall med EHEC‐smitta per år.
Bakterien finns hos drygt en procent av de svenska nötkreaturen. Den kan smitta till
exempel via badsjöar, otillräckligt upphettat kött eller opastöriserad mjölk, men
även dricksvatten, grönsaker och yoghurt har överfört smitta. Man tror att ändrade
slaktförhållanden, stress osv. har gjort att bakterien har blivit vanligare i livsmedel.
E.coli får inte förekomma alls i allmänna svenska dricksvatten. Om den påvisas
förklaras vattnet otjänligt. Samma sak gäller för fekala streptokocker.
Leptospira sprids från djurs urin och kan finnas i dammar och åar. De kan ge feber
eller diarré och i svåra fall en form av gulsot.
Poliovirus angriper nervcentra.
Coxsackievirus kan också orsaka diarré och en form av hjärnhinneinflammation.
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Rotavirus kan ge svår diarré med hög feber och anses ligga bakom en stor andel av
diarréer hos barn. Den tros ligga bakom 4 – 5 miljoner dödsfall om året i världen.
Flera vattenburna utbrott finns dokumenterade.
Hepatit A‐virus är inhemsk i Karibien och Latinamerika. Ger infektiös gulsot och kan
överföras av vatten och livsmedel. Symptom är feber, illamående, aptitlöshet, diarré
som varar i ett par veckor eller flera månader.
Hepatit E‐virus har orsakat stora utbrott i exempelvis Indien.
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Bilaga 8 Frågor ingående komponenter
1. Hur stor mäng NIP och MIP behövs vid varje test?
Max 10 ml (mellan 2 och10)
2. Hur stora behållare för NIP och MIP behövs? D.v.s. hur många test skall
kunna utföras innan nästa påfyllning?
100 mätningar dvs. 100*10ml = 1000 ml = 1 liter
3. Om det finns den eftersökta partikeln i provet skall detta lagras i ett provrör
(med identitet). Hur många provrör skall finnas i lagret?
Max 10 provrör (5‐10 stycken)
4. Hur stor plats/volym tar kretskorten (5st)?
2 x 15x30x3 cm3 (b x l x h)
5. Provrören är utrustade med streckkoder och för att avläsa de behövs en
streckkodsavläsare. Hur stor kan en sådan vara?
80x22x50 mm (B x D x H)
6. Hur får användaren resultaten? Via mail eller dyl.?
GPS, innebär en kub på 9 x 4 x 1 cm3
7. För att användaren skall göra inställningar fungerar ett tangentbord bra?
Nej det behövs endast knappar för:
•

Onoff

•

Inställning för frekvens av test

8. Batteriet. Vad för bakterie är det meningen att instrumentet skall ha samt
skall detta vara inbyggt i instrumentet? Storlek?
14.8V 2200mAh 15C "Exceed RC Fusion Power Series" High Performance
Lithium Polymer
Battery. Mått 10,8 x 3,8 x 3,2 cm.
Tänk på laptopbatteri, hålla 2 veckor lätt att byta

.
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9. Diameter på rören?
6 mm.
Det blir antingen
a. En passiv blandning med hjälp av smart utformning av flödeskanaler
b. En magnetisk omrörare med hjälp av en ” liten loppa”. Utrymme som
krävs är extra max 50 cm3 för spolar som driver loppan (dessa kan
ligga under provbehållarna). Loppan kan redan vara i provbehållaren.
c. Slutligen så kan man tänka sig en ”skakning om behållaren placeras på
en ”stativ som kopplas till en fjäder. Fjädern kan tryckas ihop med
hjälp av en lite motor och släppas fritt några gånger (säg 10ggr). Jag
tänker mig fjädern i form av en platt spiral ungefär som gamla
mekaniska klockor hade. Utrymme som krävs är alltså endast för
motorn och en smart konstruktion av insläppet för provbägaren.
Ungefär samma som i 2 ovan.
Det som skiljer 2 och 3 är främst energiåtgång.
10. Vad för pump till att pumpa in vatten? Är den inbyggd i instrumentet?
Akvariepump kolla upp eheim

.
11. Skall användaren fylla på skölj vattnet själv? Samlas sköljvattnet upp
någonstans? Är ”tanken” med sköljvattnet inbyggd i instrumentet? Hur stor
volym vatten behövs?
Endast lämna plats för rör in.
12. Får kommunikationen med extern skrivare/dator mm vad behövs?
Krav stryks!
13. Ventilerna? Vad för sort och storlek?
Kolla på festo.se efter elektromagnetiska samt i boken jag fick.
LHD ventiler från The Lee Company”

Tänkvärt!

14. Hur stor skall displayen vara?
Krav stryks! Användaren skall kunna koppla
in sig med sin laptop.
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Skydda för obehöriga

Bilaga 9 Beräkningar
Volym beräkning av provrörslagret:

3

2,2

Omkrets = 10 x 2,2 + 10 x 3 = 52 cm
Omkrets = 2π x r → r = Omkrets/2π = 52/2π ≈ 8,3 cm → d ≈ 16 cm →
Volymen för lagret ≈ 5,2 x 16 x 16 ≈ 1330 cm2 = 1,30 liter

5,2
16

16
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Bilaga 10 Funktionsanalys
FÖRKLARING

HF = Huvudfuktion
K = Krav
Ö = Önskvärt
ON = Onödigt

FUNKTIONSOMRÅDE: handhavande/basfunktioner
Funktion

Klass

erbjuda

vattendetektion

HF

medge

transportbärbarhet

Ö

underlätta

provtagning

K

uttrycka

innovation

K

skydda

ingående komponenter

K

erbjuda

grepp

Ö

minimera

storlek

ON

underlätta

grepp

Ö

inneha

organisk form

äga

smidighet

minimera

vikt

underlätta

rengöring

Ö

tåla

slag/stötar

Ö

uppfattas

modern

Ö

rymma

"provrörs-lager"

K

erbjuda

förvaring av använda provrör

Ö

uttrycka

hög kvalitet

K

förmedla

högteknologi

K

erbjuda

användarvänlighet

K

inneha

pedagogiskt

K

uttrycka

"proffsinstrument"

ON

passa

i labborationsmiljö

K

Anmärkning

ON
Ö
ON
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L

passa

i fältmiljö

K

inneha

tydlighet

Ö

inneha

styrknappar

K

inneha

identifikation mellan provrör &
utresultat

K

äga

portabilitet

ON

eliminera

skaderisk

ON

erbjuda

anpassningsbarhet

Ö

tåla

vatten

K

minimera

missuppfattningar

K

Förmedla

resultat

K

Via GPS

Förmedla

Direkt resultat

K

Via extern utrustning

medge

låsbarhet

Ö

äga

hållfasthet

Ö

medge

enhandsvändning

Ö

innehålla

funktion för blandning av
testlösningen

K

erbjuda

alternativ energi tillförsel

K

Uppfattas

lättanvänd

K

Försvåra

Manipulation

Ö

Av obehöriga

Försvåra

Transport

Ö

Av obehöriga

Klass

Anmärkning
Mönster mm.

För både användaren &
kläder eller dyl.
för olika användare

t.ex. elsladd & batteri

FUNKTIONSOMRÅDE: ergonomi
Funktion
erbjuda

"bärkomfort"

Ö

inneha

lämpigt greppmönster

Ö

äga

lämplig friktion

K

Hög eller låg?

passa

de flesta

K

se antropometriska mått

minimera

vikt

ON

erbjuda

informationsdon

ON

underlätta

användning

Ö

81

mest lämpliga

FUNKTIONSOMRÅDE: säkerhet
Funktion

Klass

motverka

belastningsskador

Ö

undvika

klämrisk

Ö

förhindra

skärskador

Ö

undvika

lösa delar

Ö

förhindra

tippning/vältning

Ö

förhindra

elektriska stötar

Ö

Anmärkning
för användaren

FUNKTIONSOMRÅDE: miljö och produktion
Funktion

Klass

Anmärkning

minimera

materialspill

K

tänk hållbar utveckling

minimera

avfall

K

tänk hållbar utveckling

underlätta

återvinning

Ö

tänk hållbar utveckling

minimerar

vikt

Ö

inneha

miljövänligt material

Ö

minimera

antal delar

Ö

maximera

återvinning

Ö

underlätta

hantering

Ö

minimera

transportsträckor

Ö

minimera

energiåtgången

Ö

Produktion

minimera

energiåtgången

Ö

Användning
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tänk hållbar utveckling

Bilaga 11 Design Brief
Identifiera vad den nya produkten skall vara
Ett testinstrument för vattendetektion, som skall uttrycka hög kvalitet, innovation
och högteknologi. Instrumentet skall kunna användas både ute i fält samt i
labborationsmiljö. Den skall även vara pedagogisk och användarvänlig, så att den
enkelt kan användas av labborationspersonal.
Instrumentet skall kunna ställas in hur ofta det skall ta ett test samt att systemet
skall kunna sköljas rent utefter användarens anvisningar. Användaren skall även
kunna styra om instrumentet skall vara igång eller avstängt. Testerna skall utföras
automatiskt utefter användarens frekvensinställning, och resultatet skickas till
användaren via GPS eller läses av direkt med hjälp av en extern inkopplad bärbar
dator.
Beskriv produktens grundfunktion
Testinstrumentets grundfunktion är att undersöka om en specifik partikel existerar
i ett vattenprov. Detta gör instrumentet med hjälp av en teknik kallad MIP och
kommunicerar resultatet till användaren.
Se produkten på brukaren/användarens sätt
Användaren är en person som jobbar inom berört område, de vill ha ett instrument
som är enkelt att använda och som är effektivt. Användarna som använder
instrumentet i sitt arbete vill att produkten skall kännas seriös, då de gör viktiga
saker i sitt arbete, det vill säga att produkten får inte kännas som en leksak eller
liknande.
Beskriv brukaren/användaren och produktens personligheter
Användaren är en person som jobbar professionellt med labborationer och analys
av vattenprover. De är vana att hantera teknisk utrustning och är välutbildade.
Användarna är strukturerade, pedagogiska och anser att funktion är viktigare än
form/utseende på instrumentet.
Testinstrumentet skall uttryck hög kvalité, innovation och högteknologi. Den skall
kunna passa lika bra i labborationsmiljö som den skall passa i fält. Det är ett
professionellt instrument, alltså ingen konsumentprodukt, som skall hanteras av
kunnig personal. Dock kan det vara så att användaren inte har använt liknande
produkt, så instrumentet måste vara pedagogiskt och användarvänligt.
Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda
Testinstrumentets material skall vara ett material som åldras sakta, den skall
kännas fräsch länge. Materialet skall inte dra till sig smuts, då detta skulle se mycket
dåligt ut när den används i den rena labborationsmiljön. Materialets kvalité skall
kännas mycket hög.
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Det skall kännas självklart hur instrumentet skall användas, för en professionell
personal. Eftersom det inte är en konsumentprodukt skall instrumentet kännas
högteknisk och innovativt, då detta lockar dess användare.
Beskriv produktens avspegling och bidrag till företagets image
Ledord som professionellt, högteknologi, innovation och kvalitet skall kunna ses i
det färdiga konceptet. Nyskapande och nytänkande bör genomsyra arbetet och
konceptförslagen.
Systemdesign: Skall produkten knytas till ett produktsystem
Nej, men instrumentet får gärna kännas Imego.
Vilka element avgör den tekniska kvalitén
Materialet och funktionen. Det är ett unikt testinstrument som kommer underlätta
och förbättra analyseringen av vattenprover. Materialet kommer att medföra
produktens uppfattning. Materialet måste kännas seriöst, hållbart och högt
kvalitetsmässigt. Viktigt att instrumentet utstrålar professionalitet då instrumentet
används i personers arbetsliv och då inte skall se ut som en leksak eller liknande.
Berätta en bra historia, skapa en slogan
‐
Skapa goda miljökvaliteter och gör dem synliga
Då instrumentet och deras användare har till syfte att förbättra miljön etc. så känns
det som steget till att göra instrumentet till en sådan miljövänlig produkt som
möjligt mycket kort. Att jobba utefter en hållbar utveckling och välja material utefter
de fyra osynlighetsfaktorerna kan synliggöras via instrumentets bruksbeskrivning.
Använda provrör kan inte återanvändas, utan måstes kasseras eller rengöras. Att
instrumentet underlättar denna hantering medför att färre provrör kasseras och fler
tas hand om i återvinningssyfte.

84

Bilaga 12 Typiske användaren
Hans ”Hasse” Lundberg
Hans Lundberg är 36 år och är gift med Lisa sedan fyra år, tillsammans har de två
små barn. De bor i en villa i Huddinge, där Lisa jobbar som lågstadielärare. Hasse
själv är just nu pappaledig från sitt jobb på Stockholms vatten, där han har jobbat i
snart sju år. Han jobbar med kvalité på Stockholms dricksvatten. Arbetet innebär
mycket ansvar, vilket Hasse trivs bra med. Det krävs också att Hasse är noggrann
och strukturerad. Arbetet innebär mycket kontorstid, men även att fysiskt ta
vattenprov från vattendrag och vattenreserver. Att arbetet är så varierat är bra
tycker Hasse, då han får spendera sin arbetstid både på kontoret, labbet och i
naturen.
Hans eller ”Hasse” som han kallas brukar spela innebandy tillsammans med sina
kollegor på tisdagskvällar och springer en mil två gånger i veckan. Semestrarna nu
förtiden är inriktade på barnen, förra sommaren köpte de en husvagn som även
skall användas denna sommar, då de åker runt i Småland och Skåne i två veckor.
Säkert blir det en avstickare till Skara sommarland också.
Familjen brukar veckohandla på torsdagar, och väljer då gärna egologiska alternativ
även fast det kostar lite mer. Att hushållssortera sina avfall är självklart hos familjen
Lundberg, det är ju så smidigt att ta med sig glas, papper mm när man ändå skall
handla på torsdagar. Familjen har bara en bil, en Ford Fokus, etanoldriven, denna
kör Hasse till jobbet. Lisa behöver ingen bil då hon cyklar till sitt jobb.
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Bilaga 13 Imageboard ‐ Målgrupp
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Bilaga 14 Kansei ‐ Adjektivinsamling
Användarvänlig

Exklusiv

Kompakt

Otrolig

Standard

Aggressiv

Fast

Konsekvent

Pålitlig

Stark

Aktuell

Fejk

Kontroll

Påtaglig

Stillig

Alldaglig

Feminin

Kontrollerad

Påträngande

Stilren

Analytisk

Fin

Kontrollerbar

Pedagogisk

Stor

Andas

Finurlig

Konventionell

Perfekt

Stöttålig

Angenäm

Flexibel

Kraftfull

Personlig

Stram

Anonym

Följsam

Kraftig

Pigg

Sträv

Attraktiv

Formgiven

Kvalitativ

Plastig

Strukturerande

Avancerad

Förstklassig

Kvalité

Platt

Sval

Avantgardstisk

Ful

Kvalitetsmässig

Portabel

Svepande

Äventyrlig

Funktionell

Kvinnlig

Praktisk

Tafatt

Avkopplande

Futuristisk

Lätt

Prålig

Teknisk

Avspänd

Fyller sitt syfte

Lättåtkomlig

Precis

Temperamentsfull

Avstressande

Gammal

Lättavläst

Prioriterande

Tidsparande

Balanserad

Generös

Len

Proffsig

Tillförlitlig

Banbrytande

Genial

Ligga väl i handen

Rak

Traditionell

Bärbar

Givande

Ljus

Resolut

Träig

Begåvad

Greppvänlig

Lönsam

Respektingivande

Tråkig

Behaglig

Grym

Luftig

Robust

Trevlig

Behjälplig

Hållbar

Lyxig

Rolig

Trivsam

Bekväm

Hård

Mångsidig

Säker

Trygg

Bestämd

Harmonisk

Macho

Själ

Tuff

Bred

High‐tech

Manlig

Skandinavisk

Tyst

Brutal

Hög kvalitet

Maskulin

Skön

Ungdomlig

Burlesk

Högteknologi

Massiv

Skonsam

Unik

Cool

Homogen

Meningsfull

Skräddarsydd

Uppkäftig

Designad

Idealisk

Miljövänlig

Slitstark

Uppmärksam

Detaljerad

Imponerande

Mjuk

Smakfull

Uppseendeväckande

Distinkt

Individuell

Modern

Smart

Utomordentlig

Distraherande

Innovativ

Motståndskraftig

Smidig

Uttrycksfull

Djärv

Inspirerande

Mottaglig

Snabb

Vacker

Driftsäker

Intelligent

Muskulös

Snygg

Välbalanserad

Dynamisk

Iögonfallande

Naturlig

Sober

Vänlig

Effektiv

Irriterande

Neutral

Sofistikerad

Värdefull
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Elegant

Justerbar

Njutningsfull

Solid

Variationsbar

Enhetlig

Kall

Normal

Spännande

Yrkesmannamässigt

Enkel

Känns bra

Ny

Specialdesignad

Öppen

Enkel att
hantera

Karaktäristisk

Nytänkande

Speciell

Överdimensionerad

Ergonomisk

Karaktärsfull

Öm

Specifik

Överskådlig

Estetisk

Klassisk

Omtänksam

Sportig

Övertygande

Ett konstverk

Komfort

Organisatorisk

Stabil

Exakt

Komfortabel

Originell

Stadig
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Bilaga 15 Kansei – Släktskapsdiagram
Bärbar
Portabel

Individuell
Variationsbar
Justerbar
Dynamisk
Mångsidig

Stram
Stilren
Sober
Sofistikerad
Sval

Högteknologi
Teknisk
High‐tech

Muskulös
Kraftfull
Stark

Stabil
Stadig

Stor
Överdimensionerad

Smart
Begåvad
Intelligent
Analytisk
Prioriterande
Genial

Hög kvalitet
Kvalité
Kvalitetsmässig

Massiv
Solid
Kompakt
Robust

Temperamentsfull
Aggressiv

Grym
Hård
Brutal
Djärv

Tråkig
Kraftig
Bred

Ungdomlig

Träig

Uppkäftig

Traditionell

Kvinnlig
Feminin

Anonym

Tyst
Luftig
Andas

Speciell
Nytänkande
Innovativ
Banbrytande
Unik
Specifik
Skräddarsydd
Personlig

Tuff
Cool
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Rak
Klassisk
Originell
Neutral
Alldaglig
Normal
Enhetlig
Standard

Avkopplande

Effektiv
Tidsparande
Snabb

Öppen

Bekväm

Vänlig

Komfortabel

Pålitlig

Manlig

Njutningsfull

Driftsäker

Maskulin

Behaglig

Exakt

Iögonfallande

Precis

Prålig

Strukturerande
Kontroll
Kontrollerad

Stöttålig
Slitstark
Hållbar

Avspänd
Avstressande

Vacker
Snygg
Fin
Estetisk

Ergonomisk

Användarvänlig

Komfort

Enkel att hantera

Greppvänlig

Funktionell

Tillförlitlig

Lättåtkomlig

Lättavläst

Fyller sitt syfte

Trygg

Praktisk

Ligga väl i handen
Skön

Övertygande
Imponerande
Förstklassig
Otrolig
Respektingivande

Designad

Proffsig

Formgiven

Yrkesmannamässigt
Aktuell
Modern
Futuristisk

Specialdesignad
Ett konstverk
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Aktuell
Modern
Futuristisk

Bilaga 16 Kansei ‐ Reducering
Användarvänlig

Harmonisk

Meningsfull

Smidig

Attraktiv

Hög kvalité

Miljövänlig

Snygg

Avancerad

Högteknologi

Mjuk

Solid

Äventyrlig

Homogen

Modern

Spännande

Balanserad

Idealisk

Motståndskraftig

Sportig

Behjälplig

Imponerande

Mottaglig

Stabil

Bekväm

Innovativ

Naturlig

Stillig

Bestämd

Inspirerande

Omtänksam

Stilren

Designad

Intelligent

Organisatorisk

Stor

Detaljerad

Irriterande

Pålitlig

Sträv

Distinkt

Justerbar

Påtaglig

Svepande

Effektiv

Karaktäristisk

Pedagogisk

Tillförlitlig

Elegant

Karaktärsfull

Pigg

Trevlig

Enkel

Konsekvent

Plastig

Trivsam

Ergonomisk

Kontrollerbar

Precis

Ungdomlig

Exklusiv

Konventionell

Proffsig

Uppmärksam

Finurlig

Kvalitativ

Rolig

Välbalanserad

Flexibel

Lätt

Säker

Vänlig

Följsam

Len

Själ

Värdefull

Funktionell

Ljus

Skonsam

Öm

Hållbar

Lönsam

Smakfull

Överskådlig
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Bilaga 17 Kansei – Adjektivenkät

Kryssa hur mycket Du instämmer i att ordet är ett värdeord för testinstrumentet.

Användarvänlig
Attraktiv
Avancerad
Äventyrlig
Balanserad
Bärbar
Behjälplig
Bekväm
Bestämd
Designad
Detaljerad
Distinkt
Effektiv
Elegant
Enkel
Ergonomisk
Exklusiv
Finurlig
Flexibel
Följsam
Funktionell
Hållbar
Harmonisk
Hög kvalité
Högteknologi
Homogen
Idealisk
Imponerande
Innovativ
Inspirerande
Intelligent
Justerbar
Karaktäristisk
Karaktärsfull
Konsekvent
Kontrollerbar

instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls

instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
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Konventionell
Lätt
Len
Ljus
Lönsam
Meningsfull
Miljövänlig
Mjuk
Modern
Motståndskraftig
Mottaglig
Naturlig
Omtänksam
Organisatorisk
Pålitlig
Påtaglig
Pedagogisk
Pigg
Plastig
Precis
Proffsig
Rolig
Säker
Själ
Skonsam
Smakfull
Smidig
Snygg
Solid
Spännande
Sportig
Stabil
Stillig
Stilren
Stor
Sträv
Svepande
Tillförlitlig
Trevlig
Trivsam
Ungdomlig
Uppmärksam

instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls

instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
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Välbalanserad
Vänlig
Värdefull
Öm
Överskådlig

instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls
instämmer inte alls

instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
instämmer helt
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Bilaga 18 Kansei ‐ Moodboard

Hög teknologi

Hög kvalité
Pålitlig

Enkel

Funktionell

Hög
teknologi
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Bilaga 19 Material ‐ plaster
Akrylnitril butadien styren (ABS)
ABS är hård, motståndskraftig och lätt att gjuta. Det är ofta opak, men kan även vara
genomskinliga i viss grad samt i livfulla färger.
Design riktlinjer
ABS har den högsta slaghållfasthet av alla polymerer. Den kan lätt färgas. ABS är UVresistenta för utomhusbruk om stabiliseringsmedel tillsätts.
ASA (akryl-styren-akrylnitril) har mycket hög glans, naturliga färg är benvitt men andra
är färger är tillgängliga. Den är god värmebeständig och har hög slagseghet vid låga
temperaturer.
SAN (styren-akrylnitril) har samma goda tillverkningsbarhet som polystyren men större
styrka, styvhet, seghet, och kemiska och värme. Genom tillsätta glasfiber ökar stelheten
dramatiskt. Solljus orsakar att materialet gulnar och UV-stabilisatorer medför att styrkan
mattas av.
Alla tre kan strängpressade, pressgjutas eller formas till ark som sedan vakuumformas.
De kan sammanfogas med ultraljud eller värmeplatta svetsning eller bindas ihop med
polyester, epoxy, isocyanate eller nitril-fenolföreningar lim.
Typiska användningsområden
Skyddshjälmar; husbilstak, instrumentpaneler och andra invändiga komponenter till
fordon, rördelar, hem-säkerhetsanordningar och höljen för små apparater,
företagsmaskiner, VVS hårdvara, spegelkåpor, fälgskydd, kylskåp inredning, resväskor
(skalet), skrov till gräsklippare, båtskrov osv.
Allmänna egenskaper
Densitet
1.01e3 - 1.21e3 kg / m
^3
Pris
14,8 - 16,2 SEK / kg
Youngs modul
1,1 - 2,9 GPa
Hårdhet 5.6 - 15.3 HV
Högsta drifttemperaturområde
61,9 - 76,9 ° C
Minsta drifttemperaturområde
-123 - -73,2 ° C
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV-strålning)

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Genomsnittlig
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ABS ger detaljerade gjutningar,
godtar färg, och är giftfria och
tuff nog att överleva det värsta
som barn kan göra det.
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Cellulosapolymerer (CA)
Cellulosa är en av de viktigaste strukturella polymerer i växter (särskilt att av trä
eller bomull). Dessa naturliga fibrer behandlas med syror för att producera en harts.
Cellulosaacetat (CA), cellulosaacetat butyrat (CAB) och acetat propionat (CAP) är tre
gemensamma cellulosamaterial. CA kombinerar seghet, opak och en naturlig
texturyta. Vissa cellulosahartser är biologiskt nedbrytbart, används i till fönstren i
kuvert.
Design riktlinjer
Cellulosa material har bra optisk transparens (upp till 90%) och mekaniska
egenskaper, de är ofta används i produkter där ytfinish är viktigt. De kan vara
genomskinligt, transparent eller ogenomskinlig och kommer i en rad olika färger.
Cellulosa material anti‐statiska så dammet inte fastnar på ytan. De har glänsande
ytor och en egen poleringseffekt som får repor på ytan att försvinna under
användningen. De kan vara utformade för användning utomhus. Vattenabsorption
är hög jämfört med PVC.
Typiska användningsområden
Verktygsskaft, paneler för ljusskyltar, bilrattar, badrum inredning, dekorativa
utsmyckningar för bilar och
kapitalvaror, pennor, pneumatiska
system, glasögonbågar,
kontaktlinser, glasögon och
bestickhandtag.
Cellulosaacetat används för handtag
och knoppar.
Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Hårdhet Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus(UV-strålning)

980 - 1.3e3 kg / m ^ 3
24,9 - 27,3 SEK / kg
1,6 - 2 GPa
10 - 15 HV
52,9 - 89,9 ° C
-123 - -73,2 ° C

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Bra
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Ionomer (I)
Ionomers är flexibla termoplaster med joniska krossbindningar, från vilka de får sitt
namn. Kyls de under 40C de får de egenskaper som är typiska för thermosets: hög
hållfasthet, god vidhäftning och kemiska stabilitet.
Design riktlinjer
Ionomers är mycket hårda och har hög draghållfasthet. Deras motståndskraft mot
väder är liknande den för PE och PE. De bör inte användas vid temperaturer över 71
C.
Typiska användningsområden
Livsmedelsförpackningar, atletisk, pjäxor, skridskor (skal), brottningsmattor,
golfboll (omfattningen/skalet), stötfångare och flaskor.

Golf ball Kåporna är tillverkade av ionomer.
Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Hårdhet ‐
Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV‐strålning)

930 ‐ 960 kg / m ^ 3
17,7 ‐ 23,2 SEK / kg
0,2 ‐ 0,424 GPa
2.5 ‐ 4.8 HV
48,9 ‐ 61,9 ° C
‐123 ‐ ‐73,2 ° C

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Bra

Polyamider (Nylons, PA)
Nylon (PA) kan dras till fibrer som fint som silke, och var ofta används som ett substitut
för det. Idag nyare fibrer har urholkat sin dominans på plaggets design, men nylonfiber
linor och nylon som förstärkning för gummi (i bil däck) och andra polymerer (PTFE, för
tak) är viktigt. Det används i produktdesign för hårda höljen/skydd, ramar, handtag, samt
- förstärkt med glas - som lager redskap och andra bärande delar. Det finns många
kvaliteter (Nylon 6, Nylon 66, Nylon 11 osv.), var och en med något olika egenskaper.
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Design riktlinjer
Nylon är tuff, stark och har en låg friktionskoefficient.
Typiska användningsområden
Lätta växlar, lager, höljen till elektriskutrustning, linser, containrar, tankar, rör,
möbelhjul, ketchupflaskor, stolar, tandborstens borst, handtag,
livsmedelsförpackningar.
Polyamider är hård, och lätt färgad.
Allmänna egenskaper
Densitet
kg / m ^ 3
Pris
22,5 - 24,8 SEK / kg
Youngs modul
Hårdhet –
Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar

1.12e3 - 1.14e3

2,62 - 3,2 GPa
25.8 - 28.4 HV
110 - 140 ° C
-123 - -73,2 ° C

Hållbarhet
Brandfarlighet
Brandfarlighetsgräns
Färskvatten
Mycket bra
Salt vatten
Mycket bra
Solljus (UV-strålning) Genomsnittlig
Polykarbonat (PC)
PC är en av de "tekniska" termoplast, vilket innebär att de har bättre mekaniska
egenskaper än den billigare råvara polymerer. Familjen omfattar plast polyamid
(PA), polyoxymethylene (POM) och polytetrafluorethylene (PTFE).
Bensenanläggning ring och‐OCOO‐karbonat grupp kombinera i ren datorn att ge den
dess unika egenskaper optiska öppenhet och god seghet och stelhet, inte ens vid
relativt höga temperaturer. Dessa egenskaper gör PC ett bra val för applikationer
såsom cd‐skivor, säkerhet hårda hattar och höljen för elektriska verktyg. För att
förbättra egenskaperna hos PC ännu mer är det möjligt att samPOLYMERISERA
molekylen med andra monomerer (förbättrar lågan retardancy, brytningsindex och
motståndskraft mot mjuknings), eller att förstärka PC med glas fiber (ger bättre
mekaniska egenskaper vid höga temperaturer).
Design riktlinjer
Den optiska öppenhet och hög slaghållfasthet PC göra den passande för
bulletresistenta eller splittras resistenta glas applikationer. Det är lätt färgad. PC är
vanligtvis behandlas av extrudering eller thermoforming, även om formsprutning är
möjligt. PC kan förstärkas med hjälp av glas fibrer för att minska
krympningsproblem och att förbättra den mekaniska prestanda vid höga
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temperaturer.
Typiska användningsområden
Säkerhetssköldar och ‐ glasögon, linser, företagsmaskiner, belysningsartiklar,
säkerhetshjälmar, elektriska ställverk, fönsterglas, köksutrustning, porslin och
mikrovågsugn.

Polykarbonat är hård och stöttålighet varför dess användning i skyddshjälmar, öppet
tak och upploppskontroll sköldar.
Allmänna egenskaper
Densitet 1.14e3 - 1.21e3 kg / m ^ 3
Pris 22,3 - 24,5 SEK / kg
Youngs modul 2 - 2,44 GPa
Hårdhet - Vickers 17.7 - 21.7 HV
Högsta drifttemperaturområde 101 - 144 ° C
Minsta drifttemperaturområde -123 - -73,2 ° C
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV-strålning)

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Bra

Polyetheretherketone (PEEK)
Polyetheretherketone (PEEK) är en högpresterande termoplast, vilket innebär att - bland
termoplast - har exceptionellt hög styvhet, styrka och motståndskraft mot värme. Detta
har ett pris: PEEK är 50 gånger dyrare än PP, och 10 till 20 gånger mer än nylon. Detta
begränsar det används till applikationer där tekniska prestanda är av största vikt.
Design riktlinjer
PEEK kan användas upp till en temperatur på 300 C under en kort tid och 250 C under
lång tid. Den erbjuder hög hårdhet och slitstyrka. Den har en låg friktionskoefficient, en
låg brännbarhet och låg rökutsläpp vid förbränning. Kemisk motståndskraft är mycket bra
(och bevaras med samma höga temperaturer) och det är mycket låg vattenabsorption.
Typiska användningsområden
Elektriska anslutningar, varmvatten meter, F1 motorkomponenter, ventil och med
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komponenter, tråd och kabel beläggningar, film och glödlampor för specialiserade
tillämpningar, pump bära ringar, elektriska bostäder, bussningar, lager.
_

Denna enhet är gjuten från Victrex PEEK. Det ger
lättare, tystare körning än skulle kunna uppnås med
metaller.

Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Hårdhet Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV-strålning)

1.3e3 - 1.32e3 kg / m ^ 3
628 - 691 SEK / kg
3,75 - 3,95 GPa
26,1 - 28,5 HV
239 - 260 ° C
-123 - -73,2 ° C

Självsläckande
Mycket bra
Mycket bra
Mycket bra

Polyetentereftalat (PET)
Har goda mekaniska egenskaper för temperaturer
så höga som 175 C. PET är kristallklart,
ogenomtränglig för vatten och CO2. Det är tufft,
starkt samt lätt att forma.
Typiska användningsområden
Elektriska installationer och kopplingsanordningar;
flaskor, förpacknings film, film, foto och
röntgenfilm; metalliserade ballonger,
fotograferingsband, videoband, kolsyrade drycker
containrar, ugnssäkra köksredskap,
vindsurfingssegel, kreditkort.
Allmänna egenskaper
Densitet
1.4e3 kg / m ^ 3
Pris

1.29e3 ‐
10,3 ‐ 11,4 SEK / kg
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Youngs modul
Hårdhet ‐
Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV‐strålning)

2,76 ‐ 4,14 GPa
17 ‐ 18,7 HV
66,9 ‐ 86,9 ° C
‐123 ‐ ‐73,2 ° C

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Bra

Polymetylmetakrylat (Akryl, PMMA)
Akryl eller PMMA är termoplastiskt som mest liknar glas i och motståndskraft mot
väder och vind. Materialet har en lång historia: upptäckts i 1872.
Design riktlinjer
Är så hård och styv som polymerer kan bli. Akryl finns som plåt, stång eller rör och
kan formas genom gjutning eller extrudering. Det repar mycket lättare än glas, men
detta kan delvis övervinnas med beläggningar.
Typiska användningsområden
Linser av alla slag; förarkabinbesättning tak och flygplan fönster, skyltar,
förpackning, elektriska komponenter, verktygsskaft, säkerhet glasögon, belysning,
fordonsbaklyktor, stolar, kontaktlinser, fönster, reklamskyltar och cd‐skivor.

Allmänna egenskaper
Densitet
1.16e3 - 1.22e3 kg / m ^ 3
Pris
15,5 - 17,1 SEK / kg
Youngs modul
2,24 - 3,8 GPa
Hårdhet 16,1 - 21,9 HV
Högsta drifttemperaturområde 41,9 - 56,9 ° C
Minsta drifttemperaturområde -123 - -73,2 ° C
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
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Salt vatten
Solljus (UV-strålning)

Mycket bra
Mycket bra

Polypropen (PP)
Liknar polyeten med liknande pris, metoder och tillämpning. Liksom PE det produceras i
stora mängder (mer än 30 miljoner ton per år under 2000), växer med nästan 10% per år.
grenar kan skräddarsys genom smart katalys, vilket ger exakt kontroll slagets styrka och
av de egenskaper som påverkar forma och ritning. I sin rena form polypropen är
brandfarligt och bryts ner i solljus. Brandhämmande göra det långsamt att bränna och
stabilisatorer ger extrem stabilitet, både för UV-strålning och färskt och salt vatten och
mest vattenlösningar.
Design riktlinjer
Standardform PP är billig, lätt och formbart men har låg hållfasthet. Den är mer stel än
PE och kan användas vid högre temperaturer. Egenskaperna hos PP liknar HDPE men det
är hårdare och smälter vid en högre temperatur (165 - 170 C). Styvhet och styrka kan
förbättras ytterligare genom att förstärkas med glas, krita eller talk.
Typiska användningsområden
Linor, trädgårdsmöbler, tvättmaskins tank, rör och rördelar, kabelisolering, vattenkokare,
bilens stötfångare, lådor, resväskor och konstgjorda gräsmattor.

Polypropen används flitigt i hushållsprodukter.
Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Hårdhet
Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar

890 - 910 kg / m ^ 3
13,5 - 14,9 SEK / kg
0,896 - 1,55 GPa
6.2 - 11.2 HV
100 - 115 ° C
-123 - -73,2 ° C

Beständighet
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Brandfarlighet
Brandfarlighetsgräns
Färskvatten
Mycket bra
Salt vatten
Mycket bra
Solljus (UV-strålning) Dålig

Polystyrenen (PS)
Polystyren är ett optiskt klart, billigt, enkelgjuten polymer. I sin enklaste form är PS
spröd. Dess mekaniska egenskaper har förbättrats dramatiskt genom blandning
med polybutadien, men med en förlust av optisk transparens.
Design riktlinjer
PS finns i 3 former: som det enkla material (“allmänt ändamål PS"), utblandat med
polybutadien, och som polystyren skum. Generella PS är lätt att forma. Dess extrema
tydlighet, förmåga att färgad, och högt brytningsindex ge en glasliknande gnistan,
men det är sprött och spricker lätt (tänka på CD‐fodral). Det används när den
optiska attraktionskraft och den låga kostnaden söks, och den mekaniska
belastningen ljus: kosmetisk komprimera, öppet men disponibel glasögon, kassetter
av alla slag. Medium och stor genomslagskraft polystyrenenhandeln sina optiska för
deras mekaniska egenskaper. Medium påverkan PS, genomskinligt, visas i elektriska
byta redskap och brytare, rock byglar och kammar. Hög effekt PS ‐ en blandning av
PPO och PS, är otydlig, men den är tuff och klarar bättre med låga temperaturer än
de flesta plaster, det finns i inredningen av kylskåp och frysar och i livsmedel fack
som de som för margarin och yoghurt. Andra styren har låg draghållfasthet och
högre töjning än SBR eller naturgummi. PS kan jästa till en mycket låg densitet (ca 1
/ 3 av alla polystyren i jästa). Dessa skum har låga värmeledande och är billiga, och
så används för hus isolering, jackor för pannor, isolering för disponibel koppar. De
krossas på laster som inte orsaka skada på känsliga objekt (till exempel TV‐
apparater eller till den mänskliga kroppen), vilket gör dem bra för förpackningar.
Typiska användningsområden
Leksaker, linser och speglar, bägare, bestick, allmänna hushållsapparater,
video/audio kassett fodral, elektroniska höljen, kylskåp liners.

Polystyren är vattenklara, lätt bildas och billigt.
Allmänna egenskaper
Densitet
Pris

1.04e3 ‐ 1.05e3 kg / m ^ 3
11,5 ‐ 12,6 SEK / kg
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Youngs modul
Hårdhet
Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV‐strålning)

1,2 ‐ 2,6 GPa
8.6 ‐ 16.9 HV
76,9 ‐ 103 ° C
‐123 ‐ ‐73,2 ° C

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Genomsnittlig

Polyvinylchloride (tpPVC)
PVC ‐ Vinyl ‐ är en av de billigaste, mest mångsidiga och det mest använda av
polymerer. I sin rena form ‐ som en termoplast, tpPVC – är den är stel och inte
särskilt tuff, det låga priset gör den till en kostnadseffektiv plast där extrema
förhållanden existerar. Tillsättning av mjukgörare skapar mjukgjord PVC, elPVC, ett
material med läderliknande eller gummiliknande egenskaper, och används ett
substitut för båda.
Design riktlinjer
I sin rena form, PVC är tung, hård och spröd. Mjukgörare kan förvandla det från ett
fast material till en som är nästan lika elastiska och mjuka som gummi. PVC används
som en billig ersättning för läder, där det kan fås att likna i färg och konsistens. Det
är mindre opak än PMMA och PC, men det kostar mycket mindre.
Typiska användningsområden
tpPVC: rör, rördelar, profiler, vägmärken, kosmetiska förpackning, kanoter,
trädgårdsslangar, vinylgolv, fönster och fasader, vinylskivor, dockor. elPVC:
konstläder, tråd isolering, film, plåt, tyg, bilklädsel.

Dessa båtfendrar visar att PVC är hård, vattenfast och lätt att form och färg
Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Hårdhet

1.3e3 - 1.58e3 kg / m ^ 3
9,64 - 10,6 SEK / kg
2,14 - 4,14 GPa
10,6 - 15,6 HV
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Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Färskvatten
Salt vatten
Solljus (UV-strålning)

60 - 70 ° C
-123 - -73,2 ° C

Brandfarlighetsgräns
Mycket bra
Mycket bra
Mycket bra
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Bilaga 20 Material ‐ gummi
Butyl Rubber
Butyl gummi (NR) är syntetmaterial som liknar naturgummi. De har god
motståndskraft mot nötning.
Design riktlinjer
Naturgummi är ett billigt och kan användas mellan ‐50 C till 115 C, men har med
dålig olja, oxidation, ozon och UV‐resistens.
Typiska användningsområden
Bildäck, tätningar, bälten, elektrisk isolering, slangar, bromsbelägg, gummifoder, rör
och pumpar.

Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Högsta drifttemperaturområde
Minsta drifttemperaturområde
Ej återvinningsbar

900 - 920 kg / m ^ 3
24,9 - 27,4 SEK / kg
0,001 - 0,002 GPa
96,9 - 117 ° C
-51,2 - -43,2 ° C

Beständighet
Brandfarlighet
Brandfarlighetsgräns
Färskvatten
Mycket bra
Salt vatten
Mycket bra
Solljus (UV-strålning) Bra
Polyisopren Rubber (IIR)
Isopen (eller polyisopren) är syntetiska naturgummin och bearbetas på samma sätt som
naturgummi.
107

Bilagor

Typiska användningsområden
Bildäck och innerslangar, tätningar, bälten, elektrisk isolering slangar, rör, pumpar och
skor.

Isopen används för tätningar, slangar mm.
Allmänna egenskaper
Densitet
930 ‐ 940 kg / m ^ 3
Pris
19,7 ‐ 21,7 SEK / kg
Youngs modul
0,0014 ‐ 0,004 GPa
Högsta drifttemperaturområde 96,9 ‐ 117 ° C
Minsta drifttemperaturområde ‐53,2 ‐ ‐43,2 ° C
Ej återvinningsbar
Beständighet
Brandfarlighet
Brandfarlighetsgräns
Färskvatten
Mycket bra
Salt vatten
Mycket bra
Solljus (UV‐strålning) BraPolyuretan
De är den starkaste av elastomerer.
Design riktlinjer
Har exceptionell styrka (upp till 48 MPa) och slitstyrka. De har användbara egenskaper
från -55 C till 90 C.
Typiska användningsområden
Stötdämpande, förpackning, skosulor, däck, bränsleslangar, kugghjul, lager, och
stötfångare.
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Allmänna egenskaper
Densitet
Pris
Youngs modul
Återvinningsbar

1.02e3 - 1.25e3 kg / m ^ 3
24,8 - 27,3 SEK / kg
0,002 - 0,03 GPa

Beständighet
Brandfarlighet
Brandfarlighetsgräns
Färskvatten
Mycket bra
Salt vatten
Mycket bra
Solljus (UV-strålning) Bra
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Bilaga 21 Konceptframtagning fas1
Föst genomfördes en brainstorming, se figur 17:

Figur 17.
Tankekarta
Därefter tog idéskisser fram, se figur 18‐20:

Figur 18.
Idéskisser
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Figur 19.
Idéskisser

Figur 20 .
Idéskisser
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Därefter validerade skisserna och fyra koncept arbetades fram, se figur 21‐24:

Figur 21 . Konceptskisser

Figur 22 . Konceptskisser
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Figur 23 . Konceptskisser

Figur 24 . Konceptskisser
Här avbröts fas1.
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Bilaga 22 Konceptframtagning fas2
7.1.1.1

Idégenerering

En individuell Brainstormning genomfördes över vad för delar instrumentet kunde
tänkas behöva samt hur de skulle vara utformade. Brainstormingen finns grafiskt
presenterad nedan, se figur 26.

INFORMATION‐SDON
‐ skärm
‐ pekskärm

MANÖVER‐DON
‐ fjärrkontroll

ANVÄNDNING
‐ stående på golv
‐ stående på golv eller
dyl.
‐ hängande på vägg

‐ knappar
‐ vred/rattar
‐ switchar
‐ spakar
‐ tagentbord

INSTRUMENT

Figur 26 .
Tankekarta

LAGER

BLANDAS

‐ hur många rör?

‐ akustisk

‐ förflyttning?

‐ passiv

‐ storlek på rör?

. magnetisk

För att hitta inspiration till instrumentet genomfördes ytterligare en individuell
Brainstormning. Denna resulterade i tre imageboard. Dessa tre är:
•

Kapsla in – skydda sina inre komponenter.
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•

Passa in – pass flera miljöer, inte vara ögonstickande.

•

Med twist – en seriös design men med ett inslag av humor.

Även andra produkter som kunde ligga till grund för formgivningen genererades.
Dessa produkter var:
•
•

Multimeter och liknande
Vattentät elektronik
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•

Medicinteknisk utrustning

Under brainstormingen kom idén upp med att instrumentet skulle formges på ett
sådant sätt att det försvårade för obehöriga att användas och transporteras. Detta
skulle kunna ske på fyra olika sätt:
•
•

•

•

Inga handtag
Användaren transporterar instrumentet med säckkärra eller liknande.
Dolda handtag
Handtagen är dolda och kan enbart användas då instrumentet är upplåst.
Se Figur 30.
”Dramat modell” med påkopplingsbara hjul
Ett handtag, eventuellt teleskopbart, på ena sidan. Hjul kan kopplas på. Se
Figur 23.
Påkopplingsbara handtag
Handtagen ör lösa/separata och kopplas på instrumentet med hjälp av
olika lösningar/tekniker. Till exempel gängor, spår, spärrar med flera. Se
Figur 24.

Figur 30. Dolda
handtag
Figur 23. Dramat
7.1.1.2

Figur 24. Lösa handtag

Komponent kombinationer

Instrumentets ingående komponenter illustrerades av enkla papperskuber i naturlig
storlek. De vita kuberna har en bestämde storlek, medans de svarta har enbart en
bestämd volym. Vilket innebär att deras yttre mått kan variera efter behov. De
komponenter detta gäller är behållarna för MIP samt provrörslagret.
Komponenter som användaren måste komma åt i användningen placerades alltid så
att åtkomsten av dessa sker mycket enkelt.
Papperskuberna byggdes ihop i 23 olika kombinationer, se Bilaga 24.
Kombinationernas yttre mått hjälpte till att beräkna instrumentets ingående
komponenters totala volym. Flera av kombinationerna förfall sig väldigt lika och
kunde därmed reduceras bort. För att få ett övergripbarare antal kombinationer
valdes sju olika kombinationer ut. Dessa sju skulle skilja sig åt så mycket som
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möjligt. Kombinationer med största volymen, minsta volymen, högsta höjden,
bredaste bredden och djupaste djupet valdes ut. De sju kombinationerna som valdes
ut finns illustrerade i Figur 31.

Figur 31.
Valda
uppbyggnader

7.1.1.3

Idéskissning

Idéskissningen genererade i 50 idéer över instrumentets form utefter de ovan
nämnda inspirationerna och de valda formationerna av de ingående
komponenterna. Idéskisserna är enkla pennskisser med blå penna, med
förklarande pilar och hjälplinjer i orange. Samtliga skisser är utförda likadant för att
ge varje idé en så rättvis chans vid bedömning som möjligt. Eftersom ögat uppfattar
färg inom några hundradels sekunder. Det tar några tiondels sekunder att uppfatta
form. (Cap & Design, 2003)).
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Samtliga idéer diskuterades och idéer som inte ansågs vara värda att vidareutveckla
förkastades till det endast åter stod sju idéer. Dessa sju presenteras i Figur 32.

Figur 32. Valda idéer
Idéskisser genererades även på olika former av handtag, se nedan i figur 33. Dessa
används i vidareutvecklingen av grundkoncepten.

Figur 33. Handtag
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7.1.1.4

Grundkonceptskissning

Grundkonceptskissningen resulterade i sju olika förslag på instrumentets form.
Skisserna innehåller inga detaljer så som handtag eller anslutningar till rör och
datorutgångar. Detta utvecklas på de valda koncepten för vidareutveckling. De sju
koncepten är presenterade på liknande sätt, med två sid vyer och en
perspektivskiss. I skisserna används ljusgrått och olika kulöra färger. Vid validering
kommer skisserna visas svartvita för rättvis behandling och analys.
De sju grundkoncepten presenteras i Figur 34‐40 nedan, samt med en kort
beskrivande text.
Grundkoncept I
Grundkoncept I bygger på uppbyggnad
1.
Det är ett två delat koncept med en
avtagbar ”huv”. Under huven finns,
förutom de ingående komponenterna,
handtag för att underlätta vid
transport.

Figur 34. Koncept I

Närmast marken/golvet/bordet och så
vidare finns en breda sarg. Denna är till
för att skydda instrumentet för slag
samt från köld och väta från marken

Grundkoncept II
Konceptet är utformat efter
uppbyggnad 1.
Ett kantigt koncept som följer de
ingående komponenternas form och är
lägre mot sidan där luckan sitter.
Luckan är en stor och roterar runt ena
kortsidan. Luckan sluter tätt över
instrumentet. Skyddande sarg som inte
går ut från instrumentet.
Figur 35. Koncept II
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Grundkoncept III
Uppbyggnad 6 har stått för underlaget
till grundkoncept III.
Ett hinkformat koncept med mindra
basarea än topparea. Stort handtag för
enhandsgrepp. Ett stort lock täcker
öppningen. Locket går utan på
instrumentet.

Figur 36. Koncept III
Grundkoncept IV
Bygger på uppbyggnad 6.
Ett kantigt koncept som följer
komponenterna och därmed är lägre I
framkant. En stor lucka täcker hela
toppen. Den roterar runt bakre sidan.
Luckan går inte utanpå instrumentet.

Figur 37. Koncept IV
Grundkoncept V
Grundkonceptet bygger på
uppbyggnad 7.
Ett lågt men brett koncept. För att
komma in I instrumentet skjuts luckan
bortåt. Luckan har ett inbyggt stopp
vilket gör att den inte sitter löst och
kan då inte heller avlägsnas från
instrumentet.

Figur 38. Koncept V
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Grundkoncept VI
Bygger på uppbyggnad 2.
Ett grundkoncept med två luckor. En
lucka för MIP och NIP och en för
batteriet och lager.
Sammanfogar ett rundare objekt med
ett kantigare.

Figur 39. Koncept VI
Grundkoncept VII
Baserad på uppbyggnad 6.
För att komma in I instrumentet är
luckan liknande sådana som finns på
dokumentskåp som rullar ihop sig när
luckan öppnas.
Formen följer komponenterna och är
lägre framtill.

Figur 40. Koncept VII
7.1.1.5

Konceptval

De slutgiltiga koncepten valdes med hjälp av konceptanalyser och kansei, samt
genom diskussioner och egna värderingar. Diskussionerna grundade sig på
konceptens för‐ och nackdelar. Nedan följer resultatet av dessa metoder samt
slutligen vilka koncept som valdes.
Konceptvalsanalyser
En poänganalys och en parvis jämförelse genomfördes och resultatet presenteras
nedan:
Poänganalys
Ett fåtal basfunktionerna från funktionsanalysen raderades i poänganalysen, på
grund av deras överflödighet då koncepten inte kunde valideras mot dessa.
Poänganalysen blev relativt jämn och visade att koncept I, II och V var mest lämpliga
för utveckling. Där koncept V fick högsta poängen.
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Funktion

Prio.

Koncept I
Värde

Σ

Koncept II
Värde

Σ

Koncept III
Värde

Σ

Koncept IV
Värde

Σ

Koncept V
Värde

Σ

Koncept VI

Koncept VII

Värde

Värde

Σ

Σ

FUNKTIONSOMRÅDE:
erbjuda

vattendetektion

10

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

medge

bärbarhet

9

7

63

3

27

8

72

6

54

6

54

4

36

5

45

uttrycka

innovation

8

7

56

5

40

4

32

5

40

6

48

9

72

6

48

skydda

ingående komponenter

9

10

90

10

90

9

81

7

63

10

90

2

18

7

63

erbjuda

grepp

8

7

56

6

48

8

64

5

40

5

40

3

24

5

40

minimera

storlek

0

3

7

7

0

9

0

9

0

3

0

5

0

7

0

äga

smidighet

3

4

12

2

6

7

21

7

21

3

9

6

18

8

24

underlätta

rengöring

2

8

16

7

14

6

12

6

12

8

16

3

6

7

14

tåla

slag/stötar

2

7

14

7

14

6

12

6

12

8

16

4

8

4

8

uppfattas

modern

7

8

56

6

42

1

7

8

56

6

42

9

63

6

42

rymma

"provrörs‐lager"

8

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

uttrycka

hög kvalitet

8

7

56

6

48

3

24

6

48

8

64

6

48

6

48

förmedla

högteknologi

8

5

40

6

48

3

24

7

56

8

64

3

24

6

48

erbjuda

användarvänlighet

8

8

64

8

64

9

72

4

32

9

72

3

24

6

48

uttrycka

elegans

3

6

18

5

15

4

12

1

3

4

12

6

18

7

21

uttrycka

"proffsinstrument"

4

5

20

5

20

3

12

3

12

9

36

1

4

6

24

inneha

tydlighet

7

5

35

6

42

5

35

9

63

10

70

5

35

7

49

äga

portabilitet

0

4

0

9

0

9

0

8

0

7

0

6

0

8

0
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eliminera

skaderisk

0

3

0

5

0

5

0

8

0

8

0

8

0

9

0

erbjuda

anpassningsbarhet

3

0

0

5

15

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

tåla

vatten

8

8

64

8

64

8

64

6

48

9

72

3

24

3

24

minimera

missuppfattningar

2

9

18

7

14

9

18

9

18

9

18

6

12

7

14

förhindra

skador

4

7

28

6

24

6

24

7

28

8

32

5

20

9

36

inneha

display

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

medge

låsbarhet

7

9

63

9

63

9

63

9

63

7

49

7

49

9

63

äga

hållfasthet

6

7

42

8

48

7

42

8

48

7

42

3

18

4

24

medge

enhandsvändning

5

1

5

8

40

8

40

9

45

9

45

7

35

9

45

erbjuda

alternativ energi tillförsel

8

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

10

80

TOTALT

Σ=

1083

Σ=

1046
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Σ=

1151

Σ=

816
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Parvis jämförelse
Koncepten värderades mot varandra i en parvis jämförelse, se nedan. Den resulterade i att koncept I, II och V var mest lämpliga för
vidareutveckling. Där koncept I bedöms mest lämpligt.
Antal
Koncept Koncept Koncept Koncept Koncept Koncept Koncept Antal Antal "+"
I
II
III
IV
V
VI
VII
"+"
"‐" & "‐"
Koncept
I

+

Koncept
II

+

+

+

+

+

6

0

6

+

+

+

+

+

5

0

5

‐

‐

+

‐

1

0

1

‐

+

+

2

1

3

+

+

2

2

4

‐

0

0

0

2

2

Koncept
III
Koncept
IV
Koncept
V
Koncept
VI
Koncept
VII
Antal "‐
"

0

0

1

2

0
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Kansei

Koncepten validerades mot Kanseiorden med hjälp av en adjektivenkät, med en
åttagradig segmatisk differentialskala, se nedan
KONCEPT IV
instämmer inte
alls

instämmer
helt

Bekväm
Enkel
Hög kvalité
Pålitlig
Stilren
Vänlig

En kort bakgrundsbeskrivning över projektet samt en mycket kort beskrivning av
varje koncept genomfördes för deltagarna inför utvärderingen. Deltagarna hade
också möjlighet att titta på Imageboardet med Kanseiorden. Där påpekades också
att det var viktigt att fokusera på form och inte funktion i utvärderingen. Koncepten
presenterades svartvita för att göra valideringen rättvis. Totalt deltog elva personer
i undersökningen och resultatet presenteras i Diagram 2 nedan:

Konceptvalidering mot Kanseiorden

Vänlig

Bekväm
7
6
5
4
3
2
1
0

Koncept I
Enkel

Koncept II
Koncept III
Koncept IV
Koncept V

Stilren

Hög kvalité

Koncept VI
Koncept VII

Pålitlig

Diagram 2. Kansei validering
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Resultatet blev mycket jämt men visar att koncept VI inte verkar lämpligt att
fortsatta utveckla, även koncept III och IV visar sig inte vara optimalt. Mest lämplig
verkar koncept I vara, därefter är det svårt att urskilja vilka som är nästkommande.
Koncept II har fått jämna och relativt höga poäng med något lägre på vänlig och
bekväm. Koncept V bedöms inte vara speciellt bekvämt men har i övrigt fin poäng.
Slutsats konceptval

Både poänganalysen och kansei visar att det är jämt mellan koncepten. I samtliga
analyser har koncept I, II och V ansets mest lämpliga. I poänganalysen var en
inbördes ordningen V, I och II. Parvis jämförelse resulterade i ordningen I, II och V.
Resultatet med utvärderingen mot kanseiorden kan tolkas som att
lämplighetsordningen är I, II och V (delat med VII).
Koncept I och II valdes för vidareutveckling då de verkade vara starkast, trots
jämnheten.
7.1.1.6

Konceptutveckling

Yttre komponenter på instrumentet är: Låsanordning, förflyttningshjälpmedel och
ingångar för vattenprov och sköljvatten
Över dessa tre komponenter genomfördes en Brainstorming för varje koncept.
Tidigare idéer som framkommit under projektet beaktades även. Brainstormningen
presenteras nedan:
Låsanordnin
g
Grundkoncept I

•
•

•
•
•

4 st. (vid
varje
sida)
1 på
lång och
1 på
kort sida
+ ”spår”
innanför
Runt om
2 st. på
långsido
rna
1 st. på
framsida
n
(långsid
an) +
”spår”
innanför

Förflyttnings
hjälpmedel
•
•
•
•
•

Dolda under
”huven”
Inga
I sidan
• Innåt
• Utåt
Påkopplingsbara
”Dramat‐modell”

Ingångar

front
Var som på de röd
markerade sidorna
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Grundkoncept II

•

•

•

•
•

1 på
kortsida
n/
framsida
n
2 på
kortsida
n/
framsida
n
Runt om

•
•
•
•

Inga
I sidan
• Innåt
• Utåt
Påkopplingsbara
”Dramat‐modell”
front
Var som på de röd
markerade sidorna

Grundkoncept I vidareutvecklades med låsanordningen “2 st. på
långsidorna” och med handtag dolda under ”huven”.
Grundkoncept II vidareutvecklades med låsanordningen ”2 på kortsidan”
och i en dramat ‐modell.

Vidareutvecklade koncepten presenteras under resultat.
7.1.1.7

Resultat

Nedan presenteras de två vidareutvecklade koncepten:
7.1.1.8

Konceptförslag 1

Konceptförslag 1 är en vidareutveckling av grundkoncept I. Se Figur 41.
Formen har blivigt inspirerad av en skattkista. Konceptet är i två lösa delar, en
basdel som är stående på golvet/marken och ett lock som sluter tätt övre basdelen. I
botten av basdelen sitter en sarg vars syfte är att skydda instrumentet från
markkyla och – väta.
För att försvåra för obehöriga att justera inställningar finns det inga styrdon och
liknande på utsidan av instrumentet. För att komma åt dessa måste användaren ha
en nyckel till de två låsen på konceptets kortsidor. När låsen är upplåsta kan
användaren lyfta av locket. Finns det batteri, NIP och MIP behållarna lätt tillgängliga
samt en panel med styrdon för:
•
•
•

Onoff
Frekvens, hur ofta testet skall köra
Sköljning av systemet

Under locket finns också tillgång till behållarna av MIP‐ och NIP.
När locket är avlyft uppenbarar sig också två rejäla handtag vid de båda långsidorna.
Syftet med de dolda handtagen är att försvåra transportering av instrumentet för en
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obehörig. Handtagen har en varierad bredd för att användaren själv skall söka upp
ett behagligt grepp för denne.

Figur 41. Konceptförslag 1
Uppbyggnad komponenter
Konceptförslag 1 bygger på följande uppbyggnad av de inre komponenterna, se
Figur 42.

Figur 42.
Uppbyggnad för
konceptförslag 1

Material
Tänkbara material för konceptet skulle kunna vara: Polyvinylchloride (tpPVC) eller
Polyamider (Nylons, PA)i huvudparten och till greppytor Cellulosapolymerer (CA).
Detta material bör utformas räfflat.
SWOTanalys
Konceptförslag 1 styrkor, svagheter, möjligheter och hot är, se Figur 43
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Figur 43.
SWOT för
Koncep
förslag 1

Styrkor
‐ Försvårar för obehöriga
‐ Skyddar för markkyla och
väta
‐ Lätt att tillverka/producera
‐ Avrinning från toppen bra
‐ Upplevs bekväm, enkel,
pålitlig / vänlig

Svagheter
‐ Ingen avrinning från sargen
‐ lyft & bärning krävs vid
förflyttning
‐ Två delar, kräver antingen
två persone eller en person
bär två gånger
‐ Felaktiga lyft kan skada
‐ Upplevs inte tillräckligt
stilren

Möjligheter
‐ Utveckla tätningen för
locket
‐ Utveckla ergonomiska
handtag
‐ Vidare utveckla för en
global marknad

Hot
‐ Plagiat risk
‐ Materialval, alla variablar
såsom klimat mm måste
beaktas
‐ Inte konrollerad hållfasthet
‐ Kunder efterfrågar mindra
och mer portablare
instrument

Modell och storlek
Formmodellen (mock‐up), figur 45‐46 visar konceptförslagets yttre form. Storleken
av konceptet redovisas i Figur 44.

Figur 45. Modell konceptförslag 1
Modellbygget finns dokumenterat i nedan.
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Konceptförslagets storlek redovisas i Figur 46.

Figur 44. Storlek konceptförslag 1
I rätt miljö
I Figur 47 visas instrumentet I sin rätta miljö. För att underlätta uppfattningen av
dess storlek är siluetter av en man och en kvinna infällda i bilden för att jämföra
med. Figur 48 visar koncepten i laborationsmiljö.
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Figur 47 Fält miljö konceptförslag 1

Figur 48 Labb miljö konceptförslag 1
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7.1.1.9

Konceptförslag 2

Konceptförslag två är en vidareutveckling av grundkoncept II. Se Figur 49.
Ett kantigt koncept med en rektangulär bottenarea och slutande topp. Slutningen
gör att avrinningen av vatten är bra. Sluttningen/toppen följer de ingående
komponenternas form. Lutningen medför även att instrumentet får en riktning som
gör det lättare att förstå vad som är framsida och baksida. Den kortsidan med lägst
höjd blir framsidan.
Locket går över hela instrumentet och är fastsatt i den bakre kortsidan. För att
locket skall tätsluta och vara vattentätt går locket utanpå instrumentet. På
instrumentets framsida finns det ett lås, som användare behöver nyckel till. Detta
för att försvåra för obehöriga att manipulera inställningar. Luckan öppnas med det
övre handtaget på framsidan. Under luckan finns det batteri, NIP och MIP behållarna
lätt tillgängliga samt en panel med styrdon för:
•
•
•

On/Off
Frekvens, hur ofta testet skall köra
Sköljning av systemet

På baksidan sitter ingången för vattenprovet samt sköljvattnet samt utgången för de
samma. Detta förstärker illusionen av baksidan.
För att försvåra att obehöriga tar med sig instrumentet är konceptförslag 2 utformat
som i en ”dramat‐modell” med påkopplingsbart hjulpar. När instrumentet är i bruk
kan hjulparet förvaras inne i instrumentet eller tas med av användaren. När det är
dags att förflytta instrumentet måste behållarna med NIP och MIP vara tomma
alternativt förslutna. Användaren låser upp instrumentet, tar fram hjulen, stänger
och låser luckan och trär på hjulparet i den nedre bakre ändan. När hjulen sitter på
plats lyfter användaren upp instrumentet i det undre handtaget på framsidan.
Användaren lyfter till önskad vinkel och kan enkelt rulla iväg med instrumentet.
Hjulparet är två hjul som är förbinda med en centrerad axel mellan dem. Hjulen är
roterbara runt axeln. Vilket innebär att när konstruktionen låser/klämmer fast
axeln kan hjulen rotera.
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Uppbyggnad komponenter

Figur 49. Konceptförslag 2

Konceptförslag 1 bygger på följande uppbyggnad av de inre komponenterna, se
Figur 50.

Figur 50.
Uppbyggnad för
konceptförslag 1
Material
Tänkbara material för konceptet skulle kunna vara: Polyvinylchloride (tpPVC) eller
Polyamider (Nylons, PA)i huvudparten och till greppytor Cellulosapolymerer (CA).
Detta material bör utformas räfflat.
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SWOTanalys
Konceptförslag 2 styrkor, svagheter, möjligheter och hot ör, se Figur 51.

Styrkor
‐ Försvårar för obehöriga
‐ Skyddar för markkyla och väta
‐ Lätt att tillverka/producera
‐ Ingen utstående sarg, dvs bra
avrinning
‐ Upplevs enkel, hög kvalit´t &
pålitlig
‐ Ren och enkel
‐ Inga lyft från marken

Svagheter
‐ Hjul krävs
‐ Upplevs inte tillräckligt vänlig och
bekväm
‐ Avrinning från toppen dålig
‐ MIP & NIP behållarna måste vara
tomma vid förflyttning
‐ Hjulkonstruktionen kan upplevas
osäker och ostabil

‐ Hjulen kan förvaras i instrumentet

Möjligheter
‐ Utveckla tätningen för locket
‐ Utveckla ergonomiska handtag

Figur 51.

‐ Utveckla avrinningen från toppen

SWOT för

‐ Utveckla hjulkonstruktionen
‐ Vidareutveckla för en global
marknad

Koncep

Hot
‐ Plagiat risk
‐ Materialval, alla variablar såsom
klimat mm måste beaktas
‐ Inte konrollerad hållfasthet
‐ Kunder efterfrågar mindra och
mer portablare instrument

förslag 2

Modell och modell
Formmodellen (mock‐up) visar konceptförslagets yttre form. Storleken av
konceptet redovisas i Figur 52.
Formmodellen visar inte funktionen med hjulen.

Figur 52. Modell konceptförslag 2
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Modellbygget finns dokumenterat nedan.

Konceptförslagets storlek redovisas i Figur 52.

Figur 52. Storlek konceptförslag 2

I rätt miljö
Figur 53 visar konceptförslag 2 i fältmiljö, placerad intill havet för provtagning på
badvattnet.
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Figur 53. Fält miljö konceptförslag 2
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Bilaga 23 Mind map/ Tankekarta
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Bilaga 24 Uppbyggnader inre komponenter
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Bilaga 25 Idéskisser plus utvärderingen
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Nr: Kommentar:
1

Symmetrin skapar ett stabilt intryck

2

Alla handtagen

3

Lätt att komma åt inner komponenter

4

Bra avrinning

5

Handtag

6

“Bekant” med en låda som dras ut

7

“Actionhjälte” Användaren känner sig viktig

8

Visar tekniken inuti

9

Tillåter att användaren kan kolla så att maskinen funkar utan att öppna
den

10

Greppvänlig yta där man instinktivt skulle greppa för att lyfta

11

“Fejk”‐lucka ger symmetri som gör att maskinen ser genomtänkt ut

12

Rejält handtag

13

Luckan ger lite “jag är en hjälte och jag ska desarmera en bomb” känsla

14

Enkelt för användaren

15

Avrinning

16
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Bilaga 26 Färgkartor

Labbmiljö

Fält/naturmiljö
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Bilaga 27 Adjektivenkät – Kansei utvärdering på konceptförslag
KONCEPT I

instämmer inte
alls

instämmer helt

Högteknologi
Hög kvalité
Enkel
Pålitlig
Funktionell
Innovativ
KONCEPT II

instämmer inte
alls

instämmer helt

Högteknologi
Hög kvalité
Enkel
Pålitlig
Funktionell
Innovativ
KONCEPT III

instämmer inte
alls

instämmer helt

Högteknologi
Hög kvalité
Enkel
Pålitlig
Funktionell
innovativ
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