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Sammanfattning
I denna rapport presenteras ett examensarbete som syftar till att ta fram idéer för en
användarvänlig produkt, anpassad till dusch- och badrumsmiljöer som gör att äldre
och funktionsnedsatta kan klara sig mer självständigt i hemmet. Arbetet har utförts
tillsammans med uppdragsgivaren Jörgen Carlsson, produktchef på företaget Macro
International AB (Macro) som tillverkar, utvecklar och säljer badrumslösningar med
duschar och möbler. Examensarbetet har genomförts på Högskolan i Halmstad under
våren 2014 och omfattar 15 högskolepoäng.
Målet med projektet var att utifrån ett valt koncept utveckla en prototyp som passar
till Macros nuvarande duschsortiment samt ta fram konstruktionsritningar för
eventuell tillverkning av produkten. Produkten skulle vara lätt att montera för
privatpersoner samt utstråla den känsla, enkelhet, personlighet och spänning som
företaget strävar efter i alla sina produkter.
Arbetet inleddes med en omfattande marknadsundersökning där tolkningen och
resultatet av undersökningen tillsammans med uppdragsgivarens åsikter ledde till ett
antal idéer att gå vidare med och utveckla. Två designmetodiker har kombinerats med
en konstruktionsmetodik vilket har lett till ett slutligt resultat av ett duschredskap som
kan användas som stöd i Macros duschar ”Skagen” och ”Fjord”. En prototyp av
produkten tillverkades i Macros 3D-skrivare. Bildrenderingar och en monteringsfilm
gjordes med hjälp av KeyShot 4, Catia V5 och Photoshop CS6. Även färdiga
ritningar som kan användas vid en eventuell tillverkning är bifogade i rapporten.
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Abstract
This thesis aims to develop ideas for a user friendly product, tailored to the shower
and bathroom environments that enable older and disabled can be more
independently at home. The work has been carried out together with the employer
Jörgen Carlsson, product manager at the company Macro International AB, which
manufactures, develops and sells bathroom solutions with showers and furniture. The
work has been carried out at Halmstad University in the spring of 2014, and includes
15 credits.
The goal of the project was to use a selected concept to develop a prototype that fits
Macros current showers range and produce construction drawings for possible
manufacture of the product. The product would be easy to assemble for individuals
and radiate the feeling, simplicity, personality and excitement as the company strives
in all their products.
The work begins with an extensive market where the interpretation and results of the
survey along with the client's opinions led to a number of ideas for further
development. Two design methodologies have been combined with a construction
methodology which has led to a final solution of a shower tool that can be used to
support Macros showers "Skagen" and "Fjord". A prototype of the product was
manufactured in Macros 3D printer. Photo edits and an assembly film are made using
KeyShot 4, Catia V5 and Photoshop CS6. Prints that can be used in case of
production are provided as attachment in this paper.
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Terminologi
Ledtid: Den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och
fyller sitt syfte.
CAD: Computer Aided Design (datorstödd konstruktion).
Mock-up: En modell som görs i idégenereringsarbetet för att känna på form, storlek
etc.
Rm: Draghållfasthet/brottgräns vilket är den maximala spänningsbelastningen vid
dragning innan midjebildning sker på materialet.

iv

Innehållsförteckning
1 Introduktion ............................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 1
1.1.1 Företagspresentation .................................................................................... 1
1.2 Syfte och mål ...................................................................................................... 2
1.2.1 Problemdefinition ........................................................................................ 2
1.3 Avgränsningar ..................................................................................................... 2
2 Metod ......................................................................................................................... 3
2.1 Designmetodik 1 ................................................................................................. 3
2.2 Designmetodik 2 ................................................................................................. 3
2.3 Konstruktionsmetodik ......................................................................................... 3
2.3.1 Principkonstruktion ...................................................................................... 4
2.3.2 Primärkonstruktion ...................................................................................... 4
2.4 Metodologi i examensarbetet .............................................................................. 4
2.5 Förberedelser och insamling av data .................................................................. 6
2.5.1 Kvantitativ undersökning ............................................................................. 6
2.5.2 Kvalitativ undersökning ............................................................................... 6
2.5.3 Explorativ undersökning. ............................................................................. 6
2.6 Diskussion ........................................................................................................... 7
Teoretisk referensram ................................................................................................... 8
3.1 Produktdefinition ................................................................................................ 8
3.1.1 Designkompassen ........................................................................................ 8
3.1.2 Personas ....................................................................................................... 8
3.1.3 Imageboards ................................................................................................. 9
3.2 Förstudie ............................................................................................................. 9
3.2.1 Marknadsundersökning ................................................................................ 9
3.2.2 Minigrupp/fokusgrupp ............................................................................... 10
3.3 Produktundersökning och kriterieuppställning ................................................. 10
3.3.1 Quality Function Deployment (QFD) ........................................................ 10
3.3.2 House Of Quality (HOQ) ........................................................................... 11
3.3.3 Interaktionsdesign ...................................................................................... 12

v

3.3.4 Antropometri .............................................................................................. 12
3.3.5 Activities of Daily Living (ADLs)............................................................. 15
3.3.6 Universal Design........................................................................................ 15
3.3.7 “Design for X” ........................................................................................... 16
3.3.8 SWOT-analys............................................................................................. 16
3.4 Koncept- eller idéskissning ............................................................................... 17
3.4.1 Brainstorming – 6:3:5 ................................................................................ 17
3.4.2 Morfologisk analys .................................................................................... 17
3.5 Utvärdering och presentation av konceptval .................................................... 17
3.5.1 Urvalsmatris ............................................................................................... 17
3.6 Primärkonstruktion ........................................................................................... 18
3.7 Uppföljning av detaljer ..................................................................................... 18
3.7.1 Materialinformation ................................................................................... 18
3.7.2 Tillverkningstekniker ................................................................................. 20
4 Resultat .................................................................................................................... 22
4.1 Arbetsgång ........................................................................................................ 22
4.2 Presentation av slutlig produkt ......................................................................... 26
5 Slutsats ..................................................................................................................... 27
5.1 Slutsatser ........................................................................................................... 27
5.1.1 Diskussion .................................................................................................. 27
5.2 Förslag till fortsatt arbete .................................................................................. 28
6 Kritisk granskning.................................................................................................... 30
6.1 Miljö.................................................................................................................. 30
6.2 Ekonomiska aspekter ........................................................................................ 30
6.4 Metoder och teori .............................................................................................. 30
6.4 Granskning av arbete ........................................................................................ 31
Referenser ................................................................................................................... 33

vi

Bilagor
Bilaga 1 ” Projektbeskrivning + gantt” ....................................................................... 37
Bilaga 2 ”Produkt, process, omgivning, människa, ekonomi” ................................... 41
Bilaga 3 ”Designkompassen” ..................................................................................... 42
Bilaga 4 ”Fallolyckor och målgruppsanalys” ............................................................. 43
Bilaga 5 ”Personas” .................................................................................................... 44
Bilaga 6 ”Lifestyleboards”.......................................................................................... 45
Bilaga 7 ”Themeboard” .............................................................................................. 47
Bilaga 8 “Wordboard” ................................................................................................ 48
Bilaga 9 ”Resultat minigrupper”................................................................................. 49
Bilaga 10 ”Resultat fokusgrupp” ................................................................................ 50
Bilaga 11 ”SWOT-analys”.......................................................................................... 51
Bilaga 12 ”KEPS” ....................................................................................................... 51
Bilaga 13 ”Konkurrenter” ........................................................................................... 53
Bilaga 14 ”Parvis jämförelse”..................................................................................... 54
Bilaga 15 ”QFD-huset” ............................................................................................... 55
Bilaga 16 ”Diskussion QFD-huset” ............................................................................ 56
Bilaga 17 ”Antropometriska mått” ............................................................................. 57
Bilaga 18 ”6:3:5” ........................................................................................................ 58
Bilaga 19 ”Skisser” ..................................................................................................... 62
Bilaga 20 ”Utvärderingsmatris”.................................................................................. 72
Bilaga 21 ”Sammanställning” ..................................................................................... 73
Bilaga 22 ”Ritningar” ................................................................................................. 74
Bilaga 23 ”Presentationsmaterial” .............................................................................. 78

vii

1 INTRODUKTION

1 Introduktion
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till projektet samt syfte, mål,
problemformulering och avgränsningar. Det bör nämnas att duschredskapet som
beskrivs genom hela rapporten även benämns som ”produkten”.
1.1 Bakgrund
I denna rapport presenteras ett examensarbete som genomfördes våren 2014 av två
studenter från maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
Examensarbetet är en avslutande kurs som omfattar 15 högskolepoäng av en treårig
högskoleingenjörsutbildning. Bakgrunden till projektet handlar om en åldrande
befolkning med högre medelålder vilket ställer allt högre krav på att badrumsmiljöer
kan kundanpassas till dessa människor (se bilaga 4).
Examensarbetet har genomförts i samarbete med Macro International AB som
tillverkar, utvecklar och säljer badrumslösningar med duschar och möbler. Arbetet
bestod av att ta fram ett duschredskap till Macros duschhörna ”Skagen” och
duschkabin ”Fjord”. Duschredskapet skulle konstrueras och designas så att det
avspeglade Macros övriga produkter där även stor vikt lades på att användarna skulle
känna trygghet och självständighet i hemmet. Mentor från företaget var Jörgen
Carlsson, produktchef på Macro.
1.1.1 Företagspresentation
Macro grundades år 1985 av Sven Cliff i Laholm som ligger på halländska kusten där
företaget ligger än idag. Företaget strävar efter att ha ett brett sortiment av bad- och
duschtillbehör. Från början tillverkade de bara duschar men har nu utökat sitt
sortiment då de numera ingår i Ballingslövskoncernen som tillverkar
badrumsinredning och kök. År 2003 introducerade Macro en ny dusch, Skagen, som
blev en stor succé i branschen.
Macro beskriver sina ledord enligt följande ”hög kvalitet, lätt montering, god service
och en trendriktig design med bästa funktion”. För att upprätthålla den höga kvalitet
som eftersträvas genomgår deras produkter många tester så som läckage-, hållbarhet
och hållfasthetstest. En av Macros hörnstenar är att produkterna ska vara
svensktillverkade. För att värna om detta kommer de flesta leverantörer från
närliggande fabriker vilket även leder till att de värnar om miljön samt att
arbetsmiljökraven följs (macro.se).
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1.2 Syfte och mål
Examensarbetet syftar till att ta fram flera koncept till en användarvänlig och
ergonomisk anpassad produkt. Produkten ska användas i dusch- och badrumsmiljö
och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att klara sig mer självständigt i
hemmet.
Målet med projektet är att välja ut ett slutligt koncept för att sedan kunna tillverka en
prototyp. Konstruktionsritningar som kan användas vid framtagning av produkten ska
även överlämnas till Macro. Produkten ska anpassas till Macros duschsortiment.
1.2.1 Problemdefinition
Äldre och funktionsnedsatta kan ha svårigheter att duscha på egen hand i icke
användarvänliga badrumsmiljöer eftersom det inte finns redskap att hålla i/stötta sig
mot, som dessutom är anpassade till Macros övriga produkter.
Följande frågeställningar har ställts upp:



Frågeställning 1: Vad efterfrågas på marknaden idag?
Frågeställning 2: Hur bör produkten utformas så att den skall fungera i alla
led dvs. tillverkas, säljas, monteras och brukas?

1.3 Avgränsningar
Vi kommer att fokusera arbetet på design och konstruktion av ett duschredskap med så få
olika komponenter (fästen etc.) som möjligt. Produkten ska enligt Macro helst kunna
borras fast i duschens profiler. Produkten ska endast anpassas till Macros duschhörna
”Skagen” och duschkabin ”Fjord” med måtten 90x90 cm.

Figur 1.1. Duschhörna ”Skagen” & duschkabin ”Fjord” (Macro.se).
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2 Metod
Till detta arbete har tre huvudsakliga metodiker använts som i sin tur kombinerats
för att få en skräddarsydd arbetsmetodik. Metodikerna som presenteras är både
design- och konstruktionsmetodiker som noggrant har valts ut till examensarbetet.
Utvalda metodiker jämförs, diskuteras och presenteras i följande avsnitt.
2.1 Designmetodik 1
I Lundequist (1995) finns en modell framtagen av Bäck och Halvarson där följande
designmetodik presenteras inom design- och produktutveckling som innehåller sju
steg.








Idé till projekt
Förstudie
Beslut om att starta projekt
Målformulering
Planering
Organisation
Genomförande och uppföljning

2.2 Designmetodik 2
Den andra metodiken som ansågs relevant till detta arbete är en designprocess som
beskrivs i Österlin (2012) och innehåller fem olika etapper i designarbetet (Österlin
2012).






Uppstartning
Informationsinsamling och analys
Koncept- eller idéskissning
Bearbetning av principerna
Uppföljning av detaljer

2.3 Konstruktionsmetodik
Den tredje och sista metodiken som har valts är en konstruktionsprocess från Olsson
(1995) som innehåller principkonstruktion följd av primärkonstruktion.
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2.3.1 Principkonstruktion
Principkonstruktion innefattar det tidiga skedet av konstruktionsarbetet där en
produkt utvecklas. I vissa fall tas även en helt ny produkt fram. I denna
konstruktionsmodell går processen från behov till att få fram en principiell
produktlösning som bör vara ändamålsenlig, konkurrenskraftig och efterfrågad
(Olsson 1995). Följande steg ingår i denna process:






Produktdefinition
Produktundersökning och kriterieuppställning
Framtagning av produktförslag
Utvärdering av produktförslag
Presentation av valt produktförslag

2.3.2 Primärkonstruktion
Primärkonstruktion är den andra fasen i konstruktionsprocessen som vanligtvis
tillämpas efter principkonstruktion. En produkt är i denna del framtagen i sin helhet
vad gäller verkningssättet med sina väsentliga delar och delsystem, oftast som en/ett
eller flera principskisser eller produktutkast. Delarna i primärkonstruktionen delas
upp enligt nedanstående modell (Olsson 1995):





Produktutkast
Komponentval
Detaljkonstruktion
Produktsammanställning

2.4 Metodologi i examensarbetet
Designprocesserna och konstruktionsprocessen har många likheter vilket gjorde
kombinationen av metodikerna relativt enkel. Pincipkonstruktionen från Olsson
(1995) kan i vissa fall ersättas av designmetodikerna vilket har skett i detta arbete för
att få med så tydliga och relevanta arbetssteg som möjligt. Steg ett i den valda
metodiken har inletts med en produktdefinition från konstruktionsmetodiken.
Därefter görs en förstudie i steg två som är plockad från Lundequist (1995). Arbetet
återgår sedan med det tredje steget till produktundersökning och kriterieuppställning
från konstruktionsmetodiken för att sedan fortsätta till steg fyra som är koncept- eller
idéskissningsfas från Österlin (2012). Utvärdering & konceptval samt presentation av
valt produktförslag från konstruktionsmetoden har slagits samman och utgör steg fem
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i arbetet. Steg sex omfattar primärkonstruktionen och det sista steget i metodiken
behandlar punkten ”uppföljning av detaljer” från Österlin (2012) där material- och
tillverkningsaspekter kan undersökas.
Varje steg/fas kommer att fyllas med olika verktyg/metoder från litteratur, forskning
och andra relevanta källor. Dessa verktyg/metoder presenteras i kapitel 3 som
behandlar den teoretiska referensramen. Resultatet av de sju valda metodikfaserna
visas i modellen nedan.

FAS 1
Produktdefinition
•Målgruppsanalys
•Produkt, process,
omgivning,
människa och
ekonomi

FAS 2

FAS 3

FAS 4

Förstudie

Produktundersökning
& kriterieuppställning

Koncept- eller
idéskissning

•Marknadsundersökning
•Intervjuer

•Marknadsanalys
•SWOT-analys
•Krav & önskemål
•QFD

FAS 5

FAS 6

FAS 7

Utvärdering &
presentation
av konceptval

Primärkonstruktion

Uppföljning av
detaljer

•Komponentval
•Detaljkonstruktion
•Ritningsunderlag

•Prototyp
•Tillverkningsteknik
•Materialval
•Monteringsanvisning

•Urvalsmatriser
•Konceptval

Figur 2.1. Den valda arbetsmetodiken i sju steg.
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2.5 Förberedelser och insamling av data
Innan arbetet startade skrevs en projektbeskrivning som godkändes av Jörgen
Carlsson på Macro, handledaren Martin Bergman och examinatorn Bengt-Göran
Rosén. Projektbeskrivningen och ett tillhörande gantt-schema finns i bilaga 1.
Från företaget fick vi i uppdrag att göra en marknadsundersökning för att ta reda på
behovet av olika duschredskap samt vad som saknas eller bör utvecklas på
marknaden när det gäller dusch- och badrumsmiljöer. En del av förberedelsearbetet
var att finna inspiration. Det gjorde vi genom att läsa olika produktkataloger,
studiebesök på Tylösand Spa och byggföretag samt undersökningar kring vad
hjälpmedelscentraler erbjuder för produkter idag.
2.5.1 Kvantitativ undersökning
En kvantitativ undersökning baseras på siffror och fokuserar på mängd och antal som
sedan bearbetas statistiskt. I en kvalitativ undersökning sker en djupdykning i ett
specifikt sammanhang eller så studeras delarna i sin helhet. Metoden är strukturerad
och lämpar sig till undersökningar som undersökaren redan vet en hel del om eller när
en eller flera teorier ska testas. I en kvantitativ undersökning fokuseras det på
variablernas samband istället för processens innehåll som i en kvalitativ undersökning
(Christensen et al. 2010).
2.5.2 Kvalitativ undersökning
Vid en kvalitativ undersökning läggs stor vikt på sammanhanget och
helhetsförståelsen. Undersökningen används för att upptäcka, lyfta upp och belysa
olika samband som växer fram under intervjun. En kvalitativ intervju används för att
bygga teorier och generera nya beskrivningar av verkligheten (Christensen et al.
2010). I en kvalitativ undersökning gäller det att tolka insamlad data på rätt sätt och
inte efter det mönster som förväntas utan det mönster som växer fram med tidens
gång. Syftet med en kvalitativ undersökning är att förstå de bakomliggande
motivationerna och orsakerna. Det är också viktigt hur förståelsen bakom
målgruppens motiv, attityder, beteendemönster och uppfattningar är (Faarup &
Hansen, 2011).
2.5.3 Explorativ undersökning.
Explorativa undersökningar inleds oftast med en kvalitativ undersökning där det
tydliggörs vilken produkt som ska tas fram genom tolkning av resultatet från
exempelvis fokusgrupper. Därefter kan kvantitativa undersökningar tillämpas med
exempelvis enkäter eller snabbintervjuer på offentliga platser för att få svar på mer
specifika frågor (Faarup & Hansen 2011).
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2.6 Diskussion
En kvalitativ undersökning är lämplig att använda när en ny produkt ska tas fram eller
utvecklas eftersom det då är extra viktigt att lyssna på kunderna och ta reda på hur
stor efterfrågan är. Efter den information vi har funnit i ovan nämnd litteraturstudie är
det lämpligt att till en början använda en kvalitativ metod. Intervjuerna kan då utföras
i minigrupper och fokusgrupper vilket gör att undersökningen får en bredd där en stor
grupp människor kan delta i diskussionen.
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Teoretisk referensram
I varje fas som beskrivs i avsnitt 2.4 ingår ett flertal verktyg/metoder som i detta
arbete har handplockats från olika slags litteratur och forskning. I den teoretiska
referensramen förklaras vilka verktyg och begrepp som har använts i de olika faserna
och vad dessa innebär.
3.1 Produktdefinition
Ett konstruktions- och designprojektarbete startar vanligtvis med någon typ av
produktdefinition som innefattar produkten, processen, omgivningen, människan och
slutligen ekonomin (Olsson, 1995). Några verktyg i denna fas är personas och boards
som tas fram för att specificera målgruppen samt tema och känsla på produkten
(Österlin 2012).
3.1.1 Designkompassen
Designkompassen används för att förenkla navigeringen under designprocessen. De
sex frågorna: varför, när, vad, vem, var och hur kan då vara ett hjälpmedel för att
komma vidare i processen (Bergman 2013).

Figur 3.1. Designkompassen(Bergman 2013).

3.1.2 Personas
Personas utvecklades av Alan Cooper som en metod för it- systemutveckling men har
sedan blivit en metod som används i många andra sammanhang som till exempel vid
utveckling av produkter, marknadsföring, planering av kommunikation och
tjänstedesign. Metoden har funnits sedan slutet av 1990-talet men det finns ingen
riktigt klar bild över vad metoden omfattar. En sak som är gemensam för alla
personas är att de beskriver en påhittad person. Fördelarna enligt Cooper (1999) är att
öka fokus på användarna, deras behov samt att personas är ett effektivt verktyg för
kommunikation.
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3.1.3 Imageboards
Imageboards är bildkollage som sätts ihop av olika bilder som oftast ska förmedla en
specifik känsla eller information till en viss målgrupp. De olika bildkollagen används
exempelvis för att underlätta utvecklingen av en speciell produkt eller tjänst. Det
finns tre olika bildkollage som brukar delas in i lifestyleboard, moodboard och
themeboard. I en lifestyleboard presenteras målgruppen, dess värderingar och miljö
(Österlin 2012). Moodboard beskriver och avspeglar produkten med hjälp av bilder
som till exempel uttrycker känslan för produkten. Material, färg och form presenteras
i en themeboard (Österlin 2012).
Vid ett designarbete kan även en så kallad wordboard tillämpas då boarden består av
viktiga ord som exempelvis beskriver känslan som i en moodboard eller temat som i
en themeboard (Bergman 2013).
3.2 Förstudie
En förstudie kan göras inom området genom till exempel intervjuer och tester med
berörda användare (Lundequist 1995).
3.2.1 Marknadsundersökning
Det är få företag som överlever på lång sikt utan att undersöka vilka behov som
efterfrågas på marknaden. För att företag ska kunna skapa sig en förståelse för hur
marknaden fungerar och kunna anpassa sin verksamhet till kundernas olika behov
använder de sig ibland utav en marknadsundersökning. Marknadsundersökningar
görs oftast då ett företag eller en organisation har någon form utav
marknadsföringsproblem eller om de vill marknadsföra en ny produkt. Den kan också
användas för att se vad som gått bra eller dåligt med en ny produkt. En
marknadsundersökning kan illustreras som ett husbygge då man först måste göra ett
grundligt markarbete för att sedan kunna gjuta en bra grund att stå på (Christensen et
al. 2010). Vid marknadsundersökningar kan olika metoder användas för att få ut
relevant information. Antingen görs en kvantitativ intervju där det fokuseras på
siffror och görs statistiska analyser alternativt genomförs en kvalitativ intervju där
nya teorier tas fram. Inom den kvalitativa intervjumetoden finns det olika sätt att
intervjua. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer är att en kvalitativ
intervju ofta sker i grupp med flera respondenter. Merparten av de kvalitativa
intervjuerna utförs i grupper såsom mini- och/eller fokusgrupper (Faarup & Hansen
2011).
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3.2.2 Minigrupp/fokusgrupp
Mini- och fokusgrupper är en sorts kvalitativ intervjumetod där det inte används
frågeformulär utan istället används en kort lista som innefattar stora delområden
(Trost 2010). Ibland tar vissa deltagare mycket plats och då är det viktigt som
moderator att styra upp intervjun så att alla får sin röst hörd (Wibeck 2010). Det finns
olika teorier om hur många deltagare det bör vara i en grupp. Enligt Trost (2010) är
ca 5 deltagare rimligt då det kan vara svårt att hålla koll på en större grupp. Det finns
även ostrukturerade fokusgrupper där det möjliggörs för deltagarna att prata om sina
speciella intressen vilket i sin tur kan medföra att moderatorn upptäcker viktiga
aspekter som han eller hon inte kunnat förutse. En stor fördel med en fokusgrupp är
att deltagarna uppmuntras att dela med sig utav sina tankar och erfarenheter och
jämföra dessa sinsemellan (Wibeck 2010).
3.3 Produktundersökning och kriterieuppställning
I denna fas undersöks vad som finns på marknaden i nuläget och hur behovet tidigare
har lösts samt vilka eventuella svagheter, styrkor, för- och nackdelar som finns. I
detta skede bör krav och önskemål tas fram med relevanta infallsvinkar inom
exempelvis antropometri och ergonomi. Exempel på verktyg i denna fas är QFDhuset och kravspecifikation (Österlin 2012).
3.3.1 Quality Function Deployment (QFD)
Quality function deployment är ett verktyg som används vid produktutveckling och
har sitt ursprung från Japan. Metoden kan beskrivas som en kundorienterad
produktutveckling där kundönskemål matchas med produktfunktioner. QFD används
bland annat för att enkelt bygga upp en problemförståelse men även som ett
utvecklingsverktyg för att jämföra flera produkter med varandra. Själva kärnan av
QFD är att analysera sambanden mellan kundönskemålen och de tekniska
specifikationernas målvärden (Bergman & Klefsjö 2012). Innehållet i QFD-verktyget
kan struktureras i en matris som kallas The House Of Quality eller på svenska
kvalitetshuset eller QFD-huset.
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3.3.2 House Of Quality (HOQ)
Kvalitetshusets uppbyggnad beskrivs bland annat av Österlin (2012) där huset är
uppbyggt i åtta olika steg som kortfattat beskrivs nedan.













Kundönskemål besvarar frågan vad kunderna vill ha, exempelvis ett bra
grepp.
En viktning sker mellan kundönskemålen. Detta kan göras med bland annat
en matris, även kallad parvis jämförelse.
I de tekniska specifikationerna anges hur kundönskemålen ska kunna
uppfyllas. Hur erhålls ett bra grepp? Exempel kan vara med hjälp av ett
handtag som då blir den tekniska specifikationen. Dessa egenskaper bör vara
mätbara.
I nästa steg anges hur stora samband det är mellan kundönskemålen och de
tekniska specifikationerna vilket ofta bestäms på en tregradig skala - stark,
medel och svag. Är en hel rad utan dessa markeringar betyder det att ingen
teknisk specifikation lyckas uppfylla kundönskemålet vilket betyder att
önskemålet bör justeras eller eventuellt tas bort.
Målvärden för varje teknisk specifikation ska sedan bestämmas. Ett målvärde
för handtaget kan vara 40 mm i diameter, d.v.s. för att få ett bra grepp krävs
denna diameter på handtaget.
I taket på huset bestäms vilka inbördes samband som finns mellan de
tekniska specifikationerna. Här visas om egenskaperna stöder eller motverkar
varandra eller om de inte har någon påverkan alls på varandra. Detta markeras
med +, - eller bara en blank ruta.
Till höger om huset utförs en kundvärdering av kundönskemålen mellan den
egna produkten och konkurrenternas produkter, sett ur kundens perspektiv.
Slutligen kan en teknikvärdering genomföras där det görs en typ av
benchmarking för att jämföra de tekniska specifikationerna mellan den egna
produkten och konkurrenternas produkter.
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3.3.3 Interaktionsdesign
En viktig aspekt inom designprocessen är hur interaktionen möter människan.
Interaktion kan handla om en produkts ergonomiska, semantiska och estetiska
funktioner. Ergonomiska funktioner handlar om hur arbetsredskap och miljön
påverkar människan medan semantiska funktioner behandlar hur brukaren
uppfattar/förstår produkten, till exempel vad produkten beskriver, uttrycker,
uppmanar eller identifierar (Monö 1997). Den estetiska funktionen handlar om hur
människan reagerar på skönhet och konst.
I interaktionsdesign talas det om (Johannesson et al. 2013):





Hur produkten bör utformas för att passa in och tåla sin omgivning utan att
skada den.
Hur produkten är anpassad till människans förmågor.
Hur människor enkelt kan förstå produkten samt om den är tillräckligt
attraktiv.
Hur människan upplever produkten.

I avsnittet 3.3.4 beskrivs antropometri som handlar om människans mått och
dimensioner som är viktiga att ta hänsyn till vid produktutveckling. Med hjälp av
dessa mått kan semantiken, estetiken och ergonomin integreras i designen på ett sätt
som uppfyller utformningskraven.
3.3.4 Antropometri
Ordet antropometri kommer från grekiskans anthropos som betyder människa och
metons som betyder mått. Ergonomi delas in i tre områden – fysisk, kognitiv och
organisatorisk. Antropometri tillhör det fysiska området där hänsyn tas till
människans mått, proportioner, kroppsställningar, räckvidder, rörelseutrymmen samt
muskelstyrkor och tyngdpunkter hos olika kroppssegment och tröghetsmoment
(Hägg, Ericson & Odenrick 2010). Det finns färdiga tabeller och figurer som anger
rörelser och data i olika percentiler samt medelvärde och standardavvikelse för olika
kroppsdelar, åldrar och länder. En percentil förklaras enligt följande sätt
(Antropometri.se) ”En man med 95:e percentils kroppslängd innebär en man som är
längre än 95 % av den valda manliga populationen och en kvinna av 5:e percentilen
innebär således en kvinna som är kortare än 95 % av den valda kvinnliga
populationen.”
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Figur 3.2. Definition av handens antropometriska mått som anges i tabell 3a (Pheasant & Haslegrave
2005).

Tabell 3a. Handens antropometriska mått i mm enligt figur 3.3 (Pheasant & Haslegrave 2005).
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Figur 3.3. Rörelsebenämningar för hand/underarm. Neutrala positioner eftersträvas då dessa är de mest
bekväma positionerna som dessutom reducerar skaderisken. En neutral vinkel mellan handled och
verktyg/greppyta är mellan 100-110° (Pheasant & Haslegrave 2005).

Strukturell och funktionell data
Antropometrisk data delas vanligtvis upp i strukturell och funktionell data.
Strukturell (statistisk) data beskriver mått mellan anatomiska kännemärken i
standardiserade kroppställningar. Dessa data kännetecknas vanligtvis av två olika
standardiserade kroppsställningar. I stående position med fötterna ihop och armarna i
vertikalt läge längs med sidorna samt i sittande position med överarm, underarm,
lårben och underben i rät vinkel. Exempel på strukturella mått är kroppslängd,
bröstkorgsbredd och sitthöjd (Antropometri.se).
Funktionell (dynamisk) data är mått på önskat rörelseutrymme och räckvidd under
aktivitet. Dessa mått visar vilka kroppsställningar och rörelsemönster som går att
utföra under en viss aktivitet samt lämpliga säkerhetsmarginaler för att inte slå i
närliggande föremål. Exempel på funktionella mått är maximal räckvidd i sittande
och stående position (Antropometri.se).
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3.3.5 Activities of Daily Living (ADLs)
Sobczak (2002) redovisar i artikeln ”Staying stronger longer” hur samhället blir äldre
och där fler och fler människor blir beroende av vård och sociala tjänster. Genom att
ta hand om sin kropp och hälsa genom hela livet och motionera regelbundet kan
sjukdomar undvikas och dessutom hålla kropp och muskler mer uthålliga, starka och
smidiga (Sobczak 2002). Dagliga aktiviteter d.v.s. ”Activities of Daily Living”, är
grundläggande aktiviteter i vardagen så som att äta, tvätta sig, påklädning,
toalettbesök och transportering (Wiener et al. 1990). Genom att tänka på ADLs redan
i designprocessen kan produkter anpassas till alla typer av människor.
3.3.6 Universal Design
”Activities of daily living” kan liknas begreppet ”Universal Design” som i svenskt tal
kallas ”Design för alla”. Österlin (2012) beskriver detta verktyg på samma sätt som
ADLs där produkter och miljöer utformas utan specialanpassningar som på så sätt
kan gynna alla människor oavsett ålder eller funktionsnedsättning. En
funktionsnedsättning kan vara en rullstolsburen person lika väl som en förälder med
barnvagn som har händerna upptagna (Österlin 2012). En studie har gjorts i ett
bostadsområde i Hong Kong där sju följande principer har använts för att utvärdera
befintliga produkter (Chan, Lee & Chan 2008):


Rättvis användning



Flexibel användning



Enkelt och intuitiv



Märkbar information



Feltolerans



Kräva låg fysisk ansträngning



Storlek och utrymme för inställning och användning.

Syftet med studien är att kunna reglera designprocessen och sedan utbilda designers
och konsumenter om vilka egenskaper som är viktiga för produkter och miljöer Ett
förslag till designmanual har också tagits fram som omfattar obligatoriska samt
rekommenderade konstruktionskrav för att begreppet ”Universal Design” ska kunna
användas av alla (Chan et al. 2008).
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3.3.7 “Design for X”
Design for assembly kan bestå av ett expertissystem med de fyra områdena
datorstödd konstruktion, manuell montering, automatiserad montering och
designanalys. I ett tidigt skede kan detta system ge designern förslag till förändringar
som i ett senare tillfälle gynnar monteringen i tillverkningsprocessen (Sanders et al.
2009). Begreppet och metoden ”Design for assembly” används vid
produktionsanpassning där montering av produkten undersöks tidigt i ett
produktdesignarbete. Förutom ”Design for assembly” finns även andra
konstruktionsstödmetoder så som ”Design for environment” som handlar om
miljöaspekter, ”Design for manufacturing” som tar upp produktens
tillverkningsaspekter samt ”Design for quality” som behandlar kvalitetsaspekterna
(Johannesson et al. 2013). Alla dessa konstruktionsstödsmetoder gör att
tillverkningskostnader och ledtider kan minskas då fel kan upptäckas och rättas till
redan tidigt i designprocessen. Sanders et al. (2009) menar att en anledning till de
förbättrade ledtiderna är införandet av automatisering där det i vissa fall används
robotar samt användning av datorstödd tillverkning (CAD).
3.3.8 SWOT-analys
Vid en SWOT-analys skapas snabbt en lättöverskådlig bild över en verksamhets eller
ett projekts mål. Utefter denna bild kan en lämplig strategi bestämmas för att uppnå
dessa mål. SWOT betyder Strengths, Weaknesses, Opportunities och
Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Styrkor och svagheter är interna
faktorer som sedan bestämmer vilka möjligheter och hot projektet kommer att få
(SVID 2014).

Figur 3.4. Modell av en SWOT-matris.
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3.4 Koncept- eller idéskissning
I denna fas kan hänsyn tas till resultatet av förstudien samt uppställda krav och
önskemål parallellt med skissning för att generera så många idéer som möjligt. Här
kan bland annat metoderna 6:3:5, morfologiska matriser och sållning med hjälp av
olika matriser användas, för att slutligen ha ett fåtal koncept att vidareutveckla
(Österlin 2012). Enkla mock-ups kan tillverkas för att få en känsla för storlek, form,
tillverknings- och monteringsbarhet etc. Skissningen bör struktureras för att få en god
överblick och spårbarhet över arbetet (Österlin 2012).
3.4.1 Brainstorming – 6:3:5
Vid idégenereringsfasen i ett produktutvecklingsarbete kan ibland en metod som
kallas 6:3:5 användas (Österlin 2012). Sex deltagare får var sin tom blankett med tre
kolumner och sex rader. Varje deltagare ska sedan på fem minuter skissa tre olika
idéer i den första kolumnen och därefter skicka blanketten vidare till nästa deltagare
som då ska vidareutveckla de tre idéerna i nästkommande kolumn. Blanketterna
skickas runt tills alla kolumner är fulla med idéer. Metoden kommer då att generera i
108 nya idéer som sedan ska utvärderas och tolkas. Med hjälp av denna metod
utnyttjas många infallsvinklar på ett problem, varvid gruppmedlemmarna utnyttjar
varandras idéer som en startsträcka för egna lösningar eller utvecklingsvägar
(Österlin 2012).
3.4.2 Morfologisk analys
En morfologisk analys är en slags metod för formutveckling och formbyggnad.
Genom att välja två egenskaper/funktioner från ett koncept och en egenskap från ett
annat kan en helt ny produkt skapas. Metoden handlar om att kombinera olika
koncept för att generera nya idéer. Matriser brukar användas för att underlätta arbetet.
Genom att dra pilar mellan de olika förslagen som ska kombineras kan nya förslag tas
fram (Österlin 2012).
3.5 Utvärdering och presentation av konceptval
När idégenereringen genomförts kan olika matriser och prioriteringar användas där
förslagen från koncept- och idégenereringsdelen ställs mot varandra för att slutligen
ge ett koncept att gå vidare med (Olsson 1995). Är ett företag involverat i
examensarbetet är även deras åsikt viktig i denna fas.
3.5.1 Urvalsmatris
För att välja ut ett koncept finns det många olika tillvägagångssätt och framför allt
matriser att ty sig till. Olsson (1995) beskriver två slags parvisa jämförelsemetoder
som kan tillämpas dels för att vikta önskemålskriterierna mot varandra men också för
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att jämföra olika koncept med varje önskemål. En motsvarande matris finns även för
krav/tekniska specifikationer som också utvärderas med varje koncept i en så kallad
direktgrupperingsmetod (Olsson 1995).
En annan urvalsmatris som kan användas är ”weighted objectives table”. Matrisen
fungerar så att användaren i förväg rankar de olika kriterierna med hjälp av
exempelvis en parvis jämförelse som viktar de olika kriterierna. Därefter ger
användaren de olika koncepten poäng utefter hur bra dessa stämmer överens med
kriterierna. Poängen multipliceras sedan med viktningen från den parvisa jämförelsen
och slutligen räknas de totala poängen ihop för varje koncept. Det vinnande konceptet
blir det med högst poäng (Cross 1994).
3.6 Primärkonstruktion
Den första etappen i primärkonstruktionen är produktutkast där den valda produktens
väsentliga delar samt sambandet mellan dem bestäms. Grovt skattade dimensioner
bestäms och anpassning samt utrymmesbehov till produktens tänkta omgivning görs.
Ett enkelt ritningsunderlag tas fram. Krav och önskemål kontrolleras och redigeras.
Komponentval görs som jämförs och appliceras på produkten. Här bestäms även de
färdiga delarnas storlek och fabrikat. I detaljkonstruktionen anges hur mycket
produkten ska klara av och vilka krav och önskemål som finns på detaljen då det
gäller olika belastningar. I detaljkonstruktionen ritas de olika delarna upp i ett CADprogram. CAD-ritningar tas slutligen fram i naturliga mått och sammanställs i en
produktsammanställning. Syftet med sammanställningen är att kontrollera och visa
produktens uppbyggnad och göra underlag för verkstadens beställningar och
monteringsarbeten (Olsson 1995).
3.7 Uppföljning av detaljer
Denna fas innehåller bland annat detaljkonstruktion som även behandlas i den
föregående primärkonstruktionsfasen. Även tillverkningsunderlag färdigställs här
med exempelvis materialundersökning och tillverkningsmetoder. Det är vanligt att
prototyper byggs och testas för att exempelvis kunna justera oförutsedda fel (Österlin
2012).
3.7.1 Materialinformation
Corian
Corian uppfanns för cirka 40 år sedan av företaget DuPont och är ett
kompositmaterial som består utav aluminiumhydrid och akrylpolymerer. Corian är
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känt för sin goda hållbarhet och mångsidighet när det gäller formning och
bearbetning. Materialet passar bra till exklusiv design i både privata och offentliga
inredningar och är väl beprövat i exempelvis köks- och badrumsmiljöer där design
och hållbarhet är viktiga egenskaper. För att foga samman flera delar vid tillverkning
används tvådelad akrylepoxi som sedan slipas och bildar en osynlig fog. Fogen gör
att det inte uppstår några skarvar vilket i sin tur leder till att materialet är hygieniskt
och lätt att hålla rent då det inte samlar på sig smuts och bakterier (DuPont).
Materialegenskaper för Corian (DuPont):
Densitet: 1,7 g/cm3
Hållfasthet: Rm = ca 41 MPa
Zink
Zink är en blågrå metall som är relativt smidig och formbar. Zink har låga värden på
sträckgränsen och brottgränsen men genom att tillsätta aluminium eller koppar kan
sträck- och brottgränsen höjas. Dock förblir krypgränsen låg trots att det tillsätts
andra ämnen. Zink brukar användas i batterier men även som korrosionsskydd för
andra metaller tex stål. Metallen framställs genom elektrolysmetoden. Vid
framställningsprocessen kommer ca 30-35% från återvunnen zink (Ullman 2010).
Materialegenskaper för Zink (Ullman 2010):
Densitet Zn: 7,14 g/cm3
Hållfasthet för Zinklegeringar: Rm = ca 270-330 MPa
Aluminium
Aluminium är en gråsilvrig lättmetall med många goda egenskaper som till exempel
låg densitet, hög ledningsförmåga, god korrosionshärdighet, hög hållfasthet och god
formbarhet (Thundal 1991). Vid kontakt med syre bildas det ett oxidskikt på metallen
som förhindrar korrosionsangrepp. Tillsätts exempelvis magnesium i aluminiumet ger
det högre styrka samtidigt som materialet behåller sin goda formbarhet (Thundal
1991). För ökad härdighet mot korrosion kan en elektrokemisk ytbehandling
användas som kallas anodisering. Ytbehandlingen kan ge aluminiumkomponeter
dekorativa ytor med bestående färg och glans (Ullman 2010).
Materialegenskaper för Aluminium (Ullman 2010):
Densitet Al: 2,71 g/cm3
Hållfasthet för Zinklegeringar: Rm = ca 250-700 MPa
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3.7.2 Tillverkningstekniker
Bockning
Bockning av aluminium är en bearbetningsmetod där materialet formas genom
böjande momentkrafter. Vid bockning blir inte materialet permanent deformerat utan
det kommer finnas kvar restspänningar. För att slippa detta problem deformeras
tvärsnittet plastiskt. För att bocka ett material krävs det att materialet har en viss
bockbarhet och att bockradien inte är för liten så att inte sprickor uppkommer. Vid
bockning av ett material töjs metallen på bockens utsida medan insidan trycks ihop
(Jarfors et al. 2010).
Strängpressning (Extrusion)
Strängpressning, även kallat extrusion används främst vid framställning av
aluminiumprofiler då aluminium har relativt låga flytspänningar och inte flyter
samman. Strängpressning sker genom att ett uppvärmt cylindriskt aluminium pressas
genom en matris för att få önskad form. Genom denna metod kan aluminiumprofiler
med komplicerade tvärsnitt tillverkas för särskilda konstruktioner (Ullman 2010).
Eftersom olegerat aluminium förhållandevis är mjukt kan hållfastheten ökas genom
att tillsätta olika legeringsämnen alternativt genom kallbearbetning. Beroende på
legering får materialet olika egenskaper vilket gör att det är viktigt att välja rätt
legeringsämnen. Stängpressning är en slags varmbearbetning är härdbara legeringar
vanligast vilka bland annat är koppar, zink och magnesium + kisel. För att höja
segheten kan även mangan eller krom tillsättas. Legeringsämnena anges vanligtvis i
olika serier där 6000-serien med magnesium och kisel är den vanligaste legeringen
vid stängpressning (SAPA 2009). Vid strängpressning kan både massiva profiler och
hålprofiler tillverkas. När hålprofiler tillverkas används två delar, en del för att forma
yttre konturen av ytsnittet och en del som är en kärna och formar den inre konturen
(Jarfors et al. 2010). En profil är lättare att strängpressa om den har enkla och mjuka
former med radier i hörnen och har en jämn godstjocklek samt en symmetrisk form.
Förutom att strängpressningen underlättas blir tillverkningen också billigare vilket
ofta eftersträvas (SAPA 2009).
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Formgjutning
Vid gjutning smälts material ner och formas i en form för att sedan övergå till fast
fas. Vid formgjutning bör släppning, formens hållfasthet, storlek, stelkrympning,
svalkrympning och bearbetning tas hänsyn till. Tvära krökar och
riktningsförändringar bör undvikas. Formen bör utformas så att smältan kan strömma
genom hela formen utan att den hinner stelna (Jarfors et al. 2010). Vid konstruktion
för gjutgods bör man utnyttja friheten i formgivning för att arrangera förstyvningar
och placera materialet där det gör bäst nytta. Detta är viktigt att tänka på när formen
utformas. Formgjutning brukar delas upp i engångs- och permanenta formar.
Engångsformar används en gång och slås sedan sönder. Dessa formar är vanligen
tillverkade av sand eller en keramisk form som oftast sätts samman av något slags
bindemedel. Permanenta formar är oftast tillverkade i metall, vanligen gjutjärn eller
stål. Det som kännetecknar gjutning i permanenta formar är att formen används flera
gånger. Pressgjutning är en vanlig metod för gjutning med permanenta formar
(Jarfors et al. 2010).
Pressgjutning
Zinklegeringar lämpar sig bra till kokill- och pressgjutning där den sistnämnda
metoden är vanligast. Pressgjutning är även vanligt att tillämpa på bland annat
aluminiumlegeringar och mässing. Zink har en låg smältpunkt jämfört med
aluminium och mässing vilket är till fördel då verktygen håller längre och chansen till
sprickbildning i verktyget minskar. Vid pressgjutning pressas metallen i flytande
tillstånd in i en förvärmd stålform. Pressningen sker med kolv under högt tryck och
smältan stelnar sedan snabbt i formen. Verktygen som används är ofta dyra men
möjliggör komplicerade former och kan vid massproduktion ändå sänka priserna på
arbetsstycket. Vid pressgjutning av zinklegeringar kan tunnväggiga detaljer gjutas
med snäva toleranser och jämn yta. Nackdelen med zinklegeringar är att de åldras
vilket gör att brottgränsen och förlängningen försämras med tiden. Förkromade
zinklegeringar används bland annat till detaljer i bilindustrin samt handtag och
ornament till spisar och kylskåp (Ullman 2010).
Presspassning
Presspassning kan användas istället för skruv, lim etc. då två olika detaljer pressas
ihop med varandra. Presspassning kallas den passning som sker då hålets
toleransområde är mindre än axelns toleransområde (Bonde-Wiiburg 2000).
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4 Resultat
Kapitlet beskriver resultaten som uppkommit av använda metoder och verktyg som
beskrivs tidigare i rapporten.
4.1 Arbetsgång
Arbetsgången beskrivs stegvis utefter de metoder och verktyg som har använts under
arbetets gång och utmynnar i ett slutligt resultat som presenteras i detta avsnitt.
4.1.1 Produktdefinition
Arbetet började med att sammanställa produktdefinitionen där undersökning av
produkten, processen, omgivningen, människan och ekonomin gjordes (se bilaga 2).
Även designkompassen som beskrivs i avsnitt 3.1.1 har använts (se bilaga 3). En
målgruppsanalys har gjorts där även statistik över fallolyckor i hemmet har studerats
(se bilaga 4). Målgruppen för produkten är människor mellan 65-79 år samt
funktionsnedsatta vilket har bestämts med hjälp av målgruppsanalysen och i samråd
med Jörgen på Macro. Två personas med tillhörande lifestyleboards samt en
themeboard som beskriver företagets tema är framtagna i detta avsnitt (se bilaga 5-7)
Dessutom har en wordboard gjorts där viktiga ledord och beskrivande egenskaper har
lyfts fram (se bilaga 8). Wordboarden har använts genom hela arbetet för att
produkten ska förmedla rätt känsla.
4.1.2 Förstudie
Förstudien påbörjades med en omfattande kvalitativ marknadsundersökning för att ta
reda på vilka produkter som saknades eller var i behov av utveckling.
Marknadsundersökningen inleddes på olika serviceboende där intervjuer med de
boende skedde i så kallade minigrupper. Urvalat till minigrupperna skedde
slumpmässigt inom den valda målgruppen. För att få ett bredare perspektiv över
behovet av duschredskap formades en fokusgrupp där deltagarna var i blandade
åldrar mellan 23-72 år. Åldrarna i fokusgruppen är utanför den valda målgruppen
vilket var ett medvetet val då bredden av olika åsikter kunde bli ännu större.
Fokusgruppen gav ett tydligare svar på frågeställning 1 som sammanfattas nedan:
 Handtag
 Halkskydd
 Stolar
 Stöd
Mer information med diskussion kring resultatet finns i bilaga 9 och 10.
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4.1.3 Produktundersökning och kriterieuppställning
SWOT-analys
I produktundersökningsfasen har projektarbetets styrkor, svagheter, möjligheter och
hot analyserats (se bilaga 11). Med SWOT-analysen kunde sedan en plan läggas fram
över hur arbetet skulle fortgå för att klara de mål och svara på de två
problemformuleringar som har ställts upp i kapitel ett.
Marknadsanalys
Med hjälp av resultatet av marknadsundersökningen kunde dagens produkter på
marknaden undersökas för att så småningom kunna utveckla eller ta fram en ny
produkt till Macro. På marknaden idag finns det många duschredskap som hjälper
människor att klara sig på egen hand i hemmet. Dessa redskap riktar sig ofta till vår
målgrupp och redskapen är mer funktionella än stilrena. De duschredskap som finns
idag ingår oftast inte i det ordinarie sortimentet för dusch- och badrum utan säljs
istället från specifika företag och organisationer som specialiserar sig på just
hjälpmedel. Detta gör att ingen av Macros konkurrenter i dagsläget säljer
duschredskap vilket anses positivt.
Krav och önskemål
Önskemål och krav har tagits fram i samråd med företaget samt med hänsyn till
wordboarden och Macros ledord (se företagspresentation). Jörgen påpekade vid ett
tillfälle att begreppet KEPS som står för känsla, enkelt, personligt och spännande, är
viktiga kärnvärden i alla Macros produkter (se bilaga 12). Alla krav och önskemål har
lagts in i ett QFD-hus där en tillhörande parvis jämförelse på önskemålen har gjorts.
Konkurrenterna som har jämförts med ”vår produkt” presenteras i bilaga 13. I bilaga
14-16 finns den parvisa jämförelsen, QFD-huset samt en diskussion kring resultatet.
Antropometri, interaktionsdesign, ADL, Universal Design, Design for X
Eftersom det har arbetats fram ett koncept på en produkt som ska fungera som stöd
dels för vår målgrupp men även för alla människor som av någon anledning kommer i
kontakt med produkten har det varit särskilt viktigt för att använda informationen från
Activities of Daily Living och Universal Design under arbetets gång. Design for
Assembly har också varit en viktig del tidigt i arbetet eftersom produkten ska vara lätt
att montera av privatpersoner i befintliga duschprofiler. En animerad monteringsfilm
har gjorts för att produkten enkelt ska kunna monteras. Ytterligare information om
antropometri som har använts i arbetet redovisas i bilaga 17.
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4.1.4 Koncept- eller idégenerering
Idégenereringen genomfördes med hjälp av det förarbete som har gjorts i tidigare
steg. För att snabbt få många idéer utfördes ett brainstormingmöte tillsammans med
sju vänner där metoden 6:3:5 användes (se bilaga 18). Dessa idéer lade grunden till
skissarbetet som går att följa i bilaga 19. En grovsållning skedde bland skisserna på
ett möte tillsammans med Jörgen från Macro och handledarna. Även en enklare
variant av morfologisk analys har tillämpats muntligt mellan författarna. Slutligen
återstod endast tre koncept som presenteras nedan.

Figur 4.1. Koncept 1, koncept 2 & koncept 3

4.1.5 Utvärdering och presentation av konceptval
De tre förslagen utvärderades ovan med hjälp av utvärderingsmatrisen weighted
objectives table (se bilaga 20). Det vinnande förslaget såg ut på följande sätt och var
detta som följde med in i primärkonstruktionen.

Figur 4.2. Valt koncept
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4.1.6 Primärkonstruktion
Konceptet som har valts ut och presenteras i föregående fas har ritats upp i CADprogrammet Catia V5. Produkten kommer bestå utav fem detaljer: ett handtag, två
identiska väggfästen samt två mellandelar.
Handtaget är ergonomiskt anpassat med en neutral position i handleden som ger ett
stabilt och kraftfullt grepp. Vinkeln mellan handleden och handtaget är 100 vilket
gör att positionen blir neutral och känns bekväm.
Mellandelarna länkar samman handtaget med väggfästet genom att det presspassas in
i handtaget och därefter sätts mellandelen ihop med stoppskruv i väggfästet som först
monteras i väggen med skruv. Väggfästena är vinklade vid infästningsytan för att
handtaget inte ska hamna för nära väggen i duschhörnan eller för långt ut i
duschkabinen.

Figur 4.3. Slutliga skisser, del för del.

Eftersom att produkten består av fem detaljer blir tillverkningen dyrare då tre olika
gjutverktyg måste tillverkas för zink-detaljerna. Ritningar för varje detalj samt en
sammanställning av hela produkten hittas i bilaga 21 och 22. Observera att
ritningarna i rapporten inte är skalenliga.
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4.1.7 Uppföljning av detaljer
Handtaget kommer att bestå utav strängpressat aluminium som bockas i den nedre
delen för att få en behaglig radie på handtaget. Istället för att bocka röret tre gånger
kommer de två sista krökarna/radierna sitta i mellandelarna som sätter ihop
väggfästet med handtaget. Anledningen till detta val är att dessa radier är för små för
att kunna bockas. Aluminium har valts till handtaget eftersom produkten ska
användas i fuktig miljö och denna metall har goda egenskaper i sådana miljöer (se
avsnitt 3.7.1). Aluminium används dessutom till Macros duschprofiler i dagsläget och
var ett krav från företaget att det skulle användas till duschredskapet. Handtaget kan
anodiseras för att få en fin yta.
Mellandelarna och väggfästet kommer att pressgjutas i zink för att få önskad form
och radie. Detta val har gjorts i samråd med Macro. För att ytan ska bli fin kommer
zinkdetaljerna att förkromas.
Godstjockleken på aluminiumhandtaget har justerats för att stärka materialet vid
påfrestning av krafter. Godstjocklekar och toleranser är framtagna tillsammans med
konstruktionsansvarig på Macro och finns angivna i ritningsbilagorna.
4.2 Presentation av slutlig produkt
Fler renderingar och presentationsmaterial av produkten hittas i bilaga 23.

Figur 4.4. Slutlig produkt insatt i Macros duschhörna ”Skagen”.
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5 Slutsats
Nedanstående information är kopplad till den problemformulering som ställdes upp i
kapitel ett. I detta avsnitt finns även en diskussion kring resultatet samt förslag på
fortsatt arbete.
5.1 Slutsatser
 Marknadsundersökningen gjordes noggrant vilket gav en stabil grund då det
tolkade resultatet gav information om vilka produkter som saknades eller
borde utvecklas på dagens marknad.
 Ett duschredskap som ger stöd för användaren efterfrågades.
 Med den valda design- och konstruktionskombinerade metodiken framkom ett
resultat av ett användarvänligt duschredskap som levde upp till de uppställda
kraven. Ett vertikalt duschredskap blev resultatet som visas i avsnitt 4.2.
 Materialval och komponentval gör att handtaget är lättskött av användaren
och för en enkel montering har även en monteringsfilm gjorts. Produkten
kommer att användas som ett stöd i duschen.
 Ritningar av zinkdelarna finns att tillgå vid en eventuell framtagning av ett
formgjutningsverktyg.
 Själva handtaget kommer att strängpressas och bockas i aluminium på SAPA
där Macro även strängpressar sina duschprofiler. Grepp och vinklar är
ergonomiskt anpassade. Ritningsunderlag för handtaget finns bifogat i
rapporten.
 Redskapet kommer vid en eventuell framtagning att säljas och marknadsföras
av Macro International AB.
5.1.1 Diskussion
Problemformuleringen knyts samman ovan med goda resultat på samtliga punkter.
Krav och önskemål har reviderats under arbetets gång och tanken som från början var
att endast göra ett slags fäste för alla vinklar och duschar gick inte att uppfylla vilket
resulterade i en kombinerad lösning av flera olika infästningsdetaljer. Macro har hela
tiden varit tydliga med att de ville ha en prototyp samt ritningsunderlag för eventuell
tillverkning av produkten vilket också varit målet med projektet som dessutom har
uppfyllts.
I duschkabinritningen upptäcktes okända vinklar och radier på en av kabinprofilerna
som författarna inte hade blivit informerade om tidigare vilket är anledningen till att
produkten endast är framtagen för vertikal montering. För att produkten ska kunna
monteras horisontellt måste den fästas i två av kabinens profiler men eftersom den
ena profilen har andra vinklar och radier krävs det fler fästen till produkten. Genom
att fästa produkten vertikalt kan den användas med samma fästen i både kabinen och
hörnan, dock blir mellandelarna inte identiska eftersom handtaget inte är symmetriskt
och vinklarna på mellandelarna skiljer sig åt. En vertikal montering gör dessutom
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produkten mer flexibel i höjdled då den i horisontellt läge maximalt hade kunnat vara
90 cm eftersom en av avgränsningarna i arbetet var att produkten skulle anpassas till
duschar med måtten 90x90 cm. Den slutliga längden på produkten blev istället 110
cm vilket gör att både vuxna och barn kan använda den.
I samråd med företaget och en konstruktör på Macro beslutades det att
aluminiumhandtaget endast skulle bockas en gång. Från början var tanken att hela
produkten skulle vara en och samma aluminiumdetalj men på grund av de radier som
blev i över- och underkant av produkten var bockning inte längre något alternativ och
vi valde att göra dessa radier i zinkdetaljerna som binder samman handtaget med
fästena. Den valda formen på produkten beror på att infästningsytan i
duschkabinprofilen endast är 19 mm bred. För att få till den önskade omkretsen
(85mm) på produkten gjordes formen oval då en cirkulär form hade bidragit till en
alldeles för liten omkrets med tanke på den smala infästningsbredden i kabinen.
Ny kunskap byggdes i startfasen upp om marknadsundersökningar med hjälp av en
stor mängd litteratur. Utan denna information hade inte undersökningen blivit lika
omfattande då författarna tidigare inte var insatta i området. Den framtagna
metodiken har kunnat följas och känts relevant genom hela arbetet. Även litteratur
och annan information som presenteras i den teoretiska referensramen har haft stor
betydelse för utfallet av arbetet.
Nyttig information har tilldelats författarna under arbetets gång för att på så vis lättare
kunna anpassa duschredskapet till Macros sortiment, till exempel:




Företagets ledord och kärnvärden.
CAD-modeller på duscharna ”Skagen” och ”Fjord”.
CAD-modell Macros duschstol av materialet Corian.

5.2 Förslag till fortsatt arbete
I vidare utveckling kan förslagsvis ytterligare fästen tas fram som gör att produkten
även kan monteras i horisontellt läge i duscharna. Måttmodifikationer på exempelvis
produktens längd samt andra ändringar kan bli aktuella för att produkten ska klara
belastningar även i detta läge.
Under arbetet har det diskuterats kring montering i vägg alternativ montering i profil i
ena ändan och vägg i andra ändan, samt huruvida väggmontering ska ske med lim
eller skruv. Här är fortfarande inga beslut tagna och eftersom det valda
produktförslaget endast kommer fästas i duschprofilerna i dagens läge är
väggmontering ingen aktuell fråga i nuläget. Däremot finns utvecklingspotential inom
området då produkten kan bli ännu mer flexibel om det finns möjlighet till
vägginfästning.
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Eftersom produkten inte erhåller den flexibilitet som från början var önskad kan detta
vara värt att uppmärksammans i ett fortsatt arbete. Författarna vill också understryka
att strävan efter färre infästningsanordningar/detaljer fortfarande är önskvärda.
Macros stolssits är idag tillverkad av vit Corian vilket även fanns planer på att
använda till vissa delar av duschredskapet. Materialet valdes dock bort efter
diskussioner med Jörgen och materialinformation från DuPont. Materialet är dyrt och
bearbetningskostnaderna kan bli höga då materialet levereras som skivor. Dessutom
uppkom ingen konkret idé på hur aluminiumet och Corian skulle kunna sammanfogas
för att undvika opassande delningslinjer och skruvhål. Ett fortsatt arbete är dock
intressant gällande materialval samt blandning av aluminium och Corian då dessa
material speglar Macros produkter.
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6 Kritisk granskning
Den kritiska granskiningen av detta arbete innefattar granskning av metodik, teori
och arbetets generella utförande samt ekonomiska-, etiska- och miljöaspekter.
6.1 Miljö
Miljöaspekter är viktiga för Macro och de försöker i största mån värna om miljön
vilket görs genom att använda närproducerade komponenter. Svensktillverkning är
viktigt för Macros vilket är ytterligare en miljöaspekt som bör nämnas då företaget
lättare kan följa produktionen samt undvika långa transportsträckor. Duschredskapet
är tillverkat av aluminium och zink vilka båda är återvinningsbara material. Den
enkla monteringen gör också att demonteringen blir minst lika effektiv vilket
underlättar för användaren att återvinna produkten efter bruk.
6.2 Ekonomiska aspekter
En kostnadskalkyl har inte prioriterats på grund av att inga krav på kostnadstak har
funnits under arbetet. Detta är dock något som skulle kunna göras i ett fortsatt arbete
för att få en uppfattning om vad tillverkningen av produkten kan kosta.
6.3 Etiska aspekter
Under examensarbetet utfördes en marknadsundersökning för att se vilket behov som
fanns på marknaden. Då människor utan behov till duschredskap inte har velat delta i
författarnas undersökningar kan detta ha påverkat utfallet negativ vilket är något som
måste tas hänsyn till. Ordet hjälpmedel fick ändras till duschredskap då hjälpmedel
framstod som laddat och svårt att få människor att prata om. En fara med
marknadsundersökningen är att intervjuerna skedde i grupp vilket gör att vissa
deltagare tog för sig mer än andra. Vi valde att samtliga deltagare i intervjuerna
skulle vara anonyma vilket är en god etikaspekt att lyfta då det inte går att peka ut
någon specifik individ och dess åsikter.
6.4 Metoder och teori
Metodiken som ställdes upp i början av arbetet var enkel att följa och var till god
hjälp under hela projektets gång. Då projektet innefattade både design och
konstruktion var det bra att ha en grund att falla tillbaka på när det framkom
oklarheter.

30

6 KRITISK GRANSKNING

Litteraturen som användes var till stor hjälp under projektets gång. Särskilt
litteraturen om hur en marknadsundersökning läggs upp och vad som är viktigt att
tänka på då kunskapen inom detta område från början var bristande. Då mycket av
litteraturen stämde överens med varandra antar vi att den är pålitlig och går att
använda som tillförlitliga källor inför en marknadsundersökning.
6.4 Granskning av arbete
För att följa upp hur produkten har utformats hade ytterligare ett möte med
fokusgruppen varit önskvärt då de förhoppningsvis har viktiga synpunkter angående
duschredskapet. En utvärdering samt tester av produkten tillsammans med
fokusgruppen skulle kunna leda till ett ännu bättre resultat.
För beräkningar av produktens hållfasthet samt vilka spänningar och kritiska moment
som kan uppkomma på duschredskapet har FEM-analyser i Catia V5 påbörjats. Dessa
har dock inte slutförts på grund av för lite kunskap inom området. Däremot har
kritiska punkter i vissa fall kunnat förutses redan tidigt i arbetet vilket gjort att
godstjocklekar på detaljerna har justerats. Vid möten och diskussioner med
handledare har även kritiska punkter i radierna på zink-detaljerna kunnat förutses
vilket tagits hänsyn till under arbetets gång. Författarna vill påpeka att ytterligare
beräkningar bör göras för att säkerställa att produkten klarar de påfrestningar den kan
utsättas för.
Arbetet genomfördes i nära samarbete med handledarna Martin Bergman och Hans
Skillius på Högskolan i Halmstad samt med Jörgen Carlsson, produktchef och
uppdragsgivare från Macro. Handledarna har varit mycket hjälpsamma under hela
arbetet och varit öppna för diskussion. Vissa oklarheter kring hur stor design- kontra
konstruktionsdel arbetet skulle innehålla, uppstod i mitten av arbetet vilket gjorde att
arbetet stannade upp en aning innan alla parter var överens om hur arbetet skulle
fortgå.
Planeringen och gantt-schemat som ställdes upp i början av projekt kan det i
efterhand tänkas att fler delmål borde ställts upp för att hinna med varje del i ganttschemat. På grund av tidsbrist har ingen felanalys gjorts eftersom beslut av
konceptval och resultatet av produkten bestämdes väldigt sent i arbetsprocessen.
Trots att planeringen har ändrats systematiskt längs med hela arbetet är författarna
och uppdragsgivaren nöjda med innehållet och utfallet av arbetet.
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Arbetet har utförts i grupp om två studenter vilket varit till både för- och nackdelar. I
vissa fall har kommunikationen brustit och åsikterna kraftigt skiljt sig åt vilket gjort
att beslutstaganden tagit längre tid. Däremot har studenterna kunnat diskutera och
bolla idéer, samt stöttat och motiverat varandra under arbetets gång. Arbetet har även
kunnat delas upp mellan studenterna vilket gjort att hela arbetsprocessen blivit mer
effektiv. Studenternas egna prestationer har medverkat till arbetets goda resultat,
mycket tack vare den information och de kunskaper som studenterna berikat sig med
under den treåriga studietiden. Dessutom har studenterna erhållit ny kunskap inom
olika områden samt utvecklats som både gruppmedlemmar och individer.
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Introduktion
Befolkningen i världen blir äldre och äldre, bara mellan 2001 och 2011 ökade antalet
personer över 65 år med nästan 200 000, och fram till 2030 beräknas andelen över 65
år öka från cirka 18 till cirka 22 procent i Sverige. I och med detta så kommer det nu
krav både i Sverige och i Norge på att handikappanpassa Macros duschar.
Macro behöver anpassa sina duschar med tillbehör som gör att de blir mer
funktionella för äldre och funktionsnedsatta. Detta inkluderar handtag för att kunna
resa sig, handtag för att öppna och stänga duscharna samt anpassningar för rullstolar.
Redskapen ska konstrueras och designas så att de avspeglar Macros produkter.
Problemformuleringen för projektet lyder
”Äldre och funktionsnedsatta kan ha svårigheter att duscha på egen hand i icke
handikappsanpassade badrumsmiljöer eftersom det inte finns redskap att hålla i/stötta
sig mot som dessutom är anpassade till Macros produkter.”
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Syfte och mål
Syftet med projekt är att komma på idéer så att äldre och funktionsnedsatta ska klara
sig längre i hemmet på egen hand. Arbetet ska leda till en färdig prototyp som sedan
ska kunna tillverkas och tas till produktion.
Målet med projektet är att ta fram ett hjälpredskap för Macros duschar till äldre och
funktionsnedsatta.
Följande frågeställningar har ställts upp:
1. Vad efterfrågas på marknaden idag?
2. Hur bör produkten utformas för att den skall fungera i alla led dvs. tillverkas,
säljas, monteras och brukas?
Förmodad metod
Projektet kommer att inledas med en kartläggning och marknadsundersökning av
vilka slags tillbehör som finns idag och vilka som saknas för äldre och
funktionsnedsatta i badrumsmiljö. Vi ska också göra en kartläggning över hur många
äldre det finns idag, dvs. personer över 65 år. Marknadsundersökningen syftar till att
klargöra vilka produkter som krävs för att funktionsnedsatta och äldre ska klara sig på
egen hand. Undersökningen kommer att inkludera studiebesök på ett antal
ålderdomshem och intervjuer med personal och funktionsnedsatta. Vi kommer även
att göra en litteraturförstudie där vi studerar artiklar och skriftlig dokumentation som
ska innefatta: marknadsundersökning, ergonomi, produktframtagning, materiallära,
konstruktionsanalys samt aktivitet i dagliga livet (activities of daily living).
Vi kommer att använda oss utav Freddy Olssons konstruktionsmetod och den
designmetodik som används inom inriktningen teknisk design där vi kommer gå in på
SWOT-analys, nulägesanalys, materialanalys mm. Vår idégenerering kommer bland
annat att omfatta ett brainstormingmöte. Metoderna som vi ska använda kommer
slutligen att leda till en färdig prototyp som sedan kommer att skissas upp i CADprogrammet Catia v5 för offertförfrågan. För att verifiera beräkningarna i Catia
kommer vi att göra hållfasthetsberäkningar och ta fram fysiska prover.
Monteringsanvisning kommer även att tas fram.
Projektet kommer att dokumenteras i form av en rapport samt redovisas och ställas ut
på UTEXPO.
Summering av relevant litteratur
Daniel T. Seymour (1992), Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder, IHM
förlag AB
Lars Christensen & Nina Andersson et al (2001), Marknadsundersökning- en
handbok, Studentlitteratur AB
Poul K. Faarup & Kenneth Hansen (2011) Marknadsundersökningar- i teori och
praktik, Liber AB
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Hans Johannesson & Jan- Gunnar Persson et al. (2013), Produktutveckling- effektiva
metoder för konstruktion och design, Liber AB
Hans Keife, Anders Jarfors et al. (2010), Tillverkningsteknik, Studentlitteratur AB
Bo Bergman, Bengt Klefsjö (2012), Kvalitet från behov till användning,
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Mats Bohgard & Stig Karlsson et al. (2011), Arbete och teknik på människans villkor,
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Olsson, Freddy (1995), Primärkonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion,
Lunds Tekniska Högskola
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BILAGA 2 ”PRODUKT, PROCESS, OMGIVNING, MÄNNISKA, EKONOMI”

Bilaga 2 ”Produkt, process, omgivning, människa, ekonomi”
Produkt
Ett duschredskap ska tas fram som företaget kan sälja som tillbehör till sitt nuvarande
dusch- och badrumssortiment. Eftersom Macro i dagens läge inte säljer någon
liknande produkt måste en helt ny produkt tas fram som vanligtvis säljs i
hjälpmedelsbranschen. Delar som ska ingå i produkten är något slags stöd som ska
sättas fast i vägg och/eller profil. Önskemål från företaget är att samma väggfäste ska
kunna användas till alla fästpunkter i profilen vilket gör att endast ett verktyg behöver
tas fram.
Process
Produktens huvudprocess/huvuduppgift är att ”ge stöd”. Produkten ska användas av
och hjälpa privatpersoner till ett mer självständigt liv i det egna hemmet. En önskvärd
delprocess/deluppgift är att produkten ska kunna kombineras med andra produkter
eller stöd för att på så sätt utvidga användningsområdet. Detta för att nå ut på en
bredare marknad vid marknadsföring och försäljning av produkten.
Omgivning
Produkten kommer att användas i privata dusch- och badrumsmiljöer, främst i
Sverige och Norge där Macro har sina kunder. Eftersom produkten ska kunna brukas
och monteras av privatpersoner är det viktigt att produkten är enkel att montera och
sköta om. Produkten får inte heller ta för stor plats i duschen då det är viktigt att
användaren får tillräckligt med utrymme samtidigt som produkten ska vara nära till
hands.
Människa
Målanvändaren som kommer att använda produkten är manliga och kvinnliga
privatpersoner i åldrarna 65-79 samt andra privatpersoner som på grund av någon
funktionsnedsättning eller annan anledning känner behov av att ha extra stöd i
duschen. Eftersom produkten kommer sitta i duschen permanent när den väl är
installerad måste medvetenhet kring att barn och andra människor som använder
duschen kan komma i kontakt med produkten.
Ekonomi
Det finns inga ekonomiska begränsningar för produkten. Huvudsaken är att den blir
funktionell och uppfyller de krav som har ställts upp samt att korrekta
konstruktionsritningar är framtagna för en eventuell tillverkning av produkten. Stora
tillverkningsserier beräknas inte vilket kan vara en viktig aspekt när det gäller
materialval och verktygsframtagning. Givetvis är det bra att få ner priset så mycket
som möjligt utan att de påverkar funktion och kvalitet.
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Bilaga 3 ”Designkompassen”
VAD
Ett duschredskap.
NÄR
När man ska duscha i sitt hem.
VARFÖR
För att klara sig mer självständigt i hemmet och inte tappa balansen.
VAR
I badrummet/duschen.
VEM
Privatpersoner mellan 65-79 år, funktionsnedsatta eller andra som känner behov av
extra stöd i duschen. Produkten ska säljas i Sverige och Norge.
HUR
Ge stöd.

Bildkälla: Bergman 2013
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Bilaga 4 ”Fallolyckor och målgruppsanalys”
Befolkningen blir allt äldre och medelåldern i Sverige har stigit från 37,1 år 1968 till
41,2 år 2012. Macro har själva önskat en målgrupp för produkten som ska vara 60 år
och uppåt. För att rama in målgruppen ytterligare har vi från Statistiska centralbyrån
(SCB) valt att använda oss av målgruppen 65-79 år som bor i Halmstad kommun.
Detta urval hjälper oss senare när vi utför marknadsundersökningen. 14,7% av
Halmstads befolkning och 14,3% av hela Sveriges befolkning var mellan 65-79 år
den 31 december 2013 (SCB). Vi antar dock att produkten även ska kunna användas
av människor utanför målgruppen och att man ska kunna installera produkten i den
befintliga duschen först när behovet att ha ökat stöd i duschen dyker upp.
Fallolyckor i hemmet är vanligt i alla åldersgrupper men dominerar bland äldre
människor i åldersgruppen 65-79 år. När man blir äldre försämras oftast synen och
hörseln samt att man drabbas utav sjukdomar som försämrar ens fysiska förmåga
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011). Detta kan vara en av
orsakerna till att de flesta av olyckorna som sker är fallolyckor. Av de olyckor som
sker för en människa i åldersgruppen 65-79 år är 12 procent fallolyckor i badrummet.
Utav de olyckor som sker i badrummen är 28 procent till följd utav att människor
tappar balansen och halkar (ibid).
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Bilaga 5 ”Personas”
Persona 1
Ella är 76 år och bor tillsammans med sin yngre man
Johan, 69 år. Johan äger och driver en liten mäklarfirma
och jobbar 80 % trots sin ålder. När Johan inte är hemma
passar Ella på att ta hand om barnbarnen eller träffa sina
väninnor över en fika eller middag. Ibland går hon och
väninnorna på yoga, åker till simhallen och simmar eller
avnjuter en skön massage. Förutom detta har Ella har en
stor passion för inredning och älskar att fixa och dona i
hemmet.
De senaste åren har både synen och hörseln blivit allt
sämre och nästa steg är tyvärr ta bort alla mattor i hemmet
så att de inte ska snubbla på mattkanterna. Säkerheten går
alltid först. Även i badrummet är det dags att sätta in en
produkt som gör att de inte tappar balansen eller halkar.
Ella har kikat runt på marknaden en längre tid men hittar
inget som passar in i deras badrumsmiljö. Det som finns
på marknaden är hjälpmedel som ser likadana ut och
dessutom är de varken snygga eller diskreta.

Bildkälla: Getty Images

Persona 2
I utkanten av Helsingborg bor Göran, 70 år med sin fru
Barbro, 78 år och deras två hundar Allgott och Villgott.
Hans stora intresse är att snickra och har alltid många
projekt igång. Det finns dock en sak som han oroar sig för
och det är hur Barbro ska klara sig i deras hus då hon har
problem med sina leder. Göran vill så gärna att de ska bo
kvar i sitt stora hus men frågan är om Barbro kommer att
klara av detta. För några år sedan gjorde han en ramp in
till huset som har underlättat mycket för hans fru och nu
funderar han på om det är dags att renovera badrummet.
För att Barbro ska kunna klara sig själv i badrummet är
det viktigt med olika hjälpmedel, så detta är något han
måste ha i åtanke när han bygger om.

Bildkälla: Getty Images
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Bilaga 6 ”Lifestyleboards”
Lifestyleboard 1

Bildkälla: Getty Images
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Lifestyleboard 2

Bildkälla: Getty Images
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Bilaga 7 ”Themeboard”

Bildkälla: Getty Images
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Bilaga 8 “Wordboard”
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Bilaga 9 ”Resultat minigrupper”
Människorna som vi intervjuade på servicehusen tyckte att stolar, handtag, högre
toaletter, flyttbara stolar, sneda handtag var de första hjälpmedlen de kom att tänka
på. Ett av hjälpmedlen som de flesta hade idag var handtag men de uppfattades som
för korta och de hade gärna velat ha längre. För att undvika att tappa balansen när de
duschade använde de sig av handtagen och stolarna som fanns i deras duschar. De
föredrog handtag som satt fast i stolen för att lätt komma upp. En produkt som de
tyckte att de behövde var något att tvätta ryggen med då den är svår att komma åt.
Blodtrycksfall var deltagarna väldigt oroliga över då ingen produkt kan hjälpa dem
mot detta. Ingen hade stolar som var fasta i väggen utan alla gick att flytta runt efter
behov. Ett stort badrum var också viktigt så att rullatoranvändare och rullstolsburna
kunde komma in. Om de hade fått välja ett hjälpmedel i duschen hade de valt något
att stödja sig mot. Material på stödet hade ingen betydelse bara de uppfyllde sin
funktion. För att inte tappa balansen använde många handdukar på golvet. För att
underlätta i vardagen tyckte de att det hade varit bra med skjutdörrar istället för dörrar
man öppnade. Deltagarna var överens om att de gärna ville klara vardagssysslor på
egen hand så länge som möjligt i livet.
De produkter och redskap som behövdes var:
 Längre handtag
 Skjutdörrar
 Stolar
 Halkskydd
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Bilaga 10 ”Resultat fokusgrupp”
För att få en djupare inblick av vad som kommer att behövas i framtiden och vilka
behov som behövs idag bjöd vi in till en fokusgrupp med 7 människor i blandade
åldrar. Intervjun började med en förklaring om vad projektet handlade om och
därefter påbörjades en diskussion. Vid frågan om hur deltagarnas badrum såg ut nu
och om de hade börjat tänka på framtiden svarade de äldre deltagarna att de hade
börjat tänka på framtiden då de nyligen gjort om badrummet och flyttat upp toaletten
från källaren till markplan, medan de yngre deltagarna inte hade gjort något. För att
förhindra vattenansamlingar var rätt temperatur och fall på golvet viktigt då detta
förhindrar halkrisken. De brukade lägga ut handukar på golvet för att minimera
halkrisken. Handdukar skulle också gärna vara placerade på krokar nära duschen så
att deltagarna slapp gå långt ut i det kalla badrummet för att nå dem.
En produkt som kunde fungera som stöd kom upp tidigt i diskussionen. Produkten
skulle gärna smälta in i det övriga badrummet men samtidigt uppfylla sin funktion.
De produkter som ger stöd i dagens samhälle är ofta tråkiga och ser ut som
hjälpmedel vilket många ville undvika. Hur badrummet är utformat var också en
viktig del då fasta kanter och glaspartier är något som bör undvikas. För att förhindra
vassa kanter och onödiga detaljer som tar plats borde produkten kunna fällas in när
den inte används. För att förhindra att tappa balansen kom deltagarna på att man
kunde ha ett slags räcke runt om hela duschen för att hela tiden ha ett stöd.
Slutsatsen av vad som behövs:
 Ett stöd
 Halkskydd
 Inga vassa kanter
 Stilren design
 Handtag/räcke
Diskussionspunkter inför fokusgruppsmötet
 Design konstra funktion
 Viktiga egenskaper på duschredskap
 Behov (egna & särskilda)
 Utseende på badrum/duschar/detaljer
 Vad finns/saknas/bör utvecklas (i badrum/duschar)
 Placering av duschredskap
 Övrigt
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Bilaga 11 ”SWOT-analys”
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Bilaga 12 ”KEPS”
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Bilaga 13 ”Konkurrenter”
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BILAGA 14 ”PARVIS JÄMFÖRELSE”

Bilaga 14 ”Parvis jämförelse”
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Bilaga 15 ”QFD-huset”
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Bilaga 16 ”Diskussion QFD-huset”
Författarna har delat upp kundönskemål från marknadsundersökningen och företaget,
samt övriga krav/tekniska specifikatioenr som är mätbara för att i QFD-huset kunna
jämföra de mätbara kraven med kundönskemålen samt för att kunna kartlägga hur
konkurrenternas produkter uppfyller tekniska specifikatioenr och önskemål gentemot
vår produkt. Eftersom vår produkt knappt var påbörjad i samma skede som QFDhuset påbörjades kunde QFD-huset inte färsigställas förrän i slutfasen av
projektarbetet. Däremot fick författarna tidigt en bra överblick på kundönskemålen
och kraven med tillhörande målvärden. I QFD-huset syns det att alla kundönskemål
på något sätt är har förhållanden till ett eller flera tekniska specifikationer.
För att sammanfatta utfallet av QFD-huset syns det under kundens
konkurrentbedömning som hittas i bilaga 13 att de högst viktade önskemålen är
uppfyllda medan exempelvis accessoar, flexibilitet och kombinerad användning
varken uppfylls särskilt bra eller har viktats högt vilket göra att utvecklingspotential
finns. Alla tekniska specifikationer är uppfyllda för vår produkt vilket också var ett
stort mål i hela arbetet. Varför de tekniska specifikationerna inte jämförs med
konkurrenternas produkter är för att alla tillverkare har olika krav och målvärden på
sina produkter och eftersom konkurrenternas produkter skiljer sig så pass mycket från
vår produkt blir det omöjligt att göra en rättvis jämförelse.
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Bilaga 17 ”Antropometriska mått”
En ergonomisk vinkel mellan handled och handtag bildas då handens position är
neutral. Denna vinkel bör vara mellan 100-110 då även greppstyrkan är som bäst.
Med denna information som bakgrund har vi valt att ge den greppbelägna ytan på
produkten vinkeln 100 mellan handled och greppyta.
Ett maximalt grepp ligger på 43-59 mm i diameter för kvinnor och män från 5:e-95:e
percentilen vilket kan ses i tabell 3a i den teoretiska referensramen. Att använda ett
maximalt grepp är dock inget som bör tillämpas på produkten och vi har istället testat
och uppskattat att en behaglig greppstorlek ligger mellan 25-30 mm i diameter. Till
produkten används en diameter på ca 27 mm vilket ger en omkrets på 85 mm.
Produkten kan anpassas i höjdled av användaren vilket gör att produkten fyller sin
funktion oavsett kroppslängd på en svensk vuxen person. Vid måttsättning och
placering av produkten har vi tagit hänsyn till antropometriska mått då det är viktigt
att produkten ska kunna användas både i stående och sittande position. Från Hägg et
al. (2010) är nedanstående dimensioner handplockade som vi anser är viktiga för vår
produkt. Måtten anges i mm.
5%ile
Strukturell data
Kroppslängd
Armbågshöjd i stående
Armbågshöjd i sittande
Längd: armbåge - fingertopp
Funktionell data:
Maximal kroppsbredd

Män
50%ile 95%ile

M

5%ile

Kvinnor
50%ile 95%ile

M

1669
1020
195
422

1779
1108
238
487

1902
1181
292
524

1792
1104
240
484

1562
957
192
392

1673
1044
238
436

1789
1130
285
479

1674
1042
238
437

480

530

580

530

355

420

485

420
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Bilaga 18 ”6:3:5”
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BILAGA 18 ”6:3:5”

61

BILAGA 19 ”SKISSER”

Bilaga 19 ”Skisser”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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BILAGA 19 ”SKISSER”
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72

697
790

106

Totalt:

704

8
13
8
3
9
5
5
5
4
2
5
10
3
12
14

Lätt att montera
Tryggt
Hygieniskt
Flexibelt
Bekvämt
Trendigt
Enkelt
Lyxigt
Innovativt
Accessoar
Smälta in i miljö
Bra grepp
Kombinerad användning
Underlätta duschning
Ge stöd

Viktning

Koncept 3
Koncept 2
Koncept 1
poäng viktat poäng poäng viktat poäng poäng viktat poäng
48
6
64
8
32
4
104
8
104
8
104
8
48
6
48
6
48
6
12
4
18
6
6
2
54
6
63
7
63
7
20
4
40
8
35
7
35
7
45
9
25
5
25
5
35
7
30
6
20
5
20
5
20
5
12
6
10
5
12
6
20
4
40
8
20
4
70
7
80
8
80
8
21
7
15
5
21
7
96
8
96
8
96
8
112
8
112
8
112
8

Önskemål

BILAGA 20 ”UTVÄRDERINGSMATRIS”

Bilaga 20 ”Utvärderingsmatris”

För att välja rätt koncept har vi tagit hjälp av Cross (1994) matris ”weighted
objectives table”. Som resultatet nedan visar vinner Koncept 2.

BILAGA 21 ”SAMMANSTÄLLNING”

Bilaga 21 ”Sammanställning”
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BILAGA 22 ”RITNINGAR”

Bilaga 22 ”Ritningar”
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BILAGA 22 ”RITNINGAR”

75

BILAGA 22 ”RITNINGAR”
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BILAGA 22 ”RITNINGAR”
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BILAGA 23 ”PRESENTATIONSMATERIAL”

Bilaga 23 ”Presentationsmaterial”
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BILAGA 23 ”PRESENTATIONSMATERIAL”
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