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Förord
Under våren 2012 har vi, i samarbete med HemoCue AB i Ängelholm, utfört vårt 
exemensarbete på 15hp som är det sista momentet i vår mot en kandidatexamen 
inom maskiningenjörs programmet. 
Under arbetets gång har vi fått en god förståelse för hur den teori vi lärt oss knyts 
ihop med det praktiska arbetet som färdigutbildad ingenjör. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss under arbetets gång . Ett extra 
stort tack vill vi ge Håkan Eriksson, vår handledare på HemoCue AB, för den tid 
du gett oss när vi än behövt den, samt till Lars Bååt, vår handledare på högskolan i 
Halmstad för all den positiva feed back vi fått av dig. 

Halmstad Maj 2012

___________________________                    ____________________________

Rebecka Bazzaz	
 	
 	
 	
 	
 Malin Jönsson

                                                                       



Sammanfattning
Vi har i samarbete med HemoCue AB utfört ett exemensarbete inom 
konstruktionsteknik.  HemoCue AB utvecklar, tillverkar och marknadsför 
patientnära medicinteknisk utrustning. De erbjuder testning av patienter på ”plats”  
med samma  noggrannhet och precision som om testet skulle ske på ett 
laboratorium med ett laboratorium instrument. 
Syftet med detta projekt var att ta fram en laddstation till ett mätinstrument som 
HemoCue AB i nuläget håller på att ta fram.

De krav som vi hade att följa var många, de mest utslagsgivande var dock att 
laddstationen skall vara placerad liggandes på bordet och att användning av 
instrumentet under laddnings tiden skall vara möjlig utan några som helst 
problem.

De metoder som vi valt att arbeta efter är dels Brainstorming och dels Fredy 
Olssons metoder för Princip- och primär konstruktion(1976). Vi har även tittat en 
del på Arne Åkessons tillverkningskonstruktion(1981). Att vi valt att arbeta med 
dessa är för att få med all viktig dokumentation, från idé till färdigt konstruktions 
underlag.

Detta examensarbete har resulterat i en prototyp av en laddstation som uppfyller 
samtliga krav och önskemål som vi haft att arbeta efter.  Det underlag som vi tagit 
fram kommer HemoCue AB troligtvis att utveckla ännu lite längre innan 
laddstationen kommer att i bruk.

                                                                       



Abstract
Our thesis is made in cooperation with HemoCue AB, Ängelholm Sweden, within 
the area of construction technology. HemoCue AB develop, manufacture and 
market medical equipment. The company manufactures devices that test patients 
with the same accuracy and precision as if the tests where made in laboratories 
with high performance instruments. The purpose of this thesis is to develop a 
charging station to a measuring device the HemoCue AB are in the process of 
developing.

There charging station should fulfill several requirements. The main objective was 
to design a charging station to be placed on a table, and that the instrument should 
be possible to use during charging. 

We have been working the the methods of Brainstorming as well as Fredy Olssons 
methods for ”Princip- och primär konstruktion (1976)”. We have also been 
influenced by Arne Åkessons ”Tillverkningskonstruktion (1981)”. 

The thesis has resulted in a prototype that fulfills all requirements set by 
HemoCue. The prototype and documentation will be used by HemoCue to 
develop the final version. 
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1 Inledning
1.1 Företags beskrivning
HemoCue AB är ett privatägt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
patient nära medicin teknisk utrustning. De erbjuder testning av patienter på 
”plats” med samma  noggrannhet och precision som om testet skulle ske på ett 
laboratorium med ett laboratorium instrument. Företaget började att lansera sina 
produkter 1982 men redan 1974 började HemoCues grundare, Sven-Erik Nilsson 
och Jan Lilja, arbeta med utveckling av mickrokuvettkonceptet. Det är detta 
koncept som gör denna komplexa testning enkel och pålitlig.
Fördelarna med en patient nära testning är många. Genom att ha möjligheten att 
testa patienten på plats kan man genast erhålla den data som behövs för att snabbt 
kunna fatta beslut om vidare behandling.

	
 Bild 1.1, Några av HemoCues olika mätinstrument (www.hemocue.com)

HemoCue AB har ca 400 anställda och finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
USA, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien, Indien och Sydafrika. Utöver dessa 
finns även företag som ägs och drivs självständigt men som arbetar exklusivt med 
HemoCues produkter, dessa företag finns i Polen, Frankrike, Italien, Kenya och 
Australien i dessa bolag finns det ca 60 anställda, även dessa räknas till 
HemoCues distributions nätverk. HemoCues produkter används i dagsläget i över 
130 länder. 
Genom att samarbeta med sjukvårdspersonal världen över får HemoCue AB en 
gedigen förståelse för de olika behov som kan uppkomma, detta är till stor hjälp 
när nya mätinstrument skall tas fram.
2007 köptes HemoCue AB upp av det amerikanska bolaget Quest Diagnostics. 
Quest Diagnostics är världsledande inom sitt område som är diagnostisk testning1.

1.2 Projektbeskrivning
Vi har tagit fram en helt ny typ av laddstation som uppfyller alla de krav som 
HemoCue AB gav oss från början av projektet. Utifrån dessa krav har vi tagit fram 
ett komplett konstruktionsunderlag för tillverkning av laddstationen. 
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1.3 Problembeskrivning
I dagsläget har HemoCue AB en laddstation vars endast uppgift är att ladda 
instrumentet. Kravet de hade vid framtagning av denna laddare var att få en 
fungerande produkt till minsta möjliga kostnad. Då många av HemoCues kunder 
är beroende av att kunna använda sina instrument frekvent fungerar inte den 
nuvarande lösningen då instrumentet är obrukbart vid laddning.

1.4 Syfte
Syftet med vårt projekt är att ta fram en laddare med flera bra finesser som kan 
vara mycket värdefulla vid frekvent användning av instrumentet. Laddstationen 
kommer att användas i olika typer av miljöer såsom på vårdcentraler, hem miljö, 
blodbanker etc, dock ej i sterila miljöer så detta behöver vi inte ta hänsyn till. 
Personerna som främst kommer att bruka denna produkt är sjukvårds personal 
världen över.  

1.5 Avgränsningar
När vi är klara med vårt examensarbete skall det finnas ett komplett 
konstruktionsunderlag för att kunna tillverka laddstationen som vi tagit fram. Då 
vi tagit fram en helt ny produkt kommer all nödvändig information såsom 
ritningar och kopplings scheman att finnas med. Vi kommer även att ta fram ett 
underlag för CE-märkning. Detta kommer dock ej att vara komplett då HemoCue 
AB kommer att göra vissa justeringar på laddstationen då nya önskemål kommit 
till i ett för sent skede av vårt arbete. Vi kommer inte att behöva ta hänsyn till 
användning i steril miljö då instrumentet och därmed laddstationen kommer att 
användas i icke steril miljö.
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2 Teoretisk referensram
Vi har valt att arbeta efter två olika metoder som man kan ha nytta av vid 
konstruktions projekt. Dessa metoderna är framtagna av Fredy Olsson(1976) samt 
Arne Åkesson(1981). Detta har vi valt att göra för att  då vi vill säkerställa att all 
viktig dokumentation skall finnas med vid projektets slut både inom princip- och 
primärkonstruktionen samt inom tillverkningskonstruktionen. Då vi i vårt 
examensarbete skall ta fram ett komplett tillverkningsunderlag kommer samtliga 
av dessa tre konstruktionssteg att vara till stor hjälp.

2.1 Fredy Olssons Princip- och primär konstruktion
Princip- och primär konstruktion är två vetenskapliga metoder som togs fram 
1976 av Fredy Olsson. Även i dag används denna metodik till olika 
konstruktionsprojekt.  

2.1.1 Principkonstruktion
Den inledande fasen enligt Fredy Olssons modell är princip konstruktionen, alltså 
utvecklingsarbetet. Man utgår från en behovslösning eller produkttyp och försöker 
utifrån denna att få fram en principiell produktlösning- principlösning eller 
lösnings koncept(F, Olsson 1976).  Bild 2 visar en modell över princip 
konstruktions etappen. Här kan man se att Fredy Olsson har delat in 
framtagningen av principkonstruktionen i olika styrfaser (KS1-KS4). Det går även 
att utläsa ur bilden att man arbetar med principkonstruktions arbetet parallellt med 
styrfaserna. Principkonstruktion arbetet delas in i 5 större faser som bild 2 visar.

	
    Bild 2.1, Modell över principkonstruktionsetappen ur F. Olssons Principkonstruktion, 1976 
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2.1.2 Primärkonstruktion
Den andra delen innefattar primärkonstruktionen, med denna avses att 
”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt” (F. Olsson, 
1976). Oftast föregås primärkonstruktions etappen av den föregående 
principkonstruktions etappen. På bild 2.2 ser man en modell för 
primärkonstruktion och vilka moment som ingår i denna.
               

              Bild 2.2, Modell över primärkonstruktionsetappen ur F. Olssons Primärkonstruktion, 1976

2.3 Brainstorming
Brainstorming är en idé att använda för att kunna tänka utanför de ramar som man 
gärna fastnar i. Genom att sitta i en liten grupp av individer och tänka fritt, både 
enskilt och tillsammans, kan även de mest tokiga idéer leda fram till en riktigt 
genialisk lösning av ett problem då någon annan i gruppen kan utveckla den 
vidare. Man bör ha tillgång till en bra mentor som kan lyssna och främja 
kreativiteten. 
För ett lyckat resultat ska man ha gott om tid samt se till att inte bli störd av yttre 
faktorer såsom telefoner och liknande. Det finns även möjligheter att utföra en e-
brainstorming. Detta är bra om man vill ha med folk som inte har möjlighet att 
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finnas på plats (http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/stamp/stamp.jsp?
tp=&arnumber=4358965)

Då mötet är avslutat går man igenom förlagen och ställer sig frågorna om vilka 
idéer som är realistiska samt hur man tänkt sig att gå vidare för att se till att 
förverkliga dessa (http://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/). 

2.4 POME-metoden
Genom att använda sig av POME-metoden (F. Olsson, 1976) kan man på ett 
strukturerat sätt dela in sina satta krav i 4 olika kategorier. Denna metoden är en 
väl beprövad metod som visat sig fungera utmärkt. De olika kategorierna handlar 
om:

• Processkategorin har med procedurer, verksamheter och presentationer etc 
att göra.

• Omgivningen handlar om den miljö produkten skall vistas i, produktens 
tåligheten för denna miljö mm.

• Den kategori som kallas människa har med, exempelvis, ergonomi och 
användarvänlighet att göra.

• Ekonomi har, som namnet ger, med allt det ekonomiska att göra såsom 
tillverknings kostnad. 

2.5 Arne Åkesson, Tillverkningskonstruktion
I Arne Åkessons kompendium, tillverkningskonstruktion(A. Åkesson,1981), ges 
en beskrivning av hur arbetet läggs upp i konstruktionsetappen som man kallar 
tillverkningskonstruktion. Såhär beskriver Arne Åkesson denna konstruktions 
etapp i kompendiet:

”I konstruktionsetappen tillverkningskonstruktion utformas produkten så att den 
blir lämpad både för brukning och framställning.
Med brukning menas här att produkten förutom att användas för avsett ändamål 
även skall kunna underhållas, tåla uppkomna stillestånd då den ej används samt 
transporteras till önskad plats.
Med framställning menas här att produkten skall kunna tillverkas, 
tillverkningskontrolleras, monteras, demonteras, lagras och transporteras i 
samband med tillverkningen” (A. Åkesson, 1981).

Enligt Arne Åkesson finns det en del arbetsmoment som man kan följa under 
tillverkningskonstruktionen, dessa är:

1. Man skall ta fram en slutlig produktdefinition där samtliga ingående 
enheter och delar kan fastställas.

2. En kriteriesammanställning skall upprättas, denna baseras på de kriterier 
som togs fram i pincipkonstruktionen, dock med nödvändiga 
korregeringar och kompletteringar.

3. En undersökning görs för att se om den uppdelning av komponenter som 
gjorts i principkonstruktionen fortfarande lämplig, om inte sker viss 
revision. 
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4. Slutlig detaljkonstruktion skall utföras, denna delas in i en bruksriktig 
detaljkonstruktion och en framställningsriktig detaljkonstruktion.

5. En revidering av de konstruktions komponent val som tidigare gjorts 
utförs vid behov, dvs om komponenterna inte klarat satta gränser.

6. Sammanställnings ritning/ritningar skall färdigställas
7. Tillverka och testa en första serie för att använda som underlag för 

eventuella korregeringar av produkten.

2.6 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
FMEA är en metod som man använder för att säkerställa att alla fel som kan 
uppstå inte skall få några oväntade konsekvenser (http://
ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4126363). 
Alla eventuella fel skall vart och ett analyseras för att man skall kunna ta reda på 
hur dessa påverkar produkten, hur allvarligt detta är samt hur stor sannolikhet det 
är att felet kommer att inträffa. Man ska även komma med förslag på hur de 
allvarliga felen skall kunna åtgärdas. 
Denna metoden är väldigt användbar för att få en överblick om var det brister i 
säkerheten av en konstruktion. Man kan även använda denna typ av analys vid 
processer (http://extra.ivf.se/lean/pdf/kvalitet/FMEA.pdf).

För att kunna bedöma fel, hur allvarligt detta är och sannolikhet att det inträffar 
använder man sig av en poängskala som sträcker sig från 1-10. 1 betyder att det är 
låg risk/sannolikhet medan 10 är riktigt allvarligt/troligt att det inträffar.
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3 Metod
Vi har valt att arbeta efter Fredy Olssons princip- och primär konstruktion (1976) 
då denna väl beskriver de olika stegen man skall utföra för en lyckad princip- och 
primär konstruktion. Vi har även valt att arbeta efter Arne Åkessons metod för 
Tillverkningskonstruktion (1981) då denna metod beskriver hur man skall gå till 
väga för att lyckas med tillverkningskonstruktionen på ett bra sätt. 

3.1 Produktdefinition
När man definierar sin produkt skall man definiera när- var och hur produkten 
skall användas, samt vem som skall hantera den och hur de ekonomiska villkoren 
för produkten ser ut. Denna skall även beskriva vilken dokumentation som krävs. 
Dessa steg kan förklaras i följande underrubriker:

• Produkten kommer att användas på vårdcentraler, blodbanker samt i vissa 
offentliga miljöer.

• Produktens uppgift skall vara att ladda instrumentet.
• Den miljö som laddstationen skall vistas i kommer att vara ren dock inte 

steril.
• De människor som kommer att komma i kontakt  med denna produkt är 

mestadels sjukvårds personal. Det kan dock förekomma att icke vård 
utbildade personer kommer att använda denna.

• Då denna produkt endast är en nödvändighet för att kunna använda 
instrumentet bör inte den ekonomiska biten vara så hög.

• All teknisk dokumentation skall bevaras i minst 10 år då denna produkt 
enligt lag skall vara CE-märkt.
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4 Kravspecifikation
Uppgiften som vi har fått är att designa en laddningsstation till ett instrument som 
HemoCue AB i nuläget håller på att ta fram. Denna laddningsdockan ska ligga på 
bordet och instrumentet ska ligga i laddstationen, önskvärt är att man även hittar 
en lösning så att hela laddningsstationen går att hänga upp på väggen. Om detta är 
möjligt skulle man kunna spara både tid och pengar på att slippa ta fram en 
separat väggmonterad laddare. 

4.1 Kriterieuppställning
Vi har fått en del krav från HemoCue AB som skall följas fullt ut samt en del 
önskemål som skall uppnås om det finns möjlighet till detta. Dessa krav och 
önskemål delas in i de 4 kategorierna, Process, Omgivning, Människa och 
Ekonomi enligt POME metoden. I tabellen kommer det även att framgå om det är 
ett krav(K) eller ett önskemål(Ö) som vi har att ta hänsyn till.  Denna metod 
används för att få ett strukturerat upplägg som kan användas som ledstjärna under 
hela projektets gång. I en sökmatris har vi har gjort en sammanställning av 
kriteriernas påverkan av varandra, denna finns i bilaga 3. 

I tabell 4.1, finns samtliga krav och önskemål som vi arbetar efter.

Process K/
Ö

Laddstationen skall gå att skruva fast i bordet för 
att undvika stöld

K P1

Användning av instrumentet skall vara möjlig 
under tiden som laddning sker.

K P2

Befintliga kontakter på instrumentet får ej flyttas. K P3

Befintliga kontakter på instrumentet får ej bytas 
ut.

K P4

Laddstationerna skall vara möjliga att koppla 
samman i serie för gemensam strömförsörjning.

K P5

Vid sammankoppling skall instrumentet ligga så 
nära varandra som möjligt.

K P6

Det skall finna ett fungerande nätverksuttag på 
samtliga instrument vid sammankoppling.

K P7

Laddstationen skall stå stadigt för att inte riskera 
att ramla ner vid användning.

K P8

Fäste för väggmontering av laddstationen. Ö P9
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Process K/
Ö

USB porten skall vara fri även vid 
sammankoppling av flera laddare.

K P1
0

När laddstationerna är sammankopplade skall det 
endast vara möjligt att ansluta ström till en av 
dessa. 

K P1
1

Scannern skall gå att använda vid laddning Ö P1
2

Laddstationen skall tåla ganska ovarsam 
användning

K P1
3

Omgivning K/
Ö

Laddstationen skall tåla att utsättas för viss 
fuktighetshalt.

K O1

Sladdar får ej ge ett rörigt intryck. K O2

Människa K/
Ö

Certifierbar enligt CE-märkning K M1

Laddstationen skall vara enkel att använda K M2

Isättning och urtagning skall vara möjligt med en 
hands fattning.

Ö M3

Ekonomi K/
Ö

Tillverkningskostnad max 200 kr Ö E1

Tabell 4.1, Tabell för kriterieuppställning 

                                                                         

9



5 Beskrivning av mätinstrumentet
För att förstå de konceptförslag som kommer att presenteras i nästa kapitel krävs 
det en grundförståelse för instrumentets utseende samt placering av de kontakter 
som vi måste ta hänsyn till när laddstationen skall utformas. En kort förklaring 
kommer nedan.

5.1 Instrumentets uppbyggnad
Bild 5.1 visar samtliga detaljer som kommer att nämnas i våra konceptförslag. 

USB port

Ladd kontakt
Mät lucka

	
 Bild 5.1, De viktiga anslutningarna på instrumentet.

Här ser man att USB porten sitter på kortsidan av instrumentet vilket försvårar 
möjligheten att seriekoppla instrumenten utan att släppa på några av de satta 
kraven. Vidare visar bild 5.1 att mät luckan och laddkontakten sitter placerade på 
samma ställe. Här måste förtydligas att mätluckan sitter ovanför laddkontakten, 
detta framgår dock ej av bilden. Kravet är satt till att användning av instrumentet 
under laddning måst vara möjligt vilket gör att laddstationen måste vara utformad 
så att man enkelt kan komma åt luckan. HemoCue AB gav oss möjligheten att 
göra vissa ändringar av själva mät luckan om detta är nödvändigt för att komma åt 
att mäta. Då luckan är en separat del av instrumentet skulle en sådan förändring 
inte vara allt för omfattande, helst ser HemoCue AB dock att försök görs att 
behålla den ursprungliga designen av mät luckan. 
Laddkontakten som kommer att användas i laddstationen är förutbestämd av 
HemoCue AB, all information om denna återfinns i bilaga 10. Vi har fått ett 
kretskort som skall användas vid sammankoppling av flera laddstationer.
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6 Principkonstruktionen
Vi startade upp vårt examensarbete med att besöka HemoCue AB för att ta del av 
de olika varianter av projekt som de hade att erbjuda. Tre olika förslag fick vi att 
fundera över. Då vi ansåg att framtagning av en laddstation var det som var mest 
kompatibelt med vår utbildning så valde vi det. 
När vi bestämt oss gjorde vi en projektbeskrivning, bilaga 1, samt upprättade ett 
GANT-schema, bilaga 2.  

De första veckorna efter att vi fått vårt examensarbete var det brainstorming och 
skisser som upptog vår tid. Där efter hade vi en massa idéer att gå igenom och 
utvärdera. En stor del av dessa idéer var helt och hållet orealistiska vilket gjorde 
att dessa inte presenteras alls i denna rapport. Vi fann det relevant att titta lite 
närmre på åtta av de idéer vi fick fram. 

6.1 Beskrivning av de 8 grundkoncepten
I detta avsnittet kommer samtliga åtta grundkoncept att beskrivas kortfattat för att 
ge en snabb överblick över dess olika funktioner.

6.1.1 Koncept 1, stående front 
laddning
Här är det tänkt att man ska 
sätta laddkontakten på en vanlig 
ström kontakt, instrumentet 
placeras sedan på 
laddkontakten, se bilaga 4. 
	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.1, stående front laddning
6.1.2 Koncept 2, Liggande laddstation gjuten i en del
Denna varianten bygger på att 
laddstationen har en bottenplatta samt 
smala kanter med samma form som 
instrumentet bara något större. Detta 
kommer att formgjutas i en del. 
Instrumentet kommer då att klickas i så att 
ramen omsluter detta under tiden som 
laddning sker. Skiss finns att se i bilaga 4. 

	
 	
 	
 	
 	
 	
         Bild 6.2, liggande gjuten i en del     
6.1.3 Koncept 3, liggande front laddning.
Ett förslag som liknar koncept 1 skillnaden 
är att här byggs en laddstation där el och 
nätverkskabeln döljs, denna kommer att 
som ligger på bordet vilket gör att man 
kommer åt att använda instrumentet under 
laddningstiden.  Skiss finns i bilaga 4.
	
 	
 	
 	
 	
         

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.3, liggande front laddning
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6.1.4 Koncept 4, laddstation på fot
Denna laddstationen består av en 
bottenplatta, en fot samt en platta för 
instrumentet att vila på, se bilaga 4. 
Plattan som instrumentet vilar på är 
utformad som ett clips där instrumentet 
trycks fast. 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.4, laddstation på fot

6.1.5 Koncept 5, Ladd station med fot och kulled
Även denna laddstationen består av en bottenplatta, en 
fot samt en platta för instrumentet att vila på, utöver 
dessa delar kommer det att sitta en kulled mellan foten 
och plattan där instrumentet vilar, detta gör så att man 
kan vinkla instrumentet i olika riktningar för enklare och 
smidigare användning, se bilaga 4.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
                     
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.5, Laddstation med fot utan kulled

6.1.6 Koncept 6, Ladd station med kulled 
utan fot
Här är ett förslag som består av bottenplatta, 
kulled och platta för instrumentet att vila på. 
Detta finns att se i bilaga 4. Kulleden gör så 
att instrumentet går att vrida och på så vis 
kommer USB porten att bli tillgänglig vid 
seriekoppling. 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
      
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.6, Laddstation med kulled utan fot
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6.1.7 Koncept 7, Halvsfäriskt fäste
Denna laddstationen är utformad som ett 
halvklot, på klotet sitter en kulled för 
enklare användning av instrumentet. 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.7, Halvsfäriskt fäste
6.1.8 Koncept 8, Tårtbitsformad laddstation
Denna laddstationen är, om man ser den från 
sidan, utformad som en tårtbit, se bilaga 4 för 
större bild. Även här kommer det att finnas 
en kulled som möjliggör vridningar av 
instrumentet. Denna typ av laddstation skulle 
möjliggör sammankoppling både bredvid 
varandra, men även ”rygg i rygg”.                            

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.8, Tårtbitsformad laddstation
6.2 Utvärdering av principlösning
Vi har gjort en matris för utvärdering av våra principlösningar, Kraven viktades i 
en skala från 1-4, där 4 är det högsta betyget. Vi har valt att arbeta vidare med de 
fyra förslag som fått högst betyg. 
De orangea fälten betyder att kunskap om detta inte finns i detta skedet av 
konstruktionen. 

Krie
rier

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0

P1
1

P1
2

P1
3

O1 O2 M1 M2 M3 E1 Su
mm

a

Vid
are

1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 4 4 48Nej

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 52 Ja

3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 55 Ja

4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 1 3 3 4 4 43Nej

5 4 4 4 4 2 2 4 2 4 1 3 3 4 4 45Nej

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 53 Ja

7 3 4 4 4 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4 38Nej

8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 52 Ja

Tabell 2, Utvärdering av principlösning
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6.3 Vidareutveckling av de koncept som gått vidare
I detta steget kommer vi att utveckla de  fyra förslag som vi kommer att arbeta 
vidare med. Vissa av dessa förslag har möjligheter att utformas på olika sätt, dessa 
kommer att beskrivas kortfattat i detta avsnitt. 

6.3.1 Koncept 2
Då krav är satta till att mätinstrumentet skall gå att använda samtidigt som 
laddning sker, måste fronten vara fri. Vidare skall det gå att använda USB porten 
under laddning och dessutom skall flera laddstationer kunna seriekopplas med 
minsta möjliga mellanrum. Då USB porten sitter på kortsidan av instrumentet kan 
seriekoppling bli ett problem. Då det finns lösningar för detta problem kommer 
förslaget att arbetas vidare med. Detta kommer att diskuteras i ett avsnitt längre 
fram i rapporten. 

6.3.2 Koncept 3
I detta förslag anser vi att det finns vissa problem. Ett av viktigt är att det kan bli 
glapp kontakt mellan instrumentets laddkontakt och laddstationens laddkontakt då 
det inte finns något som trycker på instrumentet bakifrån. Det är även svårt att 
komma åt att använda instrumentet under laddning även om det funkar. Av dessa 
anledningar kommer vi inte att arbeta vidare med detta förslaget.

6.3.3 Koncept 6
Denna lösning kommer här att presenteras i tre olika utförande. Det som skiljer de 
olika förslagen är utformningen av plattan som instrumentet vilar på. Dessa är 
följande:

• Instrumentet vilar på en platta som är lika stor- 
eller något större än instrumentet. Fördelen med 
detta är att konstruktionen blir stabil, vilket är en 
förutsättning för att den ska gå att använda. 
Denna lösningen ser vi som mycket intressant 
och kommer därmed att arbeta vidare med 
denna.

                 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
     Bild 13, Hel platta

• Plattan, som här är smalare än instrumentet, ligger 
horisontellt bakom instrumentet, men då 
laddkontakten sitter på framsidan av instrumentet, 
se bild 6.9, kommer konstruktionen i verkligheten 
att se ut som ett T. Detta kommer att medföra att det 
inte kommer att bildas något tryck mot kontakten. 
På detta sätt kan glapp kontakt uppstå.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
       Bild 6.9, T-formad platta
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• Tanken med detta förslaget är att plattan görs 
smal men placeras vertikalt istället för 
horisontellt. Fördelarna här är att ett naturligt 
tryck mot kontakten skapas, samt att det endast 
blir en rak, smal platta som behövs. 

Av dessa tre alternativet tar vi bort den T formade 
horisontella varianten då glapp kontakt inte är önskvärt. 
Vi väljer även bort den hela plattan då detta endast 
kommer att ge ett klumpigt intryck.                                       Bild 6.10, vertikal platta                           
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
   
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
                                	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

6.3.4 Koncept 8
Här har vi en idé med en riktigt bra fördel som gör att vi inte vill släppa det. 
Fördel är att man kan koppla ihop instrument både bredvid varandra men även 
rygg i rygg. På detta viset kan man sitta vid var sin sida av ett bord och ha 
instrumentraden i mitten med avläsningsmöjligheter åt båda håll. I denna designen 
kan man välja om man vill ha diagonalen helt plan eller något välvd utåt. Då vi 
vet att intryckt av en helt plan diagonal visuellt kan upplevas som att den är välvd 
inåt, vilket inte är estetiskt, tas inte detta förslag vidare.

I detta steget har nu ännu ett grundförslag eliminerats, istället har det tillkommit 
vidare utveckling av några av de andra förslagen. I nästa steg kommer vi att 
behandla väggfäste respektive bordsfäste. 

6.4 En tredje utvärdering av förslagen baserad på önskemål från Hemocue
Kravet är satt till att lösningen dels skall gå att ha liggandes på bordet och dels att 
det skall gå att koppla samman laddstationerna med minsta möjliga mellanrum 
med hjälp av en givet kretskort. Samtliga av de ovannämnda förslag klarar dessa 
krav. 
Vidare önskar HemoCue AB även att deras laddstation skall gå att, på ett enkelt 
sätt, monteras på väggen, detta för att slippa ta fram ytterligare en laddstation för 
detta ändamål. I detta avsnittet kommer vi att titta på de framtagna designerna för 
att se om vägg montage skulle kunna möjliggöras utan att något av kraven får ge 
vika.

6.4.1 Koncept 2
Här var problemet hur man skulle kunna koppla samman flera instrument med 
varandra och ändå se till att kravet på åtkomst av USB porten uppfylls. Detta är 
inte helt självklart då man även har kravet att laddstationerna skall ta så lite plats 
på bordet som möjligt genom att en nära sammankoppling sker. Vi har tittat på lite 
olika lösningar på dessa problemen.
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Tre olika alternativ har tagits fram, dessa är 
följande:

• Laddstationerna placeras lite förskjutet 
i förhållande till varandra så att en 
trappa bildas, på så vis kommer USB 
porten att vara fri och därmed alla krav 
att uppfyllas. Denna lösningen har 
möjligheten att placeras på väggen 
likväl som på bordet. Det ända som 
behövs är ett enkelt fäste, förslag på 
detta kommer i nästa avsnitt.          

	
 	
 	
 	
                  	
 	
    Bild 6.11, Laddstationer i trappa                      
• Laddstationerna placeras bredvid varandra men på detta sätt kommer man 

inte att komma åt USB porten.                                                                              
   Detta alternativ kommer därmed att försvinna.

• Laddstationerna placeras i en 
halvcirkel vilket gör att alla krav 
kommer att vara uppfyllda. Ett 
problem är att det tar ganska 
mycket plats. Denna lösning 
fungerar bra att ha på ett bord, 
dessvärre blir det problem med ett 
väggfäste, av den anledningen, 
samt att det är plats krävande 
kommer detta förslaget att tas bort.

	
 	
 	
 	
                                    Bild 6.12, Laddstationer i halvcirkel                                                    
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	


	
 	
 	
 	
 	
 	

6.4.2 Koncept 6	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

Till denna designen har två olika förslag på 
sammankoppling gjorts. Det första är att 
placera ett antal laddstationer på en cirkulär 
bricka som man kan snurra för enklare åtkomst 
av samtliga instrument. Här kommer de 
sladdar som går ut från instrumentet att ledas 
ned i ett håll som finns i centrum av plattan, 
för att sedan tillsammans ledas vidare till 
eluttag samt nätverksuttag. 

                                                                                           
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.13, Laddstationer i cirkel
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Den andra designen går ut på att man serie kopplar bottenplattorna med hjälp av 
givet kretskort. På detta sättet kommer endast en sladd i ena änden av samtliga 
instrument att behövas.

Om man nu ser till möjligheten att göra någon 
typ av väggfäste kan man konstatera att det 
endast är den seriekopplade lösningen som 
fungerar att arbeta vidare med. Detta leder till att 
vi inte kommer att arbeta vidare med den 
cirkulära plattan.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bild 6.14, serikopplade laddstationer
6.4.3 Koncept 8	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  
Även här kommer man att seriekoppla enheterna med den i förväg givna 
kontakten. Vi ser heller inga problem med att ta fram ett enkelt väggfäste till 
denna designen.

6.5 Slutligt val av lösning
Efter att ha presenterat de återstående förslagen för vår handledare på HemoCue 
AB har vi tillsammans kommit fram till att det är förslag 6 som är det som vi 
kommer att arbeta vidare med. Vi har tillsammans kommit fram till att varianten 
med den vertikala plattan är den mest kompletta lösningen. Valet föll även på att 
sammankoppling skall ske i rad via bottenplattan med förutbestämd anslutning. 
Efter dagens möte(2012-03-27) med Håkan Eriksson har vi även gjort vissa små 
justeringar på det ursprungliga förslaget. De förändringar som kan bli aktuella är 
att begränsa kulledens rörlighet då denna inte behöver vara rörlig i alla riktningar 
utan endast i vertikalled. En lösning för att möjliggöra fastlåsning av instrumentet 
i visst läge kom även det fram som önskemål. De önskar även att vi ska forma om 
clipset på ovansidan av instrumentet för att möjliggöra användning av scannern 
som sitter placerad där, detta då det känns väldigt onödigt att ha en dyr scanner 
som man inte har möjlighet att använda sig av. Detta önskemål kom dock in lite 
för sent för att vi skall kunna ta hänsyn till detta fullt ut. 
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7 Primär konstruktion
Det steg i konstruktionsprocessen som vi ska börja med nu är själva 
detaljkonstruktionen. Vi ska bestämma det exakta utseendet på laddstationen samt 
kolla vilken typ av kulled som kan komma att användas. Vi ska fundera över hur 
vi ska lösa problemet med fasthållandet av instrumentet i clipset.

7.1 Produkt utkast
I detta avsnitt kommer de ingående detaljerna kortfattat att beskrivas. Enklare 
skisser kan förekomma för att förenkla för betraktaren.

Laddstationen kommer i stort sett att bestå av fyra olika delar. Dessa är följande:
• Bottenplattan
• Kulleden
• plattan/clipset där instrumentet kommer att vila.
• Rullen

7.1.1 Bottenplattan
Denna kommer att tillverkas i en blandning som består av en stor del aluminium, 
detta är dock inte det enda materialet som blandningen innehåller men detta 
förblir HemoCues hemlighet. Formen på plattan kommer att vara rektangulär.

             Bild 7.1, Catia ritning av bottenplattan	
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7.1.2 Leden
Leden som vi kommer att använda är rörlig i ett led så att konstruktionen skall 
kännas stadig men samtidigt gå att justera så att USB port blir enkel att komma åt 
samt att ljusreflektioner i instrumentet kan förhindras. Materialet som denna 
kommer att tillverkas i är PC/ABS plast då vi fått denna rekommendation av 
Håkan Eriksson på HemoCue AB. Denna led har vi konstruerat själv men det 
finns en uppsjö av olika typer av leder på marknaden i dag. 

             Bild 7.2, En del av leden

             Bild 7.3, Sammanställning av leden
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7.1.3 Plattan/clipset 
Denna kommer att utformas på ett sätt som gör att den endast täcker en del av 
instrumentets baksida, godstjockleken på plattan kommer att vara jämn då detta är 
att eftersträva när man arbetar med plast (Åkesson, A 1981). Placeringen kommer 
att vara vertikal bakom instrumentet. Klämdelen av clipset kommer att utformas 
som en rulle för en enkel i- och ur tagning av instrumentet. Ett alternativ till en 
rulle är att man väljer ett material som har naturlig fjädring vilket kan ge en stabil 
och skön känsla. Denna varianten bör även bli billigare att tillverka då den 
innehåller färre detaljer. Själva plattan kommer att tillverkas i samma  PC/ABS 
plast som leden. Godstjockleken bör ej understiga 0.5 mm eller överstiga 5mm för 
bästa resultat.

         Bild 7.4, Clipset
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

           

7.1.4 Rullen
Rullen kommer att vara placerad på clipset för att underlätta i- och urtagning av 
instrumentet. Då vi diskuterade denna rulle med personalen i Hemocues verkstad 
hade de ett flertal olika färdiga lösningar som man har möjlighet att välja mellan 
istället för att konstruera denna själv. Detta kommer då att bli billigare. I vår 
konstruktion kommer vi att använda vår rulle då vi fick informationen om de 
färdiga lösningarna för sent. 
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          Bild 7.5, Rullen

7.2 Slutgiltig presentation av primärkonstruktion
Vår färdiga lösning består av de fyra olika komponenter som vi beskrivit ovan. 
Vår laddstation uppfyller samtliga av de krav vi fått av HemoCue AB. Vi har ett 
av HemoCues önskemål olösta då detta kom in i ett för sent skeda av 
utvecklingsarbetet, detta är att scannern som sitter på baksidan av instrumentet, 
önskas gå att använda. Vi ser dock att det finns en enkel lösning på detta genom 
att utforma clipset på ett annorlunda sätt.
  

  
              
	
               

      

             Bild 7.6, Måttsättningen av laddstationen                      
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             Bild 7.7, sammanställnings ritning fram i från

             Bild 7.8, Sammanställnings ritning från sidan
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8 Tillverkningskonstruktion

8.1 Material fakta
I detta stycket kommer en kortfattad beskrivning av materialet som vi använder 
till samtliga detaljer förutom bottenplattan, denna kommer att tillverkas av en 
blandning bestående av aluminium och zink samt lite annat som gör att den blir 
hård. Denna blandning kommer vi inte att ta upp här då detta är HemoCues 
hemlighet.

8.1.1 PC/ABS 
Denna blandning av ABS plast har flera fördelar så som att den har stor styvhet 
och är även mycket slagfastig vilket gör att denna plasttyp passar utmärkt att 
använda till maskinskydd, skyddskåpor och instrumentpaneler. Den är resistent 
mot svaga syror, alifatiska kolväten, parrafin, alkoholer (förutom metanol), oljor 
och fetter (http://www.formaterm.se/wp-content/uploads/PC_ABS_prod_beskrivning.pdf).

En nackdel kan vara att den har ett begränsat motstånd mot repor. Denna typ av 
plast kan även angripas av oxiderande syror, ammoniak, metanol, aromatiska och 
klorerade kolväten.
Materialet är återvinningsbart vilket alltid är en fördel med avseende på miljön.

Bearbetning:
Halvfabrikat av denna typ av plast kan utan problem bearbetas. Materialet är segt 
och spricker inte vid spån framkallande bearbetning. Denna typ av plast kan 
stansas, fräsas och borras.

8.2 Tillverkningsmetod
Då komponenterna till vår laddstation kommer att formsprutas(A, Åkesson, 1981) 
anser vi att denna typ av plast är den mest lämpliga. Detta då den har en relativt 
kort uppvärmningstid. Laddstationen kommer att lackeras i en färg (svart eller 
röd) vilket fungerar utmärkt att göra på detta materialet förutsatt att ytan rengörs 
noga före behandlingen. Det samma gäller om man vill foga samman detaljer med 
hjälp av en limfog. Efter utförd limning ska fogen vila i två dygn utan att utsättas 
för belastning. 

8.3 Prototyptillverkning
Prototyp framtagningen av vår laddstation gjorde vi i HemoCues verkstad. Det var 
ganska mycket arbete med detta och tog två hela dagar. Det blev en del extra 
arbete då hålen på leden inte hamnade rätt trots att de stämde på ritningarna, detta 
medförde att vi fick rita om denna delen så att dessa passade. Vi upptäckte även 
att nätverkskontakten var bredare än vad som först sagts. Även här var det 
nödvändigt att korrigera ritningarna. Till vår hjälp hade vi en mycket duktig kille 
som arbetar i deras verkstaden, Jon Wahlström. Det vi fick göra var att mäta, 
borra, kapa och fräsa. Det vi slutligen gjorde var att limma fast kontakterna på rätt 
plats under elektronikhöljet, samt skruva ihop de olika delarna.  Bilder från 
prototyptillverkningen samt på färdig prototyp finns på nästa sida. 
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Bild 8.1, Ämnet innan fräsning	
 	
 	
      Bild 8.2, Ämnet under fräsning 	


Bild 8.3, Ritningar	
 	
 	
 	
     Bild 8.4, Borrning

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


	
	
 	
	
	
	
       
Bild 8.5,  Färdig prototyp	
 	
 	
 	
     Bild 8.6, Färdig prototyp                                                  
	
 	
 	


                                                                         

24



9 CE-märkning
I detta kapitlet kommer vi att ta upp de delmoment som skall ingå i en CE-
märkning.

9.1 Inledning
CE märkning infördes i början i början av 90-talet. Detta gjordes för att 
tillverkaren skulle ha ett sätt intyga att produkten stämmer överens med 
grundläggande direktiv på hälsa, miljö och säkerhet. Produkter som är byggda/
ombyggda efter 1995 måste vara CE märkta. CE märket säger ingenting om 
kvaliteten på produkten, det visar bara att produkten uppfyller kraven på miljö, 
hälsa och säkerhet.
Man kan säga att CE märket är som ett slags pass som gör att produkten kan säljas 
fritt inom EES oavsett om det tillverkats i- eller utanför EU. Detta är mycket 
viktigt för frihandel av produkter.

Man får endast CE märka en produkt om så är föreskrivet i något direktiv och 
uppfyller bestämmelser för märkningen.
För vissa riskfyllda varor, eller varor som måste provas, krävs oberoende 
tredjeparts organ dessa kallas för anmält organ (www.sp.se). 

Det finns vissa typer av maskiner och säkerhetskomponenter som kräver att ett 
tredjeparts organ medverkar i certifieringsprocessen. Ett sådant tredjepartsorgan 
kallas för anmält organ. Dessa skall vara under kontroll av SWEDAC och vara 
ackrediterat för produktområdet.   

Ce märket måste vara minst 5 mm högt och sitta väl synligt på en beständig skylt, 
varpå klisterlappar ej är att rekommendera(http://www.expowera.se/mentor/eu/
cemarkning.htm).

En viktig sak att veta är att kineserna har ett eget ”CE” märke på sina produkter, 
detta står för china export och har ingenting med det riktiga märket att göra. 
Skillnaden på märkena är att C och E är placerade längre från varandra på det 
riktiga märket, se bild nedan. Det är viktigt att man inte blandar ihop dessa då det 
falska märket inte uppfyller kraven på miljö- hälsa- och säkerhet(http://svt.se/
2.22620/1.2468758/falsk_ce-markning_ger_falsk_trygghet).

	
 Bild 9.1, Skillnad mellan det ”äkta” CE märket och Ckina export märket (http://en.wikipedia.org/  
	
 wiki/CE_mark)
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9.2 Arbetsgång för genomförandet
Om man följer nedanstående arbetsgång säkerställer man att all nödvändig 
information som behövs för en komplett CE märkning finns med. Vi kommer inte 
att CE-märka vår laddstation, vi kommer däremot att skriva kortfattat vad de 
behöver ha med vid senare CE-märkning.

9.2.1 Teknisk dokumentation
I den tekniska dokumentationen måste man kunna hitta all information om 
laddstationen alla ingående delar. Denna behöver inte ligga framme vid 
laddstationen men skall sparas i minst 10 år efter tillverkningsdatum. 

CE-märket får inte fästas fast på laddstationen innan all teknisk dokumentation är 
klar och försäkran om överensstämmelse är undertecknad. Det är bra att ha 
exempelvis en pärm att samla all dokumentation i. Följande skall finnas med i den 
tekniska dokumentationen:

• Sammanställningsritningar
Ritningar på hela den sammansatta laddstationen.

• Detaljritningar
Detaljritningar som berör de grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
behöver vara med. Tänk på att det är alltid bättre att ha med för många 
ritningar än för få i den tekniska dokumentationen.

• El-, hydraul- och pneumatik scheman 
Kopior av dessa scheman skall finnas med i dokumentationen, se bilaga 7.

• Bruksanvisning
En kopia på laddstationens bruksanvisning ska finnas med, denna ska vara 
skriven så alla enkelt kan använda laddstationen. 

• Beräkningar
Alla typer av beräkningar som är gjorda vid laddstationens konstruktion 
skall finnas med så man vet att denna klarar av de påfrestningar som den 
utsätts för i det dagliga arbetet.

• Riskanalys
En riskanalys över risker samt åtgärder som gjort för att förbättra/eliminera 
dessa måste finnas med, FMEA är en mycket bra metod att använda till 
detta. Riskanalysen är det viktigaste i CE-märkningen, då detta är ett sätt att 
få fram och eliminera risker för personer som använder produkten, se bilaga 
8. 
• Intyg från tillverkare och leverantörer
Om det i konstruktionen finn komponenter som redan är CE märkta skall ett 
intyg från leverantör/tillverkare av dessa finnas med. 

• Försäkran om överensstämmelse
Denna finns som färdig blankett att ladda hem på exempelvis på www.sis.se.
Detta är det sista man gör innan CE-märket får fästas på produkten. 
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9.2.2 Vilket- eller vilka direktiv styr CE-märkningen
För att kunna komma igång med märkningen av laddstationen måste de använda 
sig av reglerna som gäller i medicintekniska direktivet (LVFS 2003:11), EMC 
direktivet och lågspännings direktivet (LVD). 

9.2.3 Bruksanvisning
En bruksanvisning för vår laddstationen, denna skall vara lätt att förstå även för 
den som inte är kunnig inom området. Orginalbruksanvisningen ska vara skriven 
på det språk där laddstationens tillverkare finns, alltså svenska i detta fall. Ska 
laddstationen sedan tillhandahållas i andra länder ska man ha en bruksanvisning 
som är översatt till detta/dessa språk. Viktigt är dock att bruksanvisningen på 
orginalspråket ändå finns med.  Bruksanvisningen ska inte bara innehålla det 
tänkta användningsområdet för laddstationen utan även tänkbar felanvändning av 
laddstationen ska finnas med.

9.2.4 Harmoniserade standarder
Till varje direktiv finns det ett antal rekommenderade standarder så kallade 
harmoniserade standarder. Det finns tre olika typer av harmoniserade standarder.

• Typ A: grundläggande allmänna förhållande, till exempel terminologi
• Typ B: gemensamma principer för exempelvis konstruktion
• Typ C: produktstandarder för specifika produkter.

Att följa de harmoniserade standarderna som finns för produkten är inte att krav 
men det är att rekommendera för om man uppfyller standarderna kommer 
direktivet automatiskt att uppfyllas. 

9.2.5 Riskanalys
Riskanalysen är själva kärnpunkten i CE- märkningen, nämligen säkerhet för 
personer i produktens närhet. 
FMEA är en bra grund för en riskanalys. Denna går ut på att ta med alla tänkbara 
risker som kan uppstå i laddstationens närhet och sedan bedöma 
allvarlighetsgraden av dessa, ju högre tal man får fram ju allvarligare fel. Sedan är 
det bara att med hjälp av FMEA:n kolla vilka man genast måste åtgärda.

9.2.6 Försäkran om överensstämmelse
Det sista man ska göra i CE märknings proceduren är att skriva på en försäkran 
om överensstämmelse. 

9.2.7 CE-märkningen
Nu är allt klart och det är dax att sätta på märket på laddstationen.
Färgen på märket kan väljas fritt bara det minst 5mm högt och sitter väl synligt på 
laddstationen. Det är viktigt att skylten är beständig, därför rekommenderar vi inte 
att klistermärke används.
För att inte förväxla eventuellt CE-märkta komponenter med hela laddstationens 
CE-märkning ska laddstationens märkning fästas intill namnet på den person som 
har ansvaret för den, alltså tillverkaren eller dess representant.
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10 Resultat
Vi har i vårt examensarbete tagit fram en produkt som skall användas för att ladda 
ett instrument för blodanalys. Denna laddstation säkerställer att man kan använda 
instrumentet utan problem även då laddning sker. 

Resultatet av vårt projekt är en laddstation som är utformad så att den skall 
uppfylla samtliga, av HemoCue AB, satta kraven. Vi har även sett till att den 
uppfyller alla önskemål utom ett, detta enda önskemål fick vi av HemoCue AB i 
ett för sent skede i konstruktionsarbetet för att ha möjlighet att påverka. Vi ser 
dock att detta inte är svårt att lösa genom små justeringar av laddstationen.

Vår laddstation består av endast fyra huvudkomponenter vilket gör att 
tillverkningskostnaden kan hållas låg. Samtliga av dessa fyra komponenter har vi 
specialdesignat specifikt för denna laddstation.

Vi kommer att överlämna kompletta handlingar till HemoCue AB efter avslutat 
projekt.

Slutligen anser vi att det nådda resultatet är precis det som vi hade som syfte och 
mål då vi drog igång projektet. Detta har även skett inom korrekt tidsram.
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11 Diskussion
Detta projektet har handlat om att ta fram en helt ny produkt, från idé till att ha ett 
färdigt tillverkningsunderlag. Detta var menat att ske under en viss given tidsram, 
vilket även lyckades. 

11.1 Vald metod
De metoder vi valt att arbeta efter är de som vi lärt oss i teorin under de tre år som 
vi läst vår utbildning. Både Fredy Olssons metod för princip- och 
primärkonstruktion samt Arne Åkessons metod för tillverkningskonstruktion är 
bra och väl beprövade metoder vad gäller den typ av arbete som vi utfört i detta 
projekt. 

11.2 Vidare arbete
Då vi fått lite nya önskemål om finesser på laddstationen i ett allt för sent skeda av 
vårt arbetet kommer detta att konstrueras om efter det att vårt projekt är avslutat. 
Vidare kommer en CE-märkning att utföras innan laddstationen är klar för 
tillverkning. 

11.3 Kritisk granskning
För att få till ett bättre resultat skulle vi ha kunnat undersökt om det fanns 
möjlighet att få tag i färdiga leder och rullar istället för att tillverka dessa själva. 
Detta skulle kunna hålla tillverkningskostnaden ännu lägre an vad den hamnar på i 
nuläget. 

11.4 Slutsats
Vår slutsats efter att ha utfört detta arbeta är att man lätt underskattar den tid det 
verkligen tar att genomföra sakerna i det praktiska arbete. Vi har även på ett bra 
sätt få lära oss hur den teoretiska kunskap vi samlat på oss under våra tre år i 
skolan kan kopplas samman med det praktiska arbete som vi nu utfört.
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Bilaga 1, Projektbeskrivning

Studenter:      Rebecka Bazzaz 680222-3765
       shohreh.bazzaz@hotmail.com

       tel: 0702976493
       Malin Jönsson  750616-4685 
       malin_jonsson75@yahoo.se
       tel: 0706285626
Titel på examensarbete:    Utveckling av laddstation

Uppdragsgivarens namn:    HemoCue

Handledare på företaget    Håkan Eriksson, Mechanical Advisor

       Syftet med vårt projekt är att utveckla en 
Syfte med projektet:     laddstation som upfyller satta krav. Kraven 
       finns att läsas i sin helhet i kravspecen. 

       Vi kommer att utgå från Fredy Olssons 
Metod:       kompendium om primär- och 
       principkonstruktion. Utöver detta har vi 
       tänkt att använda oss av brainstorming. 
       Även CE-märkning förekommer.

Relevant litteratur:     Olson, F (1976). Primär- och 
       principkonstruktion. 

       Åkesson, A (1981). Tillverkningskonstruktion. 
       Institutionen för Maskinkonstruktion, Lunds 
       Tekniska Högskola

       Ce-märkning

       Hållfasthet

Tillgänglig data:     Se krav specefikationen
Nödvändiga faciliteter:    Cad-sal
       Projekt rum
       GT prototyper i Ystad
       Verkstad

Start datum:                                         Sign handledare:        
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Bilaga 2, Gant schema

Gant schema v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9
Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr

Specar
Projektbeskrivning
Företags besök
Design
Skiser
CAD-ritning
CE märkning
Handledare
Halvtidsredovisning
Beställa varor
Beräkningar
Skriva rapport
FMEA
Teknisk dokumentationTeknisk dokumentation

Gant schema v.10v.10 v.11v.11 v.12v.12 v.13v.13 v.14v.14 v.15v.15
Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr

Specar
Projektbeskrivning
Företags besök
Design
Skiser
CAD-ritning
CE märkning
Handledare
Halvtidsredovisning
Beställa varor
Beräkningar
Skriva rapport
FMEA
Teknisk dokumentationTeknisk dokumentation

Gant schema v.16v.16 v.17v.17 v.18v.18 v.19v.19 v.20
Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr

Specar
Projektbeskrivning
Företags besök
Design
Skiser
CAD-ritning
CE märkning
Handledare
Halvtidsredovisning
Beställa varor
Beräkningar
Skriva rapport
FMEA
Teknisk dokumentationTeknisk dokumentation
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Bilaga 3, POME-matris

LIVSPERIOD

ALSTRING

FRAM-
STÄLLNING

AVYTTRING

BRUKNING

ELI-
MINERING

KRAVOMRÅDEN

Process Omgivning Människa Ekonomi
Forskning

Produktplanering
Produktframtagning
Beredning
Anskaffning
Tillverkning
Montering
Kontroll
Lagring

Förpackning
Distribuering
Lagring
Försäljning
Köp
Hemtransport
Installering
Användning
Underhåll
Förvaring
Kvittblivnig
Hämtning
Borttransport
Åtrevinning
Förstöring

P1-P13
P1-P13

O1, O2 M1-M3
M1-M3O1, O2

E1
E1

P4 E1
M1 E1P3, P4

E1

M2, M3P2, P5-P8, P10-P13 O1
O1

P1, P9 

P3, P4 O2 M1 E1

E1
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Bilaga 4, Koncept skisser

Förslag 1, Stående front laddning.

Förslag 2, Liggande laddstation gjuten i en del.
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Förslag 3, Liggande front laddning.

Förslag 4, Laddstation med fot.
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Förslag 5, Laddstation med fot och kulled.
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Förslag 6, Laddstation med kulled utan fot.

Förslag 7, Halvsfäriskt fäste.
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Förslag 8, Tårtbitsformad laddstation.
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Kopplings varianter på förslag 2

Liggande med koppling i trappa.

Liggande med koppling i halvcirkel
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Bilaga 5, Varianter av konceptförslag

Varianter på koncept 6.

Vertikal platta.

Horisontell platta.
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Bilaga 6, Förslagsutvärderingsträd
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Bilaga 7, Kopplingsschema el
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Bilaga 8, FMEA
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Bilaga 9, Strömkontakten
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Bilaga 10, Laddkontakt
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Bilaga 11, Måttsättning
                                                                         

47



                                                                         

48


