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Sammanfattning 

Detta examensarbete inom integrerad produktutveckling utfördes vid 

Högskolan i Skövde i samarbete med Ericsindustrier i Töreboda. Rapporten 

beskriver metodiken samt processen som utförts i projektet för att uppnå 

samtliga målsättningar. Syftet bestämdes till en omkonstruktion av en 

justerskruv placerad i en expanderbar duschstång. Denna duschstång anses 

vara en viktig del av Ericsindustriers produktsortiment.  

Grunden till behovet av en omkonstruktion ansågs vara antalet komponenter 

samt komponenternas montering. Detta krävde att komponentantalet 

minimerades genom DFx-principer där samma material eftersträvades 

genom produkten. Försämrad kvalité och hållfasthet definierades som kritiska 

områden då Ericsindustrier önskade att upprätthålla likvärdig kundnöjdhet 

samt att produkten skulle hålla för minst 200 N efter omkonstruktionen.  

Projektets struktur följde en femstegsmodell där designprocessen inleddes 

med en förstudie. Fokus låg på informationsinsamling, observationer samt 

kartläggning av nuläget. Genereringsfasen genomsyrades av metodik för att 

utforska lösningsrymden. Detta innefattade bland annat brainstorming, 

morfologisk matris samt skissning. I projektet har prototyper haft en stor 

inverkan då de har fungerat både som generering samt utvärdering av 

lösningar. De har även agerat som kommunikation till företag samt 

användare genom hela processen. Iterationer har präglat hela processen för 

att uppnå en produktutveckling. För att upprätthålla en användarcentrerad 

design innefattade projektet flertalet användartester. 

Fötterna till duschstången samt de två rören som bildar själva duschstången 

identifierades till separata problem. Dessa problem har diskuterats med 

företaget. Konceptval utfördes efter önskemål från företaget, tester, DFx-

principer samt diskussioner tills det mynnade ut i ett slutgiltigt koncept. Detta 

koncept uppfyllde de utsatta kraven samt behoven. Konceptet ansågs vara 

en prisvärd, högkvalitativ samt miljövänlig produkt. 
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Abstract 

This bachelor degree project in integrated product development was carried 

out at the University of Skövde in collaboration with Ericsindustrier in Töreboda. 

The report describes the methodology and the process that has been carried 

out in the project to achieve all the stated objectives. The scope was 

determined to be a redesign of an adjusting screw placed in an expandable 

shower rod. The shower rod is considered an important part of Ericsindustrier's 

product range. 

 

The reason for the need of a reconstruction was the number of components 

and the components assembly. The component number was required to be 

minimized by using DFx principles where the same material was sought 

throughout the product. Decreased quality and lower durability were defined 

as critical areas since Ericsindustrier wanted to maintain customer satisfaction 

and the product must hold for at least 200 N after the redesign. 

 

A five-stage model formed the basis of the project structure where the design 

process began with a preliminary study. The focus was on information 

gathering, observations and mapping of the current situation. The generation 

phase was imbued with methodology to explore solution space. This 

included, among other things, brainstorming, morphological matrix and 

sketching. In the project, prototypes had a great impact as they functioned 

as both generation and evaluation of solutions. They have also acted as 

communication with companies and users throughout the process. Iterations 

have characterized the whole process to achieve a product development. In 

order to maintain a user-centred design, the project included several user 

tests. 

 

The feet of the shower rod and the two pipes that form the shower rod itself 

were identified as separate problems. These issues have been discussed with 

the company. Concept selection was carried out according to the wishes of 

the company, tests, DFx principles and discussions until it ended in a final 

concept. This concept met the required requirements and needs. Therefore, it 

was an affordable, high quality and environmentally friendly product. 
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1 Inledning 
Examensarbetet avsåg att omkonstruera en justerskruv placerad i en expanderbar 

duschstång. Den nuvarande designen ansågs utdaterad då det saknades en 

motivering till produktens nuvarande dimensionering samt antal komponenter.  

Produktutvecklingen som genomfördes handlade i stora drag om att implementera 

standardkomponenter samt utvärdera komponenter genom att applicera 

metodiker som Design for Assembly (DFA).  

Ytterligare behandlades aspekter såsom hållbarhet samt ergonomi för att uppnå en 

prisvärd, högkvalitativ samt miljövänlig produkt anpassad utefter människan. 

 Bakgrund om företaget 
Ericsindustrier är ett familjeföretag som grundades utav Eric Alvinger i mitten av 1950-

talet. De levererar produkter av hög kvalité till både byggbransch samt 

privatpersoner. Företaget tillverkar exempelvis torkställningar, duschstänger samt 

badrumsinredning. Tillverkningen samt montering av produkterna ligger sedan 27 år 

tillbaka i staden Töreboda. Ericsindustrier har sen dess haft den teleskopiska 

duschstången som grund i sortimentet (Ericsindustrier AB, 2019). 

Det som gjorde att företaget fick stor plats på marknaden var den ikoniska torkhissen 

efter att Alvinger gav sig ut för att knacka dörr med ett par torkhissar i famnen. 

Ericsindustrier påpekar att då utvecklingen går mycket snabbt i dagens samhälle 

påverkas konsumtionen samt kvalitén på samtliga produkter. Därmed önskas det att 

bibehålla en god kvalité samt motarbeta den pågående överkonsumtionen som 

har pågått sedan början av 2000-talet. Ståndpunkterna som kännetecknar 

företaget är att de vill ta ansvar samt skapa ett hållbart samhälle i längden genom 

att välja produkter av bästa kvalité (Ericsindustrier AB, 2019). 

 Uppdragsbeskrivning 
Syftet med examensarbetet var att tillhandahålla koncept som huvudsakligen gav 

positiva effekter för monteringen av produkten.  

Justerskruvens befintliga komponenter samt dess monteringsstrategi skapade 

problematik i monteringsstationen. Detta tog onödig tid samt belastade montören. 

Det fanns även speciella maskiner i monteringen vilket gjorde monteringsstationen 

mycket känslig, något som borde undvikas till allra högsta grad. 

Målsättningen var att korta ned monteringstiden, minska antalet komponenter, 

bibehålla kvalitet samt ersätta specialbeställda komponenter med 

standardkomponenter. Ytterligare mål var att leverera flertalet koncept till företaget. 

Dessa skall vara mer genomarbetade koncept med tillhörande CAD-ritningar samt 

eventuell prototyp.  

Den största avgränsningen var att konstruktionen skulle anpassas efter befintlig 

duschstång då själva stångens material samt dimensioner ej skall omarbetas. 

Målgruppen ansågs vara aktörer inom byggbranschen som arbetar med 

badrumsmiljöer samt privatpersoner som monterar upp duschstången i sitt hem. 

Intressenter utgjordes till största del av kunden Ericsindustrier då det är deras syfte att 
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tillverka, montera samt sälja produkten. Ytterligare intressenter ansågs vara 

användare som kommer i kontakt med produkten under hela dess livscykel, 

exempelvis tillverkare, montörer, reparatörer, försäljare samt användare. 

 Projektstruktur 
Projektet var av tydlig teknisk karaktär och därmed ansågs det viktigt att kombinera 

ingenjörskunskap med designkunskap genom hela arbetes gång. En 

problemlösningsstrategi som i grund och botten gick ut på att generera samt testa 

designlösningar valdes, en strategi som ofta används av både designers samt 

ingenjörer (Cross, 2006). Vanliga moment som genomsyrade designprocessen var 

generering av lösningar, överväganden av alternativ, utvärdering samt 

kommunikation av slutlösningar. Fokus låg ofta på iterationen mellan dessa steg för 

att utveckla samtliga lösningar. 

Cross (2008) fyrstegsmodell låg till grund för projektets struktur. Modellen 

omarbetades för att kunna anpassas efter önskade kriterier. Samtliga faser från Cross 

(2008) valdes att tas med tillägget av en prototypa-fas. 

Förstudien hade fokus på att undersöka samt definiera kontext. Projektet ansågs 

framtungt och därmed blev detta den största fasen. Metoderna i förstudiefasen 

valdes till största del utefter den informationsinsamling som behövdes. 

Genereringsfasen handlade om att utforska samt expandera lösningsrymden. Där 

valdes huvudsakligen metoder som skulle öka kreativiteten. Utvärderingsfasen 

minskade antalet lösningar för att möjliggöra hanteringen av koncept. Metoderna 

som ingick var för att utföra urval på ett strukturerat vis. Införandet av en prototypa-

fas baserades på att fasen antogs vara en stor del av projektet. Den valdes även till 

en självständig fas då själva prototypandet var svårt att dela upp i de befintliga 

faserna. Cross (2008) beskriver kommunikation som hur designlösningen 

kommuniceras, såsom dess funktioner, dimensioner, material, färg samt form. 

Processen valdes att visualiseras för att underlätta kommunikation samt ge en bättre 

överblick. Processens faser var färgkodade utefter den valda färgkoden i Gantt-

schemat. Visualiseringen visar även fasens omfattning i form av storlek på bubblan 

samt om den anses konvergent-/divergent genom pilar angivna ovanför faserna. En 

pil uppåt anger divergenthet då information eller antalet lösningar ökar medan en 

pil nedåt anger konvergenthet då möjligheter eller antal lösningar minskar. Iteration 

anges i form av pil samt text, se figur 1. 
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Figur 1. Designprocessen 

Metoderna valdes att visualiseras separat med samma färgkodning, se figur 2.  

 

Figur 2. Metoder i processen 
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 Definition av ord samt begrepp 
Justerskruv (sprängskiss med komponentbenämningar): Se figur 3. 

 

Figur 3. Sprängskiss med komponentbenämning av befintlig justerskruv 

Duschstång: Två plastbelagda stålstänger som skall hålla uppe ett duschdraperi eller 

torkhiss. Duschstången består av två rör med en tjocklek på 2 mm där 

ytterdiametrarna är 25 mm respektive 22 mm och är monterade i varandra för att 

möjliggöra förlängning. Placeringen i röret kan ses i figur 4. 

25 mm rör: Stål med beteckningen DC01 

22 mm rör: Stål med beteckningen DC04 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Placering av skruv i duschstång 
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Mekanism: En sammansättning av delar som syftar på att låsa fast en inre stång i en 

yttre för att möjliggöra expanderbarhet. 

Spikarna i monteringen: 16 st. metallpinnar med spetsiga ändar som finns jämt 

placerade på monteringsbordet där större delen av komponenterna monteras på 

innan den sista skruven monteras. 

Skruvmaskin: En egenbyggd maskin som har som uppgift att skruva fast muttern och 

plastpluggen för att färdigställa justerskruven.  

 Ordlista 
DFx - Design for X / Design for Excellence  

DFA - Design for Assembly 

DFM - Design for Manufacturing 

DFMA- Design for Manufacturing and Assembly 

DFE – Design for Environment 

DFD – Design for Disassembly 

2 Förstudie 

 Nulägesanalys 
En naturlig inledning var att undersöka nuläget för att öka förståelsen av uppgiften. 

Information från nulägesanalysen ansågs nödvändig för senare definiering av 

problemområden. Befintlig produkt analyserades på komponentnivå där en visuell 

kartläggning gjordes. För att öka förståelse för företaget samt monteringen utfördes 

observationer. Tidtagning skedde på de moment som ansågs relevanta för senare 

analys. Resultatet efter nulägesanalysen var viktig information angående kontexten 

tillkom.  

2.1.1 Kartläggning (komponentresa)  

Efter en diskussion med företaget så kunde en kartläggning över justerskruvens 

komponenter göras för att identifiera samtliga transportsträckor. Dessa ansågs 

viktiga då en effektiv och miljömedveten transportering utav delarna till justerskruven 

eftersträvades. Enligt Energimyndigheten (2017) är målet att uppnå en minskning på 

70 procents utav växthusgasutsläppen för transporterna som sker inrikes mellan 2010 

och 2030. Detta för att ha möjlighet att nå målet om att inte ha några nettoutsläpp 

av växthusgaser år 2045. För att följa dessa mål och bibehålla en miljömedveten 

produktutveckling har dessa mål beaktats genom utvärdering och analysering av 

nuvarande transportsträckor. 

Ljungberg (2007) påpekar att ett större antal komponenter och fler skilda material i 

en produkt bidrar till överkonsumtion. Transporterna blir således ett problem då 

dessa bidrar till ökat koldioxidutsläpp och energiförluster i produktens livscykel. 

Justerskruvens komponenter kunde delas upp i leverantörer som sedan kartlades i en 

världskarta som översikt (se figur 5). Dessa identifierades till fyra stycken, tre stycken 

var baserade i Sverige varav en hade en produktion i Asien.  
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De två transporterna som hade störst miljöpåverkan var den till Asien samt 

Uddeholms AB i Hagfors. Leveranstiden från Asien var ett problem som även 

företaget hade påpekat tidigare, då leveranstiden tog 2 månader och behöver 

oftast köpas in i stora mängder. Uddeholms AB ansågs vara ett onödigt steg då de 

endast fungerade som ett mellansteg, där en komponent var tvungen att fraktas 

från Ericsindustrier till företaget och tillbaka efter behandlingen var genomförd. Det 

valdes därför att fokusera på eliminering av dessa två transportsträckor.  

 

Figur 5. Kartläggning över komponenter för in- och utleverans till företaget 

2.1.2 Företagsobservationer 

Första steget som togs var att besöka Ericsindustrier för att observera samt skapa en 

uppfattning om hur justerskruven produceras i nuläget. Detta gjordes enligt en PNI 

(positiv, intressant och negativ) där allt i monteringen sågs med ett kritiskt öga 

(Österlin, 2007). Syftet var att få en överblick över hur det var för nuvarande 

montörer men även för personer utan erfarenhet. Noteringarna delades in i tre 

kategorier, positiva, intressanta och negativa (se tabell 1). 

Observationerna gjordes enbart på monteringsstationen, personalens rörelsemönster 

i fabriken studerades ej. Extra vikt och fokus lades på vilka steg som ansågs 

överflödiga samt hur montören rörde på kroppen och därmed vad som kunde vara 

påfrestande under en längre tid. Slutsatserna som uppkom efter detta besök 

diskuterades på plats för att identifiera problematiken i monteringen. Det framkom 

att mycket var ogenomtänkt och endast gjort för att ”det alltid var gjort så”.  

Något som eftersträvades var att återspegla samma värderingar som Ericsindustrier 

har haft genom företagets historia. Den huvudsakliga värderingen som uppkom 

efter diskussion med företaget var kvalitén i produkterna. 
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Tabell 1. PNI över montering på företag 

 Positivt Negativt Intressant 

 

 

 

 

Montering 

- Höj & sänkbart          

bord 
- Tvåhandsgrepp vid 

maskinstart 
- Pneumatisk 

cylinder för 

utputtning av 

skruven ur maskin 
- Station behöver ej 

vara bemannad 

konstant 
- Roterbart bord 

- Behov av tidigare 

erfarenhet 
- Vilseledande hål 

för spikarna 
- Överdriven 

repetition i 

montering 
- Komplikationer för 

vänsterhänta 

- Varför 16 st spikar 

på bord? 
- Diametern på 

bordet 
- Vinklad fotpall 

under stationen 
- Vinklat bord 
- Ett hembygge till 

maskin 
- Begränsade 

reparations-

möjligheter 

 

2.1.3 Montering (tider)  

En noterbar faktor som möjligen påverkade tiden samt hela monteringssituationen 

var att samtliga komponenter monterades varvvis (16 st justerskruvar per varv). 

Montörens arbete var därmed att lägga ett varv med en typ av komponent innan 

komponenttyp byttes för att skapa 16 st kompletta justerskruvar sista varvet. 

Företaget samt nuvarande montörer menade att detta gav mer flöde i arbetet 

samt var mer tidseffektivt än att montera en komplett justerskruv innan nästa 

påbörjades.  

För att undersöka denna faktor testades de två olika monteringsstrategierna där 

tiderna noterades. För att få en mer verklig bild av styckmonteringen togs tiden flera 

gånger samt för olika montörer för att uppnå en medeltid. Varv-monteringen 

utfördes endast en gång då denna var mer tidskrävande samt indirekt gav en 

medeltid då 16 st justerskruvar monterades under samma tidsram.  

Resultatet (se tabell 2 samt 3) användes senare för att validera samt utvärdera DFA-

analysen. Notera att varvmonteringen resulterade i bättre monteringstid, detta kan 

dock bero på mer övning samt att vid större maskinkrångel pausades tiden.  

 

Tabell 2. Medeltider styckmontering 
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Tabell 3. Medeltider varvmontering 

 

 Funktionsanalys 
En funktionsanalys klargör själva syftet med lösningen (Wikberg-Nilsson, Ericson & 

Törlind, 2015). Analysen definierar samt ökar förståelse för eventuella problem och är 

ett verktyg som underlättar uppdelning i delproblem eller funktioner (Ulrich & 

Eppinger, 2014).  

Funktionsträdet visualiserar den pågående hierarkin bland identifierade funktioner 

hos produkten. Österlin (2007) nämner att huvudfunktionen beskriver produktens 

huvudsyfte, alltså anledningen till produktens existens. Delfunktionen bidrar till 

huvudsyftet samt beskriver hur produkten uppnår sin huvudfunktion. 

Huvudfunktionen är beroende av delfunktionerna för att produkten skall fungera. 

Funktionsanalysen utgick från befintlig produkt från företaget i syfte att fullständigt 

förstå dess funktioner (Ulrich & Eppinger, 2014). Österlin (2007) menar att 

klassificeringarna huvudfunktion, delfunktion samt stödfunktion anses mest 

användbara vid denna metod. Funktionerna beskrevs med aktiv verbformulering 

med hjälp av ett verb samt substantiv. Det rekommenderades att undvika icke 

värdeskapande ord såsom ha samt vara. Österlin (2007) tydliggör vikten av att välja 

innehållsrika ord och därför undvika utfyllnadsord. Funktionsträdet (se figur 6) 

baserades från en funktionstabell med tillägg av underfunktioner till identifierade 

delfunktioner, se tabell 4.  

Funktionsanalysens syfte var att skapa en djupare förståelse för vad konceptet 

egentligen skall klara av utan att definiera några lösningar (Wikberg-Nilsson, Törlind & 

Ericson, 2015). Syftet var även att öka förståelsen kring befintliga komponenter, 

dellösningar, samspel samt inverkan på slutgiltigt koncept. 

Ett funktionsträd skapades huvudsakligen för att illustrera hierarkin bland funktioner 

(Österlin, 2007). Funktionsträd valdes att utföras tidigt i projektet då detta ledde till 

ökad förståelse kring utgångsprodukten samt problemområden i tidigt stadie 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015).  
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Tabell 4. Funktionstabell 

          Funktion 

 

Verb Substantiv Klassificering Kommentar 
Möjliggöra förlängning av 

duschstång 
Huvudfunktion För att uppnå en 

expanderbar stång 

Medge hög bärkraft Underfunktion För att uppnå kvalitet 

Erhålla kvalitet Delfunktion För att produkten skall hålla 

Medge montering Delfunktion Monteringsbar till stång 

Medge flexibilitet Delfunktion För justering av längd 

Erbjuda låsning Delfunktion För att förhindra oönskad 

justering 

Medge sammankoppling av 

stänger 
Delfunktion För justering av längd 

Erbjuda anpassning Underfunktion Anpassning till stängernas 

dimensioner för monterbarhet 

Medge förflyttning framåt Underfunktion Uppnå flexibilitet i ett led 

Förhindra förflyttning bakåt  Underfunktion Uppnå oönskad justering 

Figur 6. Funktionsträd 

 Marknadsundersökning  
För att utforska marknaden valdes det att utföra en marknadsundersökning. 

Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010) menar på att en 

marknadsundersökning kan ses som ett styr- och planeringsdokument för ett företag 

och dess ledning. På samma sätt så användes denna undersökning som en grund 

för att välja samt identifiera relevanta konkurrenterna för vidare utforskning. 

Marknadsanalysen kan enligt Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010) delas in 

i tre olika formuleringar för att förstå och anpassa analysen till projektet. Dessa kallas 

för de explorativa, beskrivande och förklarande syftena. Den explorativa fasen riktar 

sig mot att svara på frågan ”Vad?”, den beskrivande svarar på frågan ”Hur?” samt 

den förklarande svarar på frågan ”Varför?” (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 

Möjliggöra förlängning av 
duschstång

Erhålla kvalitet

Medge hög 
bärkraft

Medge flexibilitet

Medge 
förflyttning 

framåt

Erbjuda låsning

Förhindra 
förflyttning bakåt

Medge 
sammankoppling 

av stänger

Erbjuda 
anpassning

Medge 
montering
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2010). Explorativa fasen ansågs mest relevant då kännedomen om problemet var 

förhållandevis låg och krävde just ett fokus på frågan ”Vad?”. 

Fasen var ett systematiskt sätt för att utforska och ge ökad kännedom om 

låsningsmekanismer i rör på marknaden. Syftet var att skapa en generell bild över 

valda marknaden. Marknadsundersökningen gjordes tidigt för att kunna ringa in och 

avgränsa problemområdet innan projektet fortskred för långt. Genom att 

implementera en explorativ undersökning bidrog detta till att identifiera frågor som 

senare kunde diskuteras vidare med Ericsindustrier AB. Detta underlättade även 

litteraturstudierna, vilket bidrog till en mer grundlig och systematisk undersökning 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010).  

Internet genomsöktes via diverse hemsidor samt mailkontakt med företag för att 

finna så stor mängd av mekanismer som möjligt. Produkternas namn visas i två 

tabeller, där ena förklarar mekanismen för fastsättning och den andra om produkten 

använder en fjäder eller ej (se tabell 5 respektive tabell 6). 

Tabell 5. Produkter fastsättning i rör                         Tabell 6. Produkter med/utan fjäder 

         

 

 Konkurrentanalys 
För att utforska eventuella konkurrenter var det naturligt att genomföra en 

konkurrentanalys. Konkurrenterna identifierades samt utvärderades utifrån utvalda 

aspekter. Detta bidrog till en möjlighet att välja ut vilka konkurrenter som skulle 

attackeras samt undvikas. Konkurrentanalysen kan på samma sätt som en 

marknadsundersökning använda sig av den insamlade informationen för att bilda 

sig en uppfattning om företagen eller lösningar. Fokus låg på att upptäcka samt 

välja ut de lösningarna som representerade marknaden bäst, därför uteslöts 

eventuella dubbletter av mekanismer. 

2.4.1 Kartläggning  

En konkurrensanalys kan vara utformad på olika sätt men då fokus låg på att bilda 

sig en förståelse utav konkurrerande produkter, användes en benchmarking enligt 

Ulrich & Eppinger (2014). Då denna benchmarking kan användas senare i 

konceptgenereringen, diskuterades konkurrenternas lösningar parallellt med 

utforskandet. Undersökningen av konkurrenterna skedde på befintliga produkter 

som hade en eller flera funktioner som liknande den nuvarande produktens funktion. 

Detta möjliggör enligt Ulrich och Eppinger (2014) en kännedom om befintliga 

lösningar på marknaden samt dess styrkor och svagheter. 

Taggbricka Klämning Justerskruv Okänt 

Venus Vileda Ericsindustrier Ridder 

FIXI IKEA  Daloplast 

   Jysk 

   Beem 

   Habo 

Fjädermekanism Fast 

IKEA FIXI 

Venus Ericsindustrier 

Ridder Vileda 

Daloplast  

Jysk  

Beem  

Habo  
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För att kunna ställa upp och positionera ut de olika konkurrenterna rekommenderar 

Ulrich och Eppinger (2014) att genomföra vissa steg. De stegen som kan tas är inköp, 

provning, testning, demontering samt beräkning av produktionskostnaden. Denna 

metod är en viktig del för att framgångsrikt placera en ny produkt på marknaden. 

Den fungera även som en inspiration till nya idéer. Information om de konkurrerande 

produkterna samlades in och placerades i en form av kartläggning. 

I kartläggningen samlades de fyra största konkurrenterna tillsammans med den 

befintliga produkten (se figur 7). Ulrich och Eppingers (2014) rekommenderade steg 

användes genom att köpa in stänger som provades, testades samt demonterades 

för att få en förståelse utav varje enskild mekanism. 

 

Figur 7. Valda konkurrenter samt nuvarande produkt med tillhörande mekanismer 

2.4.2 Mekanismer  

 

 

En sammansättning av totalt 19 st. komponenter. Samtliga 

komponenter är monterade på skruven. Där taggbrickorna 

förhindrar hoppressning av stången samt glider i röret. De 

bakomliggande brickorna förhindrar att taggbrickorna vänder 

sig fel.  Plastpluggen möjliggör fastsättning i rör. (se figur 8) 

 

Figur 8. Befintlig 
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En enskild taggbricka monterat över en plastplugg med 

bakomliggande fjäder för möjliggörande av fjädring. Alla 

komponenter är fastsatta i samma genomgående 

plaströr. (se figur 9) 

 

Figur 9. Konkurrent 1 

 

Sammansättning utav 2 st. ovala komponenter i plast med 

en tillhörande fjäder för att tillgodose fjädring vid montering. 

Dess ovala utformning möjliggör en klämning i rör då dessa 

vrids runt till deras snävaste vinkel, indikeras även med ett 

stopp. (se figur 10) 

 

Figur 10. Konkurrent 2 

 

En solid gjuten plastdetalj med gängad avsmalning i toppen. 

Monterat i gängorna finns en ytterligare plastdetalj med 

utbuktningar, som möjliggör separation i ena kanten för att 

på så sätt expandera och klämmas fast i rör. (se figur 11) 

 

Figur 11. Konkurrent 3 

 

Ett ihåligt metallrör med påträdda stumma taggbrickor, 

används främst till att montera i rör med extern maskin 

för att skapa gängor genom mittenröret. (se figur 12) 

Figur 12. Konkurrent 4 
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 DFx 
DFx står för Design for ”X” eller Design for Excellence och behandlar därmed 

samtliga förkortningar med början ”Design for…”.  X i design för X behandlas som en 

utbytbar variabel som kan anta många möjliga värden. DFx är mycket 

anpassningsbar tack vare att det är en samling metodiker med möjligheterna att 

optimera produkten under hela dess livscykel.  

2.5.1 DFA  

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) anses DFA (Design for Assembly), 

monteringsanpassad konstruktion på svenska, vara en etablerad del av DFM (Design 

for Manufacturing). Metodens syfte omfattar en minimering av 

monteringskostnaderna.  

Trots att monteringen ofta är en liten del av den totala kostnaden finns stora fördelar 

med att rikta uppmärksamheten på monteringskostnaderna (Ulrich & Eppinger, 

2014). Dessa fördelar anses vara reducering av antalet övergripande delar, 

minskade supportkostnader samt reducering av tillverkningssvårigheter i samband 

med minskning av monteringskostnaderna.  

Otto och Wood (2001) förklarar att DFA metodiken lägger vikt på att använda få 

delar men som kan vara mer komplexa och därmed individuellt kostar mer att 

tillverka. Dessa blir dock i sin tur billigare i slutändan eftersom att kostnader som 

montering och användningen av färre delar jämnar ut sig. En ny del är endast 

nödvändig vid monteringen av en produkt när en rörelse är krävd, när ett annat 

material behövs eller när montering av andra delar annars skulle förhindras. Ifall inga 

av dessa krav är uppfyllda, behöver inte den vara en enskild del utan föreslås 

kombineras med en annan del enligt principen för DFA (Otto & Wood, 2001). 

2.5.1.1 Principer för DFA-beslut 

Boothroyd och Dewhurst (1989) rekommenderar att kontinuerligt uppskatta 

monteringskostnaden under processen, något som har följts.  

Utöver beräkning av kostnaderna för monteringen förespråkas det att beräkna 

monteringseffektiviteten. Ulrich och Eppinger (2014) beskriver 

monteringseffektiviteten som ett index på förhållandet mellan minsta teoretiska 

monteringstid och den uppskattade faktiska monteringstiden.  

𝐷𝐹𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
(𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) × (3 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 

Tre sekunder skall motsvara den längsta teoretiska tiden som krävs för hantering av 

en perfekt anpassad del för montering. 

2.5.1.2 Bestämma teoretiskt minimum av antalet delar 

Dessa tre följande frågor bör ställas för varje del av den föreslagna 

sammansättningen (Ulrich & Eppinger, 2014): 

1. Måste delen röra sig i förhållande till övriga delar? * 

2. Måste delen tillverkas av annat material än resten av sammansättningen på 

grund av grundläggande fysiska orsaker 
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3. Måste delen kunna separeras from sammansättningen för att åtkomsten vid 

montering, byte eller reparation? 

* Små rörelser som kan utföras med hjälp av fjädring räknas inte (flexibla gångjärn, 

fjädrar) 

2.5.1.3 Maximera monteringsvänligheten 

Följande egenskaper är idealiska för en komponent som skall monteras enligt 

Broothroyd och Dewhurst (1989): 

• KOMPONENTEN MONTERAS UPPIFRÅN  

Monteringssätt som kallas ”z-axis-assembly” och menas att alla delar monteras 

uppifrån för att förhindra att produkten skall behöva vändas upp och ner samt att 

tyngdkraften stabiliserar produktdelen under monteringen 

• KOMPONENTEN ÄR SJÄLVINRIKTANDE 

Komponenter som kräver finjustering av positionen för att monteras anses 

långsamma samt kräver precisa rörelser av montören. Exempel på egenskap hos 

komponenter som är självinriktande är fasning. 

• KOMPONENTEN BEHÖVER INTE ORIENTERAS 

Komponenter som kräver rätt orientering kräver även längre monteringstid. En skruv 

kräver orientering medan en sfär inte kräver någon orientering. Värsta fallet för en 

komponent är orientering i alla tre riktningar. Komponenter med stigande krav för 

orientering (lägst först): Sfär, cylinder, täckt cylinder, täck och låst cylinder.  

• KOMPONENTER SOM KRÄVER MONTERING MED BARA EN HAND 

Beror mest på egenskapen storlek samt arbetet som krävs. Om alla andra faktorer 

anses lika behöver ofta komponenter som kräver montering med endast en hand 

mindre tid jämfört med montering med två händer eller kran.  

• KOMPONENTEN KRÄVER INGA VERKTYG 

Monteringsarbete där verktyg såsom låsringar, fjädrar eller sprintar behövs kräver 

ofta mer tid än arbete utan verktyg. 

• KOMPONENTEN MONTERAS I EN LINJÄR BANA 

Fästelementen skall kunna monteras i en enda linjär rörelse då det går snabbare att 

trycka in en sprint än att skruva i en skruv.  

• KOMPONENTEN SÄKRAS DIREKT NÄR DEN MONTERAS 

Komponenter kräver ibland en säkringsåtgärd (spänning, härdning eller tillägg av 

komponent) vilket gör att monteringen är instabil tills denna säkring skett. Detta kan 

kräva extra uppmärksamhet, fixturer eller långsammare montering.   

2.5.1.4 DFA kalkylblad 

En DFA-analys utfördes på den befintliga justerskruven med hjälp av Boothroyd´s 

och Dewhurst´s metod. Metoden valdes huvudsakligen för att bedöma befintlig 
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produkts monteringseffektivitet samt vilka komponenter som ansågs mest 

problematiska. 

Första steget var att tilldela samtliga komponenter koder (se tabell 7 samt 8). Dessa 

hämtades ifrån tabeller (se bilaga 2 och 3) utefter deras olika egenskaper. I nästa 

steg analyserades teoretiskt minimum av antalet delar genom användning av en 

flödestabell i bilaga 1. 

Tabell 7. Manual handling code 

 

Tabell 8. Manual insertion code 

 

Informationen ansågs sen tillräcklig för att slutföras samt sammanställas i ett DFA 

kalkylblad (se tabell 9).  
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Tabell 9. DFA kalkylblad 

 

2.5.2 DFMA/DFM 

Otto och Wood (2001) förklarar att DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) 

kan användas i ett flertal faser under en pågående produktdesignprocess. Dessa 

faser kan användas för att förenkla och anpassa diverse koncept under projektets 

gång. Svenska betydelsen översätts närmast till konstruktion för tillverkning och 

montering. Denna översättning förklarar de två kategorierna som DFMA är 

uppbyggt av, design och montering. Otto och Wood (2001) menar att fokus ligger 

på att förenkla tillverkningen genom att möjliggöra en enklare produktion från 

råmaterial till färdig produkt. DFA fokuserar mer på att förenkla tillverkningen genom 

att förenkla monteringen.  

Gemensamt för dessa modeller är att de båda är viktiga för att kunna bibehålla bra 

design, då de båda minimerar antalet delar i produkten och med det även 

kostnaden (Otto & Wood, 2001).  

2.5.2.1 Riktlinjer 

När en DFMA ska genomföras så bör riktlinjerna följas och användas som en metod 

för att uppnå en tillfredsställande design. Detta görs enklast genom att undersöka 

riktlinjerna (se tabell 10) samt att anpassa designen enligt dessa för att följa 

metodiken (Otto & Wood, 2001). Gemensamt för dessa riktlinjer är dock att de inte 

alltid stämmer då dessa har undantag som med många andra regler. Det viktigaste 

är att design målen är väl definierade och förstådda sen innan så att de påförda 

riktlinjerna förbättrar konceptet. 
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Tabell 10. Riktlinjer för DFMA 

1. Minimera antalet delar genom att integrera flera funktioner i enskilda delar 

2. Skapa flera moduler in i enskilda del-monteringar 

3. Montera i öppna inte i trånga utrymmen (göm aldrig viktiga komponenter) 

4. Designa delar för att enklare placera in dem rätt 

5. Standardisera för att minska antalet olika delar 

6. Maximera symmetri i delen 

7. Designa enligt geometriska eller viktiga polära egenskaper om osymmetrisk 

8. Avlägsna hoptrasslade delar 

9. Färgkoda liknande men olikformade delar  

10. Undvik staplande av delar 

11. Tillhandahåll riktnings markeringar på icke symmetriska delar 

12. Designa hopsättningen för enkelt insättande 

13. Tillhandahåll markeringar för placering 

14. Montera nya delar i en hopsättning uppifrån 

15. Montering från en eller få riktningar (låt aldrig montaget vändas) 

16. Avlägsna fästanordningar 

17. Placera fästanordningarna fria från hinder 

18. Skårorna ska undvikas eller vara tillräckligt breda för lätt åtkomst av 

fästverktyg 

19. Tillhandahåll plana ytor för enhetlig och enklare fastsättning  

20. Tillräckligt avstånd för att säkerställa tilldelning för fästverktyg 
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2.5.2.2 Konflikter mellan DFA och DFM 

Vid genomförande utav en DFMA menar Otto och Wood (2001) att 

tillverkningskostnader kan minskas samt öka kvalitén på produkten. Dock så bidrar 

inte alltid riktlinjerna till detta, ibland uppstår konflikter mellan DFA och DFM som 

påverkar ena komponenten mer än andra. Ett exempel på detta kan vara att 

delfunktionen hos en produkt ökas till en för komplex nivå och därmed blir svårare 

att tillverka. Otto och Wood (2001) förklarar att denna situation sällan uppstår, då 

det är oftast bäst att utgå ifrån att minska antalet använda delar istället.  

2.5.3 DFE  

Miljöanpassad design (även kallat DFE som står för Design For Environment) är en 

process med olika metoder för att inkludera miljöfaktorer i produktutveckling (Ulrich 

& Eppinger, 2014). Ulrich och Eppinger (2014) menar att varje produkt har en viss 

miljöpåverkan under sin livscykel. DFA är en metod för att aktivt minska eller 

eliminera miljöpåverkan som denna produkt skapar.  

Det finns flertalet principer för en DFE som bör tas i hänsyn för att uppnå en så låg 

miljöpåverkan som möjligt (Otto & Wood, 2001). Detta involverar miljöpåverkan 

genom de tre kategorierna, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (se tabell 

11). 

Tabell 11. Principer från Otto och Wood (2001) 

Exempel på principer 

Skydda biosfären Riskreduktion för anställda 

Hållbar användning av resurser Förnuftigt användande av el 

Årlig sammanställning av miljörevision Kompensation för skada 

Marknadsföring av säkra produkter & tjänster Miljöchef på företag 

Minskning av avfall Avslöjande av miljöpåverkan 

 

Otto och Wood (2001) nämner vikten av att ta till hänsyn till miljöpåverkan under 

samtliga designfaser. På grund utav detta så bör DFA eller DFM kombineras med en 

DFE för att minska på miljöpåverkan, minimera tillverkningskostnader samt 

personalkostnader. Det leder därmed till att minska på materialanvändning samt 

ökad social hållbarhet genom bättre arbetsförhållanden.  

Metoden anses inte bara ha positiva effekter på produktens miljöpåverkan utan 

också dess kvalitet samt kostnad. Under omständigheterna att metoden utförts 

effektivt samt korrekt. 

Ulrich och Eppinger (2014) menar att det finns tre utmaningar i att uppnå en design 

som anses hållbar: 

1. Eliminering av användandet av icke-förnybara naturresurser (samt icke-

förnybara energikällor) 

2. Eliminering av kvittbildning av syntetiska samt oorganiska material som ej 

förmultnar snabbt 

3. Eliminering av skapandet av giftigt avfall som inte är en del av naturliga 

livscykler 
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2.5.3.1 Miljöprestanda 

Följande faktorer förklarar miljöprestanda hos en produkt (Ulrich & Eppinger, 2014): 

• Miljövänliga material 

• Andel återvunnet material 

• Återvinningsbarhet 

• Ren energi 

• Utsläpp 

• Returemballage och återvinningsbara förpackningar 

2.5.3.2 Miljöeffekter 

Det finns flera typer av miljöeffekter på en livscykel, följande lista tar upp några 

miljöeffekter kopplade till tillverkningssektorn (Ulrich & Eppinger, 2014): 

• Global uppvärmning 

• Utarmning av resurser 

• Fast avfall 

• Vattenförorening 

• Luftförorening 

• Markförstöring  

• Biologisk mångfald 

• Nedbrytning av ozonskiktet 

2.5.3.3 Riktlinjer DFE 

DFE grundar sig i att tänka i livscykler samt analysera de olika stadium i livscykeln. 

Specifika riktlinjer för DFE utefter stadium i livscykel kan ses i tabell 12.  

Tabell 12. Riktlinjer för DFE från Ulrich och Eppinger (2014) 

Stadium i 

livscykeln 

Riktlinjer för DFE 

Material 

Resursers hållbarhet 

• Specificera förnybara resurser 

• Specificera återvinningsbara 

och/eller återvunna material 

• Specificera förnybara energikällor 

Hälsosamma input 

och output 

• Specificera ofarliga material  

• Installera skydd mot utsläpp av 

föroreningar och farliga ämnen 

• Inkludera märkning och 

instruktioner för säker hantering av 

giftiga material  

Produktion 
Minimal användning 

av resurser vid 

produktion 

• Använda så få tillverkningssteg 

som möjligt 

• Minimera antalet komponenter 

• Utveckla komponenter så att 

användning av råmaterial 

minimeras 

Distribution 
Minimal användning 

av resurser vid 

distribution 

• Specificera lättviktsmaterial och 

lättviktskomponenter 

• Minimera förpackningar 



 20 

• Använda återvinningsbara och 

återanvändbara 

förpackningsmaterial  

• Använda strukturella tekniker och 

material för att minska materialets 

totala vikt 

Användning 

Resurseffektivitet vid 

användning 

• Använda automatisk avstängning 

för delsystem som inte används 

• Använda 

återkopplingsmekanismer som 

visar hur mycket energi eller vatten 

som förbrukas 

• Använda intuitiva kontroller för 

resurssparande egenskaper 

Lämplig hållbarhet 

• Överväga estetik och funktionalitet 

för att garantera att estetisk 

livslängd motsvarar teknisk 

livslängd 

• Underlätta reparationer och 

uppgradering 

• Minimera feltyper 

Återvinning Demontering 

• Garantera att fogar och 

fästelement är lättillgängliga 

• Specificera fogar och fästelement 

så att de kan separeras för hand 

eller med vanliga verktyg 

• Garantera att inkompatibla 

material lätt kan separeras 

 

 Användarstudie 
Då företaget ej hade kontakt med primäranvändarna, det vill säga de personer 

som faktiskt monterar upp duschstången, så kompletterades denna information via 

en användarstudie.  

För att påbörja informationsinsamlingen från användarna, har diverse metoder 

använts för att på ett systematiskt sätt täcka upp så stor del utav användarna som 

möjligt. Enligt Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) kan information sökas på 

flera olika sätt som ofta mynnar ut i kunskap till designarbetet. Den kvalitativa samt 

kvantitativa datainsamlingen ses oftast som separata insamlingar, dock separeras 

sällan dessa för designarbeten.  

I allmänhet tillkom viktig information från användare angående befintlig samt 

konkurrerande duschstänger men även primäranvändarnas demografi samt 

badrumssituation. Slutsatsen efter formuläret var att åldersspannet var 20 år och 

uppåt, vanligaste duschstångenstypen var rak samt vanligaste materialet i 

badrummet var kakel. Slutsatsen som drogs efter samtliga observationer var vikten 

av balans mellan en lätt utdragning samt stark låsning. Det drogs även en slutsats att 

deltagarna inte intuitivt förstod att vissa duschstänger ej kunde backa och därmed 

behöver träs om.  
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2.6.1 Formulär (återförsäljare & potentiella användare)  

För att bilda en uppfattning över de nuvarande användarna och deras hantering 

av duschstänger genomfördes ett frågeformulär som Eikhaug et al. (2010) beskriver 

som ett sätt att förstå användarnas åsikter om specifika problem. Denna kan göras 

både digitalt och analogt beroende på vilka ingångar som finns tillgängliga. 

Vanligtvis görs ett frågeformulär tidigt i designprocessen för att identifiera problem 

och områden som kan kräva en utökad utforskning (Eikhaug et al., 2010). 

Styrkorna samt svagheterna med ett formulär beskrivs av Eikhaug et al. (2010) 

nedan: 

Styrkor 

• Snabbt och enkelt sätt att nå flertalet användare 

• Enkelt att jämföra olika användare under samma omständigheter 

• Både kvantitativ och kvalitativ information kan samlas in 

• Enkelt att skapa en överblick över ett ämne utan tidigare kunskap   

Svagheter 

• Ledande frågor kan leda till vinklade svar 

• Ej möjligt att förklara frågan om användare ej förstår 

• Frågeformulär kan ses som opersonliga vilket kan leda till passivitet 

• Den insamlade informationen kan ses som oinspirerande  

Då intresset låg i att samla information om badrumssituationen hos användarna 

samt återförsäljarnas upplevelser till den nuvarande duschstången skapades två 

frågeformulär. Det ena byggdes upp med fokus på användares tidigare erfarenhet 

med duschstänger samt deras nuvarande badrumssituation. Detta genomfördes för 

att veta vilka krav som ställdes på den nya lösningen. Informationen som samlades 

in från detta frågeformulär var främst kvantitativ, då syftet var att nå så många 

användare som möjligt för att då få en generell bild över hur duschstänger används 

och i vilka miljöer. 

För att komplettera användarformuläret, skapades ett frågeformulär med fokus på 

återförsäljarnas tankar kring företaget samt duschstången. Här ställdes fokus på 

kvalitativa frågor då återförsäljarnas åsikter och tankar på produkten skulle främjas. 

Dessa två datainsamlingar kombinerades sedan för att ha möjlighet att få en så 

bred förståelse utav situationen som möjligt (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). 

Primäranvändarna eftersöktes då företaget ej hade kontakt med dessa. Formulären 

valdes att göras digitalt då en större mängd svar eftersöktes. Detta formulär 

skapades med hjälp av Google forms (Google, 2019) då det var enkelt att skapa 

och sammanställa formuläret. För att samla in svar från de eventuella användarna 

som troddes ha haft mest kontakt med montering av duschstänger, publicerades 

formuläret på diverse bygg- och renoveringsforum.  
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Resultatet ledde till 40 svar från blandade kön och åldrar, (se bilaga 4). Resultatet 

gav information som användes till kravspecifikationen.  

2.6.2 Observationer 

För att öka empatin för användarna samt deras upplevelse vid monteringen av 

själva duschstången utfördes observationer. Deltagare från olika åldersgrupper med 

olika erfarenhet samt längd bjöds in. Detta resulterade i en variation av totalt 8 

deltagare inom åldersspannet 17–50 år, längdspannet 166–187 cm samt både män 

och kvinnor.  

Inför observation utfördes en observationsguide (se bilaga 5) där samtliga moment 

dokumenterades för att underlätta arbetet senare. Innan själva observationerna 

startade placerades samtliga test-duschstänger ut på ett bord samt att en 

markering på vald monteringsplats gjordes. Markeringen valdes att sättas 205 cm 

vertikalt avstånd från golvet, detta för att imitera en verklig montering då 

duschdraperi vanligen är 200 cm. Spelrummet på 5 cm extra valdes för att draperiet 

ej skulle släpa i golvet samt att krockarna som draperiet hänger i adderar några 

centimeter.  

Observationerna startade alltid med en kort introduktion angående arbetet, varför 

denna observation utförs, hur informationen kommer behandlas samt deltagarnas 

uppgift. Samtliga stänger, delar, manualer samt markeringar pekades ut innan start 

av uppgift. Deltagarna uppmuntrades till att tala högt angående deras tankar 

under hela uppgiften. Poängen var att fånga tankar kring förhinder eller funderingar 

för att öka empatin, de skulle alltså inte förklara hur de tänkt genomföra uppgiften.  

2.6.2.1 Deltagarnas uppgift 

Uppgiften var att noga läsa manualen till produkten för att sedan välja om 

manualen skulle följas eller ej. Duschstången skulle sedan monteras på visad plats, 

en tidtagning togs på detta moment (se tabell 13). Avslutningsvis fick deltagarna 

återställa duschstången till ursprungsläge samt diskutera med sig själva genom att 

utföra en PNI (se figur 13). Dessa steg upprepades för alla tre duschstänger. Vilken 

duschstång deltagaren startade med varierades för att undvika orättvisa resultat. 

Efter PNI-diskussionen bads deltagarna rangordna duschstängerna samt berätta om 

prissättningen ändrade denna rangordning.  

2.6.2.2 Resultat PNI 

Det valdes att sammanställa samt visualisera resultatet från PNI-diskussionen. Detta 

för att enklare bearbeta samt återkomma till den informationen som tillkom.  
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Figur 13. Utförd PNI 

 

2.6.2.3 Resultat monteringstider 

Samtliga monteringstider noterades samt sammanställdes i en Excel-tabell. Målet var 

att få fram en medeltid för samtliga duschstänger. 

Tabell 13. Monteringstider från observationen 

 

 Tester 

För att komplettera och utvärdera de identifierade konkurrenterna genomfördes 

tester i olika steg. Dessa bidrog till ökad förståelse för funktionen av mekanismerna 

samt monteringssituationen. För att säkerställa att alla produkterna fick en objektiv 



 24 

bedömning, lades en objektiv plan upp för testerna som följdes under hela testfasen 

med alla konkurrenter. Efter att samtliga tester var utförda sammanfattades 

informationsinsamlingen från förstudien i en kravspecifikation, se tabell 14.   

2.7.1 Test av duschstänger 

För att komplettera både nulägesanalysen samt användarstudien utfördes tester av 

duschstängerna från konkurrent 2, den befintliga samt konkurrent 1.  

Enklare tester utfördes i början genom prövningar av låsfunktionen men också 

förläning samt förkortning av de olika stängerna. Uppkomsten av eventuella tankar 

samt känslor noterades samt diskuterades. En uppfattning av produktens känsla, 

funktion samt kvalitet var syftet med dessa tester. Se figur 14 för exempel på tankar.  

 
Figur 14. Några tankar som uppkom vid första testerna 

 

Utförligare tester utfördes på likvärdigt sätt som i observationerna för att imitera 

användarupplevelsen. Syftet var huvudsakligen att förstå de olika märkenas 

funktioner, relatera till användarnas upplevelse samt markera problemområden (se 

figur 15). Enligt Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) behövs en god förståelse 

för användarnas behov samt lösningens kontext för att inte fastna i befintliga 

lösningar.  

 

 
Figur 15. Exempel på upplevelser relaterade till användarupplevelsen 

 

Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) menar att fokus ej endast skall ligga på en 

produktkategori utan att ett öppet tänk kring funktion, upplevelse samt behov skall 

appliceras, därav utfördes även dessa tester på en mopp (se figur 16). Moppen 

benämns tidigare som konkurrent 3.  
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Figur 16. Konkurrent 3 testades på olika sätt 

 

2.7.2 Montering justerskruv 

För att fullständigt förstå montörernas upplevelse samt situation valdes det att utföra 

tester i monteringsstationen av justerskruven. Montörerna anses vara en viktig del av 

produktens användare då dess sammansättning samt utformning till viss del styr 

deras arbetsuppgift. Detta utgör stor del av montörernas ergonomi då ergonomi kan 

beskrivas som en interaktion mellan människor samt de föremål de använder eller 

deras arbetsomgivning (EHSS, 2018). 

Monteringen av justerskruven behandlas huvudsakligen som fysisk ergonomi. Bligård 

och Simonsen (2015) beskriver fysiskt ergonomi som den del som behandlar 

mänskliga fysiologiska, anatomiska, antropometriska och biomekaniska färdigheter i 

relation till arbetsuppgifterna. 

Fysisk ergonomi kan även gå under namnet belastningsergonomi då detta handlar 

manuell hantering, arbetsrörelser samt arbetsställningar (EHSS, 2018). Detta ansågs 

utgöra en stor del av monteringsstationen och blev en naturlig del av testerna. 

Testerna innehöll antropometriska aspekter då olika människors kroppslängd, mått, 

storlek, räckvidd samt rörelsemönster undersöktes (Wikberg-Nilsson, Ericsson & Törlind, 

2015). 

För att förbättra nuvarande verbala informationsinsamling kompletterades denna 

med en fysisk informationsinsamling. Justerskruven monterades flertalet gånger då 

nya tankar samt aspekter dök upp. Det ansågs även nyttigt att erhålla erfarenhet 

samt kunskap om monteringen samt montörens arbetssituation genom praktiska 

tester. Målet med testerna var att säkerhetsställa att lösningen anses som hållbar för 

människan i slutändan.  

2.7.3 Hållfasthetstester 

Då det identifierades att konkurrenternas produkter skiljde sig i konstruktionen för 

både mängd material och uppbyggnad, blev tester gällande hållfasthet intressant. 

konkurrent 2 visade i instruktionen att stången ej fick användas som ett torkställ för 

kläder, samtidigt som Ericsindustrier sålde en torkhiss skapad för montering på 

stången. Därmed kunde en stor variation bland konkurrenterna identifieras. Wikberg-

Nilsson, Ericsson och Törlind (2015) förklarar att vid utveckling av en lösning för en 

målgrupp eller användarbehov krävs det att marknaden är väldefinierad och 
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utforskad efter konkurrenter som har löst liknande problem. De påpekar även att 

produkten kan behöva användas för att förstå hur den fungerar, vilket gjordes 

genom att montera isär stängerna samt en variant av stresstest för att mäta 

maximala belastningen på en punkt vid uppsatt stång.  

Till hjälp för detta test användes två dynamometrar som mätte upp till 200 N samt 

500 N. Då förhållandena önskades vara samma monterades alla stänger i ett 

badrum med kakelklädda väggar, där stängerna kunde dras ut till deras maximum 

då det ansågs var stängernas svagaste punkt. Stängerna monterades enligt dess 

monteringsanvisningar för att simulera en kundmontering utan tidigare kunskap om 

duschstänger. Vid genomförandet av testerna placerades dynamometern på 

mitten av stången på alla stänger och drogs med en vertikal kraft nedåt tills att 

stången antingen gled eller släppte. Resultatet visade satt stängerna skiljde sig en 

stor del i hur stor pålagd kraft de klarade av, detta kan ses i figur 17. Resultaten 

överraskade med tanke på att huvudfunktionen var att hålla upp ett duschdraperi. 

Slutsatserna efter detta test gav att fötterna behövde kollas igenom, då dessa 

påverkade den totala prestandan. Nuvarande produkt från Ericsindustrier klarade 

mer vikt än vad stålstängerna fysiskt kunde tåla, vilket gjorde den obrukbar efter 

testet. Detta öppnade upp för tankar angående maximal last för justerskruv 

respektive stålstängerna.  

 

Figur 17. Resultat från hållfasthetstester 

2.7.4 Utdragningstest 

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) kan listor med fel sammanställas, dessa skapas 

oftast med information som oftast kommer ifrån användare men även ifrån sina 

egna erfarenheter. De beskriver även att det kan vara ett bra sätt att själv använda 

produkter för att ges vidare förståelse för andras irritationsmoment. Utifrån 

observationerna som genomfördes med användare tidigare i projektet kunde dessa 

synpunkter identifieras. Dessa överensstämde med vad som framkommit genom 

nulägesanalysen och kunde därmed anses som en viktig sak att analysera vidare. 
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Det som var problemet var att det var svårare att dra ut stången till önskat 

längdläge, speciellt för stången från Ericsindustrier.  

Dessa test genomfördes på likande sätt som hållfasthetstesterna där stången med 

större diameter spändes fast medan det mindre röret kunde röra sig fritt. Det mindre 

röret drogs sen ut med hjälp av en dynamometer för att mäta utdragningskraften 

och antecknades och illustrerades sedan i figur 18. för att jämföra konkurrenterna 

med varandra. Detta gav information om hur bra de nya koncepten är som togs 

fram senare i processen. För att ha möjlighet att jämföra koncepten mot varandra 

så krävdes det att samla in så stor mycket information om den nuvarande produkten 

som möjligt för att styrka argument och hjälpa till vid beslut i konceptutvärderingen. 

Slutsatsen drogs efter detta att stången från Ericsindustrier var alldeles för trög att dra 

isär vilket även återspeglade användarnas åsikter under användarstudien. Detta 

kom att bli ett utvecklingsområde som togs i hänsyn under genereringsfasen, där 

målet var att minska den krävda utdragningskraften till under 90 N.  

 

Figur 18. Resultat från utdragning 

 

  

(N) 
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 Kravspecifikation 
Österlin (2007) tar upp flertalet frågeställningar för att komma fram till de egentliga 

kraven. Dessa handlar om användarbehov, konkurrerande produkter, specifika 

problem och funktioner. Resultatet används som facit vid utvärderingar samt som 

mål för arbetet (Österlin, 2007). 

Informationsinsamlingen från förstudien bearbetades för att sedan mynna ut i en 

kravspecifikation. De olika specifikationerna behövde struktureras för att få en 

överblick över identifierade krav samt önskemål. Specifikationerna fick numrering, 

benämning krav eller önskemål, metod, källa samt eventuell prioritering. Krav anses 

vara de specifikationer som skall uppfyllasför att produkten ej skall vara värdelös 

medan önskemål prioriteras med viktfaktorer (Johannesson, Persson & Pettersson, 

2013) 

Kravspecifikationen användes som riktlinje samt kvalitetskontroll vid utvärdering. För 

att underlätta avstämning mot kravspecifikationen infördes en kontrol-kolumn. 

Johannesson, Persson och Pettersson (2013) menar att informationen i 

kravspecifikationen uppdateras under arbetsgång. Detta synsätt att 

kravspecifikationen var ett levande dokument följdes genom att iterativt uppdatera 

innehåller under hela processens gång. Resultat ses i tabell 14. 

 

Tabell 14. Kravspecifikation 
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3 Generering 

 Brainstorming 
För att påbörja konceptgenereringen valdes Brainstorming som inledning. Wikberg-

Nilsson, Ericsson och Törlind (2015) menar att Brainstorming är en etablerad samt 

välkänd metod för just generering av idéer där en lyckad session sker genom att lura 

hjärnan. Brainstorming anses enligt Ulrich och Eppinger (2014) vara en internsökning 

med innebörden att utnyttja kunskap samt kreativitet som redan existerar inom 

teamet för att generera koncept. Syftet med brainstormingsessioner är uppkomsten 

av vilda samt galna idéer (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  

Metoden inspirerades till stor del av Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) steg-

beskrivning. Det definierade temat var kategorier som hade som uppgift att 

användas vid nästa steg i genereringsfasen. Kategorierna skulle vara tydligt 

kopplade till produkten, dess användning, användare eller företaget.  

Under tidsbegränsade sessioner utfördes metoden på en Whiteboard. Förstudien 

gav en mycket bra bas i form av information vilket underlättade uppkomsten av 

kategorier. Efter att samtliga sessioner ansågs slutförda sållades samt kombinerades 

de utefter relevans, nytänkande, problemområden samt liknelser. Basen från 

förstudien underlättade utvärderingen av samtliga kategoriers relevans.   

Brainstorming utnyttjar förmågan att tänka tillsammans vilket skapar en samsyn över 

uppgiften, lösningen samt användare under det kreativa arbetet (Wikberg-Nilsson, 

Ericsson & Törlind, 2015). Syftet med dessa kategorier var att öka kreativiteten och 

därmed lösningsrymden men även skapa en gemensam syn inför nästa steg i 

genereringsfasen. Målet var att underlätta nästa steg som valdes till Speedstorming 

för att nyttja de fördelar som existerar med att skissa. Resultatet blev 6 olika 

huvudkategorier med 17 underkategorier fördelade på dessa, se figur 19.  

 

Figur 19. Resultat efter brainstorming 
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 Speedstorming 
En speedstorming var lämplig att göra för att främja vidareutveckling av 

kategorierna, genom användning av grafisk media i kombination med call-outs som 

föreslås av Ulrich och Eppinger (2014). Denna metod skedde i ett högt tempo med 

fokus på de olika problemområdena under några minuter. Detta medförde att ett 

stort antal idéer kunde genereras på kort tid, vilket Ulrich och Eppinger (2014) anses 

ge en större chans till att utforska hela lösningsrymden. Detta beror till större delen 

på oss människor, då kvantiteten minskar förväntningarna på kvaliteten hos en idé.  

Enligt Wiberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) är fördelen med speedstorming att 

deltagarna tvingas jobba snabbt och då inte hinner fundera och diskutera idéerna 

innan tiden är ute. Dessutom så inspirerar varje idé på pappret vidare till andras 

idéer, vilket är speciellt för speedstorming då alla får läsa varandras idéer under hela 

sessionen. Då målet med denna metod var att samla in ett så stort antal idéer som 

möjligt, genererades både galna samt variationer av nuvarande idéer i olika former. 

Cross (2008) förklarar att fokus inte ligger på att skapa koncept som enbart blir 

sedda som krimskrams väl på marknaden, utan fokus är att förbättra utbudet på 

marknaden. Variationer av befintliga produkter var därför en viktig del att ta i 

hänsyn under designprocessen då det kan främja kreativt tänkande. Cross (2008) 

påpekar att kreativitet kan ses som omplacering av existerande designelement. 

Speedstormingen genomfördes enligt Wiberg-Nilsson, Ericson och Törlinds (2015) 

exempel där bord markerades med en kategori var vilket sedan utvecklades idéer 

ifrån i form av text och skisser. Dessa idéer var enbart för att utforska lösningsrymden 

och finna ett så stort antal idéer som möjligt. En del idéer från sessionen kan ses i 

figur 20 nedan.  

 

Figur 20. Axplock ifrån speedstorming 
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 Morfologisk matris 
Efter speedstormingen utfördes en dot-voting, vilket beskrivs senare. Detta utfördes 

för att sålla idéerna till en rimlig samt hanterbar mäng inför nästa steg vilket valdes till 

morfologisk matris. En morfologisk matris beskrivs ofta som en metod för att komma 

på dellösningar utifrån identifierade funktioner eller kriterier (Wikberg-Nilsson, Ericson 

& Törlind, 2015).  

Morfologisk matris valdes då den ansågs nyttig i vidareutveckling av idéerna från 

föregående genereringar. Att gå igenom material från tidigare genereringssessioner 

kan vara en viktig del för att låta idéer nå sin fulla potential samt minimera att idéer 

missas.  

Metoden drar fördel av både ”kill your darlings” samt innovation genom oväntade, 

galna och vilda lösningar som uppstått via oväntade kombinationer. ”Kill your 

darlings” används ofta i olika kreativa metoder för att förhindra att personliga 

favoriter väljs, dessa favoriter kan omedvetet medföra sämre attribut till lösningen 

(Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). 

Återigen användes Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlinds (2015) steg-beskrivning för 

att influera genomförandet. Funktionerna som valdes var låsning, flexning, montering 

till rör samt längdjustering där tänkbara lösningar ursprungsvis kom från 

speedstormingen samt dot-votingen.  

Detta listades i en tabell i Excel där det sedan valdes att slumpmässigt kombinera 

dessa till koncept. Excel valdes då funktionen SLUMP.MELLAN returnerar ett 

slumpmässigt heltal mellan två angivna tal direkt i programmet. Kravet som fanns 

var dock att samtliga lösningar skulle existera minst en gång när alla koncept var 

färdigslumpade. Detta gjordes i tre omgångar då speedstormingen resulterades i tre 

olika produkter som påverkade den slutgiltiga prestandan av duschstången. Detta 

resulterade i totalt 13 koncept inför nästa steg i processen. Resultatet presenteras i 

tabell 15.  
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Tabell 15. Resultaten från de morfologiska matriserna 

 

 

4 Prototypa 

 Skissprototyper 
Enkla modeller som uppkommer genom prototypande kan med fördel användas i 

en designprocess, skissning representerar ett exempel att prototypa på (Wikberg-

Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  

Designprocessen innehåller ofta olika dialoger mellan internt tänkande samt yttre 

uttryck vilket kan stödjas genom skissning. Enligt Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind 

(2015) anses skisser vara en visuell manifestation av designerns tankegång. Skissning 

ansågs vara det lämpligaste mediet att introducera prototypfasen med då mediet 

möjliggör visualisering samt representation av mindre definierade idéer. 

Ulrich och Eppinger (2014) rekommenderar att använda grafisk och fysisk media då 

det ansågs mycket svårt att resonera kring fysisk samt geometrisk information med 

vanlig text. Texten från den morfologiska matrisen valdes därför att visualiseras 

genom skissprototyper. Då uppfattningen av de olika koncepten var lite olika 

skissades alla koncept individuellt vilket resulterade i totalt 26 skissprototyper. Se figur 

21 för exempel. Av dessa 26 skissprototyper behandlade 12 stycken justerskruven, 

åtta stycken fötterna (ändbitarna) samt sex stycken förändring av rör. 

Skisserna hade förmågan att kommunicera de olika konceptens funktioner rent 

visuellt och agerade då som ett kommunikations- och resonemangsverktyg. Enligt 

Cross (2006) underlättar skisser övervägning, utveckling, avvisning samt revidering av 
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samtliga idéer och koncept. Skisser underlättar även återvändning till de idéer som 

möjligtvis inte gick vidare i första hand.  

Skisser uppmuntras att användas tillsammans med kartong, skum, lera samt övrig 

tredimensionell media enligt Ulrich och Eppinger (2014) vilket utnyttjades i 

nästkommande steg men också senare i processen. 

 

 

Figur 21. Jämförelse av koncept 1 samt koncept 3 

 Mockups 
För att utvärdera koncepten så kan mockups användas som en metod för att testa 

och delvis utvärdera funktioner innan de utvecklas vidare till en färdig prototyp 

(Easterday, Rees Lewis & Gerber, 2016). Mockups kan skapas på flertalet sätt bland 

annat genom papper, skisser och pilotmodeller. Denna metod möjliggör att design 

teamet lättare kan utvärdera och utforska huvudfunktionerna innan vidare 

utveckling genomförs. Detta kan enligt Easterday, Rees Lewis och Gerber (2016) 

bidra till att identifiera problem och defekter med prototypen, innan onödig tid och 

energi har lagts på att implementera en bristfällig prototyp. Detta gör att mockups 

är en viktig del i designprocessen som bör tas i hänsyn.  
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Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) förklarar att mockups är fullskaliga 

funktionsmodeller, som byggs i huvudsak för att testa funktion, ergonomi och 

rörelseutrymme. Fokus i denna fas låg på att utvärdera idéerna utifrån en 

funktionsaspekt för att ha möjlighet att sålla ut de omöjliga idéerna från den stora 

mängden. Kravet som ställdes på idéerna var att de ska vara genomförbara på 

något sätt samt att möjliggöra någon form av fastsättning i röret. Dessa krav ställdes 

för att inte fastna i spår som inte var möjliga samt ha en möjlighet att utvärdera och 

testa dessa under hela genereringsfasen. Dock så sparades alla idéer efter de 

sållningar som genomfördes, då dessa kan ha större betydelse senare i fasen om 

något skulle visa sig fungera eller ge inspiration till utveckling av andra koncept. 

Mockups:en som ses i figur 22 skapades i enkla material som kartong, gummi och 

polyuretan (PUR) för att undvika större bearbetning utav material.  

 

Figur 22. Mockups 

Detta ansågs efter ett tag inte räcka som mockups då materialen inte uppfyllde 

kraven i form av att stå emot krafterna som tillämpades på mekanismen under 

utvärderingen. En bättre utvärderingsmetod krävdes där mockups:en kunde 

placeras i rör och testas för att utvärdera sannolikheten för att koncepten kunde 

fungera som tänkt. Därför övergick mockups till CAD modeller som sedan skulle 

skrivas ut i 3D, då detta ansågs ge en bättre precision samt en möjlighet att testa 

mekanismerna som tänkt. 

 CAD 
CAD eller “Computer-Aided Design” innebär att använda sig utav datorer och 

specifika programvaror för att skapa virtuella tre-dimensionella modeller av 

produkter (Bryden, 2014). Genom att kombinera olika designmedium som skisser och 

fysiska modeller kan effektiviteten ökas för utvecklingen av koncept samt leda till 

alternativa lösningar (Bryden, 2014). Detta gör att en ökad noggrannhet kan uppnås 

som med fördel kan utvärderas, för att utforska och ge ytterligare information om 

hur olika varianter av modellen fungerar. Fördelen med CAD är att kunna välja och 

modifiera individuella delar av modellen. Detta beskrivs av Cross (2006) som en 

mutation av en existerande design som stödjer kreativt tänkande.  

Utvecklingen av koncepten i CAD gjordes med PTC Creo (2019) där det 

säkerställdes att modellerna var måttanpassade efter de befintliga rören. Skiljt från 
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mockups:en fanns det ej samma svårigheter med toleranser vilket minskade riskerna 

för att modellerna inte skulle passa. Rätt toleranser och symmetri är lättare att uppnå 

vid digitalt skapande, då dessa kan justeras och anpassas oändligt antal gånger tills 

modellen är tillfredsställande (Bryden, 2014). Efter utvecklingen av mockups:en togs 

samma mekanismer och bröts ned i grundläggande låsmekanismer för att sedan 

modelleras i CAD (se figur 23). Dessa modeller kunde sedan utvärderas i samband 

med ”rapid prototyping” genom utskrift i 3D skrivare för att då skapa måttenliga 

prototyper som håller för belastningen som krävdes för testerna.  

 

Figur 23. Urval av CAD modeller 

 Friformsframställning 
En metod för att testa och utvärdera de genomarbetade koncepten kallas för 

friformsframställning eller rapid prototyping som klassas som en additiv 

tillverkningsteknik (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Metoden går även under 

namnet 3D-printing. Denna metod kan med fördel användas i skedet efter 

mockups, för att få större bredd på funktionen hos koncepten. Dock krävs det att 

dessa är tillräckligt genomarbetade för att vara realistiska. Wikberg-Nilsson, Ericson 

och Törlind (2015) förklarar att 3D skrivare finns i ett stort antal utföranden som ofta 

använder sig utav tekniken där ett ämne, oftast en termoplast spritsas ut och stelnar 

som då skapar modellen.  

Fördelen med friformsframställning är att en hög detaljnivå kan åstadkommas då 

modellen kan måttanpassas enligt millimeterprecision genom CAD. Dessutom är 

processen förhållandevis snabb då en CAD fil konverteras och skickas till skrivaren för 

att leda till ett fysiskt objekt i slutändan (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). 

Detta gör friformsframställning till en uppskattad och välanvänd metod i 

produktutvecklingsprocessen. Syftet är att enkelt och snabbt kunna skriva ut en 

prototyp och då genomföra tester inför vidareutvecklingen utav dessa. 

Egenskaperna hos friformsframställningen ansågs passa bättre till ändamålet för 

funktionsmodeller, vilket gjorde att fokus lades på friformsframställningen. Därför 

överfördes modellerna en och en i CAD till 3D skrivaren för att komma ut som 

funktionsmodeller. Vid användning av detta kunde en högre hållfasthet uppnås och 

modellerna kunde testas efter önskemål. Slutsatser kunde snabbt dras för en del 

modeller, där funktionen inte ansågs uppnå de krav som fanns från företaget och 

därmed sållades ut. De modeller som fungerade som tänkt kunde vidareutvecklas 

genom iteration i samverkan med företagets synpunkter.   
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 Förklaring av koncept 
I figur 24–28 förklaras de olika koncepten med hjälp skisser samt call-outs. 

Funktionspilar samt funktionskomponenter anges med rött. 

4.5.1 Koncept 1 

 

Figur 24. Förklaring av koncept 1 

4.5.2 Koncept 2 

 

Figur 25. Förklaring av koncept 2 
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4.5.3 Koncept 3 

 

Figur 26. Förklaring av koncept 3 

4.5.4 Koncept 4 

 

Figur 27. Förklaring av koncept 4 
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4.5.5 Koncept 5 

 

Figur 28. Förklaring av koncept 5 
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5 Utvärdering 
Enligt Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) tas en mängd beslut, övervägande 

samt bedömningar under hela designprocessen som kan komma att påverka 

slutkonceptet. Målet ansågs alltid vara att utföra ett välgrundat beslut oberoende 

på storlek samt effekt. Detta menar på att dokumentationen var av stor vikt för att 

argumentera eventuella vägval samt alternativ som uppstått under processens 

gång. Reflektioner samt diskussioner angående eventuella konsekvenser och 

möjligheter präglade utvärderingsfasen. Utvärderingsfasen präglas även av 

konvergenttänkande för att komplettera genereringsfasen som genomsyrades av 

divergenttänkande.   

 Dot voting 
För att utvärdera idéerna som uppkom ifrån speedstormingen så genomfördes en 

dot voting, syftet med detta var att välja idéer tillsammans istället för individuella 

åsikter. Detta möjliggör en idéutvärdering med input från olika åsikter och 

erfarenheter (Curedale, 2013). Metoden grundar sig i samlade beslut och med det 

säkerställs det att favoritkoncept ej framkommer.  

Då målet var att grovt sålla ut idéer och arbetssättet varierade stort för metoden, 

valdes en blandning utav Curedale (2013) och Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind 

(2015). Detta möjliggjorde att idéerna kunde sållas genom en poängsättning i 

kombination med andra metoder, vilket eftersöktes. Wikberg-Nilsson, Ericson och 

Törlind (2015) beskriver att deltagarna blir givna ett visst antal prickar i kategorierna 

positiva, neutrala och negativa som sedan granskas och räknas. Detta ger en mer 

demokratisk utvärdering.  

Arbetssättet skiljde sig en del från det regelrätta sättet att genomföra en dot-voting, 

då det inte ansågs passa ändamålet. Den genomfördes även enskilt utan kontakt 

med företaget, då de uttalat att de enbart var intresserade utav resultatet. Idéerna 

som framkom ifrån speedstormingen blev poängsatta med sex prickar, varav två 

positiva, två intressanta samt två negativa från varje deltagare. De idéer med minst 

en positiv gick vidare direkt förutsatt att den inte innehöll någon negativ prick då 

idén istället skrotades. De med två intressanta användes som reserver och som 

inspiration för eventuell kombination, dessa var vanligtvis mindre trovärdiga idéer 

som ansågs ha potential men var komplicerade. Detta gav i slutändan 70 idéer som 

senare kunde vidareutvecklas, ett axplock av dessa kan ses i figur 29. 
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Figur 29. Axplock utav idéerna ifrån dot-voting 

 

 Konceptvalsmatriser 
Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) samt Ulrich och Eppinger (2014) nämner 

olika matrismetoder som ett systematiskt sätt att förankra beslut. Exempel på detta 

är konceptvalsmatriser där grunden sällan skiljer sig. Grunden utgår ofta från olika 

kriterier som sammanställs i tabell-format.  

Wikberg- Nilsson, Ericson och Törlind (2015) rekommenderar att kriterierna grundas 

från användares krav, behov samt preferenser men också tar med 

funktionsaspekter, materialaspekter samt hållbarhetsaspekter. Med detta i åtanke 

valdes kriterierna från kravspecifikationen med viss sållning samt modifikation av 

vissa specifikationer.  

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) anses konceptval vara en process där en 

jämförelse av samtliga koncepts styrkor samt svagheter jämförs. Syftet med 

konceptvalen var att välja ut en hanterbar mängd koncept inför vidareutveckling. 

Målet var att säkerhetsställa att samtliga koncept uppfyller kvalitetskraven från 

kravspecifikationen. 

En stor fördel med matrismetoden var att en objektiv ton kunde erhållas under hela 

processen. Matrismetoden ansågs vara ett mycket strukturerat arbetssätt vilket enligt 

Ulrich och Eppinger (2014) ger flera fördelar såsom en kundfokuserad samt 

konkurrenskraftig produkt men även ett effektivt beslutsfattande samt en naturlig 

dokumentation av beslutsprocessen.  



 41 

5.2.1 Konceptsållningsmatris 

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) baseras konceptsållning på en metod som 

utvecklades av ingenjören Stuart Pugh, därav kallas den ofta för Pughs 

konceptvalsmatris. Matrisens syfte ansågs vara en snabb samt effektiv sållning av 

koncept inför nästa steg.  

Då det existerade 12 koncept som behandlade justerskruven från prototypa-fasen 

valdes konceptsållningsmatris då den möjliggör enkel utvärdering av större antal 

koncept. Referenskonceptet föll naturligt på den befintliga justerskruven från 

Ericsindustrier. De utvalda kriterierna samt koncepten förbereddes enskilt utan 

kontakt med företaget i en Excel-tabell inför betygsättningen. 

Den relativa betygsättningen ”bättre än (+1), ”likvärdig med” (0) samt ”sämre än” (-

1) valdes från Ulrich och Eppinger (2014). Efter att samtliga betyg förts in i matrisen 

rangordnades koncepten där en kontroll av resultatets rimlighet diskuterades. Utifrån 

resultatet valdes vilka koncept som skulle vidareutvecklas, förbättras eller 

kombineras. Övriga koncept sparades som reserver. Resultatet presenteras i tabell 

16. 

Tabell 16. Konceptsållningsmatris med resultat 

 

 

5.2.2 Konceptpoängsättning 

Samtliga koncept från konceptsållningen gick igenom en process bestående av 

diskussion, mock-ups, CAD samt friformsframställning (3D-modeller). Resultatet blev 

därmed 5 stycken vidareutvecklade koncept. Notera att koncept 1A föll bort i 

denna process då den visade sig inneha ogenomförbara funktioner som upptäcktes 

efter att koncepten granskades kritiskt. Konceptpoängsättning ansågs vara en 

noggrannare variant av konceptvalsmatris och lämpade sig därav då ett mindre 

antal koncept skulle utvärderas.  

I denna metod viktas den relativa betydelsen för samtliga urvalskriterier med syfte 

att fördjupa skillnaden för varje kriterium (Ulrich & Eppinger, 2014). För att noggrant 
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vikta urvalskriterierna utfördes en kriterieviktning enligt Olsson (1995), se tabell 17. 

Urvalskriterierna var markant färre än i konceptsållningsmatrisen av flera 

anledningar. Efter vidareutvecklingen var samtliga koncept designade utefter vissa 

urvalskriterier såsom placering i befintlig duschstång, ej skada kontaktytor, montering 

av duschstången utan verktyg m.m. Vissa urvalskriterium valdes bort då dessa ej 

ansågs ge nytta på grund av ovisshet. Instruktioner enligt Olsson (1995): 

1. Jämför A/B, om A anses viktigare än B sätt 2 poäng. Om A=B, sätt 1 poäng 

och om B är viktigare än A, sätt 0 poäng. 

2. Jämför A med övriga kriterier, A/C, A/D etc. 

3. Jämför B/C, B/D osv. 

4. Addera poängen lodrätt (i mallen finns ett minustecken i cellen) 

5. Addera vägrätt=Pi 

6. Kontrollera att Σ𝑃𝑖 = 𝑛2 där n är antalet kriterier  

7. Beräkna 𝐾𝑖 =
𝑃𝑖

Σ𝑃𝑖
 

8. Kontrollera Σ𝐾𝑖 = 1,00 

 

Tabell 17. Kriterieviktning 

 

Ulrich och Eppingers (2014) metod för konceptpoängsättning valdes då metoden 

ansågs förståbar samt följsam. Metoden underlättade konceptvalet genom ett 

systematiskt arbetssätt samt la fokus på kriterierna vilket minskade att ”favoriter” 

valdes. Det valdes att utföra poängsättningen utan någon explicit referens. 
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Poängsättningsskalan valdes utefter Ulrich och Eppingers (2014) rekommendationer 

till 1–5, se förklaring nedan i tabell 18. 

Tabell 18. Poängsättningsskala 

Relativ prestanda Poängsättning 

Mycket dålig 1 

Dåligt 2 

Tillfredsställande 3 

Bra 4 

Mycket bra 5 

 

Samtliga koncept poängsattes ett kriterium åt gången, resultatet kan ses i tabell 19. 

Denna poängsättning gjordes med hänsyn till företagets åsikter som kommit fram 

under projektet men saknar någon inblandning av representant från företaget. 

Tabell 19. Konceptpoängsättning  

5.2.3 Avstämning kravspecifikation 

För att säkerhetsställa att samtliga koncept uppfyller de krav som tidigare satts upp 

genomfördes en avstämning med kravspecifikationen. Enligt Österlin (2007) anses 

kravspecifikationen vara ett utmärkt verktyg för utvärdering då den agerar som ett 

facit. Då en kontroll-kolumn redan fanns tillgänglig underlättade detta arbetet, 

notera dock att endast krav kontrollerades. Cellerna markerades med olika färger 

där grön motsvarade uppfyllt krav, svart motsvarade att kravet ej kunnat 

kontrollerats samt röd motsvarade att kravet ej var uppfyllt.  

Syftet med avstämningen var iterera tillbaka för att kontrollera att rätt beslut tagits 

samt att samtliga krav uppfylldes. Målet var att identifiera problem eller svagheter 

hos koncepten samt resultatet skulle ligga grund för en ny idégenerering. Se tabell 

20 för resultatet av avstämningen. 
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Tabell 20. Avstämning av samtliga koncept mot kravspecifikation 
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6 Vidareutveckling 

 Skisser 
Då detta projekt var iterativt så genomfördes en fas där koncepten gicks igenom 

och förbättrades för att säkerställa att de nådde upp till de ställda kraven. Denna 

fas uppkom i takt med att koncepten inte motsvarade förväntningarna. Vilket 

uppmanande till att studera de olika delarna närmare samt dess uppbyggnad för 

att då motsvara företagets förväntningar bättre. Cross (2008) beskriver vikten av att 

utvärdera alternativen av koncept för att främst då visa på en förbättring. Genom 

detta så säkerställs det att alternativen inte är inkompatibla och kan inkorporeras i 

det itererade konceptet i slutändan.  

De koncepten som valdes ut till denna fas var de som hade utvärderats tidigare och 

var även de tre koncepten som skulle levereras till företaget efter 

vidareutvecklingen. Penna och papper användes för att i skissform skapa en 

diskussionssession för att kommunicera idéer och tankar kring förbättringar för 

koncepten (se figur 30). För att bibehålla den största möjliga lösningsrymden sattes 

liknande regler som för en brainstorming session som Wikberg-Nilsson, Ericson och 

Törlind (2015) beskriver, där inga idéer skulle kritiseras eller tvungna att vara logiska 

för att då uppnå önskade förbättringar.  

Under denna fas framkom det smärre förbättringar som blev relevanta för projektets 

fortskridande och därmed kunde utvärderas ytterligare senare. De resterande 

idéerna ansågs efter diskussion ej vara tillräckliga, rimliga eller förbättra konceptet 

som önskat och därmed så lades fokus på de som kunde testas genom CAD 

modeller och friformsframställning. 

 

Figur 30. Skisser på förbättringsförslag 

 CAD 
För att ha möjlighet att utveckla och genomarbeta koncepten så övergick skisserna 

till CAD för att då kunna skapa digitala modeller och förändra de tidigare 

modellerna. Detta ansågs som ett viktigt steg i processen då nya tankar och idéer 

uppkommer i takt med att projektet utvecklas. Därmed är iteration av största vikt vid 

liknande projekt som då bör genomföras under hela projektet. Detta säkerställer att 
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alla metoder har gjorts med den största möjliga insikten och därmed kan 

kvalificerade slutsatser dras i takt med detta. 

Gujarathi och Ma (2011) förklarar att dessa iterationer för detaljdesign sker naturligt 

för en designer genom utvärdering och diskussion. Dessa förändringar visualiseras 

bäst genom ett flertal upprepningar utav CAD modeller, vilket fortsätter tills att ett 

tillfredställande resultat är uppnått. Valet finns att återgå till föregående CAD fas 

med mindre detaljrikedom, alternativt att utveckla detta till en detaljrik modellfas. 

Vad som är vettigt att välja skiljer till stor del mellan projekt då alla projekt fungerar 

olika och måste anpassas efter vad som eftersöks.  

Det som eftersöktes i denna fas var förbättrade modeller på detaljnivå då de 

tidigare modellerna ej uppnådde de ställda kraven och behövde därför itereras 

med hänsyn på dess svagheter samt förstärka styrkorna. Efter denna iteration kunde 

modeller skapas för tester och rimlighet för att undersöka om företagets krav 

överensstämmer med produkten. Förändringarna som genomfördes var bland 

annat längder och tjocklekar på både produkten och gängor (se figur 31).  

 

Figur 31. Itererade CAD modeller 

 Friformsframställning 
Nästkommande steg i processen var att bilda en uppfattning av de digitala 

modeller som hade skapats genom CAD. Dessa koncept var tänkta att vara de 

förbättrade som skulle bidra med insikt i form av nödvändiga slutsatser, för att då ha 

möjlighet att åtgärda felen om några uppstod. För att kunna dra dessa slutsatser 

krävdes en fysisk prototyp i form med tidigare prototyper. För att kunna dra 

kopplingar mellan de förra prototyperna och med de itererade prototyperna så 

krävdes det att dessa skapades på samma sätt, via friformsframställning.  

Ulrich och Eppinger (2014) beskriver friformsframställning som ett sätt för att bygga 

prototyper snabbt samt billigt och även förmedla koncepten till teammedlemmar 

alternativt andra berörda intressenter. Detta var ett steg i fasen mot att säkerställa 

funktion och form innan ytterligare steg togs.  

Ericsindustrier har för tillfället Partex AB som leverantör av deras nuvarande 

plastplugg, ett plastgjuteri placerat i Sverige. Då tanken med koncepten är att 

minska materialåtgång, underlätta återvinning samt monteringstid, har materialet 

eftersträvats till att vara detsamma i hela konceptet. Detta material har valts till plast 

och gör det då lämpligt att välja friformsframställning, vilket även med fördel kan 

enligt Ulrich och Eppinger (2014) användas som underlag för framtagning av diverse 

gjutformar som sedan kan gjutas eller formas.  
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Detta ledde projektet in på finjusteringar samt utvärdering av DFA kalkylbladet som 

genomfördes tidigare i projektet.  

 DFA kalkylblad 
För att utvärdera de framtagna koncepten utifrån ett monteringsperspektiv valdes 

det att itereras tillbaka till DFA analysen. Detta underlättade även jämförelsen mot 

original designen, justerskruven, för att kontrollera att förbättringar faktiskt var gjorda. 

Koncept 2, 3 samt 5 utvärderades med befintlig DFA kalkylblad samt DFA-principer 

(se tabell 21-23). Syftet var att utvärdera varje del av koncepten på komponentnivå 

med manuell montering som utgångspunkt. Målet var att bekräfta samt definiera 

eventuella förbättringar men även att precisera de komponenter som var mest 

problematiska vid montering.  

Tabell 21. Koncept 2 DFA 

 

 

Tabell 22. Koncept 3 DFA 
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Tabell 23. koncept 5 DFA 

 

 Diskussion kring koncept 
Tillsammans med EricsIndustrier AB utfördes en diskussion kring de framtagna 

koncepten. Syftet var att uppdatera om processen men också för att erhålla viktiga 

synpunkter. Målet med diskussionen var att kontrollera att rätt beslut tagits samt att 

koncepten var på väg åt rätt håll. Då företaget har god kontakt med sina 

leverantörer samt kunskaper kring tillverkning kunde koncepten även diskuteras 

utifrån ett tillverkningsperspektiv.  

Trots att koncept 3 erhöll det bästa resultatet från DFA analysen troddes detta 

koncept vara opålitlig och företaget hade svårt att se hur deras kvalitet skulle 

upprätthållas. Det framkom tydligt efter iterationen av friformsframställningen att 

koncept 5 var det konceptet som uppvisade högst styrka och pålitlighet. Detta 

medförde att principerna överensstämde med vad företaget eftersökte. 

Resultatet från diskussionen var att koncept 5 ansågs vara det koncept med störst 

potential. Det var även det konceptet som troddes fungera bäst rent 

funktionsmässigt. En sammanfattning av DFA gjordes (se tabell 24) för att underlätta 

de sista detaljändringarna.  

Tabell 24. Sammanfattning DFA 
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7 Slutgiltigt koncept 
Det färdiga konceptet bedömdes vara tillfredställande enligt kravspecifikation (se 

bilaga 6) samt företagets önskemål. Konceptet byggdes upp i CAD och renderades 

med material för att efterskapa den färdiga produkten, då en möjlighet att 

formspruta detaljen ej fanns (se figur 32). Detaljen ska vara tillverkad i en termoplast 

för att ha möjligheten att smälta ner och återvinna detaljen i slutet av livscykeln. 

Vilken specifik plast som ska användas ska i samråd med Material Connexion 

(Material Connexion, 2019) bestämmas efter slutfört projekt.  

Produkten är enkel att använda samt montera då längden går att justera både 

fram och tillbaka utan att trä om den, vilket behöver göras med den befintliga 

produkten. Det krävs ingen större ansträngning för att ställa in längden, vilket leder till 

bättre ergonomi samt att det underlättar monteringen. Monteringsaspekten för 

montörerna på företaget har förbättrats också då antalet delar och monteringssteg 

har sjunkit rejält. Antalet delar har sänkts från 19 till 4 samt antal steg har sänkts från 

18 till 3, vilket har sänkt monteringstiden avsevärt. Enkel demontering och en hållbar 

utveckling har även uppnåtts då samtliga delar är separerbara samt 

återanvändningsbara eller återvinningsbara.  

 

Figur 32. Färdigt koncept 

Den nya förbättrade ringen ger en bättre passform samt mer kontaktyta med rör 

och gängor för att uppnå den efterfrågade kvalitén. Utstickande ribborna medför 

en tydlig asymmetri enligt DFA-principer, vilket förhindrar felaktig montering (se figur 

33). 

 

Figur 33. Bild på slutgiltig ring 
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 Tekniska data 
Ritning av konceptet med utsatta mått kan ses i figur 34. Måtten är definierade i 

mm. 

 

Figur 34. Tekniska data för det slutgiltiga konceptet 

 Storyboard 
Montering av konceptet samt uppsättning av konceptet kan ses i figur 35 och 36. 

 

Figur 35. Storyboard som visar monteringen av det slutgiltiga konceptet 

M
4
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Figur 36. Storyboard som visar monteringen av duschstången 

 Fokusgrupp 
Enligt Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015) kan metoden fokusgrupp användas 

i designprocessens senare stadie för att ge värdefull information kring utvecklade 

koncept. Bligård och Simonsen (2015) menar att en fokusgrupp kan ses som en 

gruppintervju som diskuterar utifrån erfarenheter av en produkt, maskin eller 

situation. Fokusgruppen valdes därför att bestå av deltagare från tidigare 

användartester då de besitter kunskap samt erfarenhet kring den befintliga 

duschstången.  

Totalt bestod fokusgruppen av tre deltagare som individuellt fick testa det slutgiltiga 

konceptet under observation. Samtliga tankar och åsikter diskuterades fritt efteråt 

men avslutades dock med en diskussion styrd av moderator. Detta för att förtydliga 

positiva samt negativa egenskaper kring konceptets funktionalitet. Höjdpunkter från 

fokusgruppen presenteras i figur 37. 

Syftet med fokusgruppen var att låta flera personer diskutera samt bygga vidare på 

varandras tankar. Detta ger även utrymme för deltagarna att vara spontana samt 

underlättade uttryckning av åsikter. Då målet med metoden var att erhålla 

generella åsikter samt tankar kring det slutgiltiga konceptet valdes fokusgrupp. Fokus 

låg på konceptets generella funktion då prototypen begränsade lösningens 

prestanda.  
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Figur 37. Höjdpunkter från fokusgruppen 

 DFA-resultat 
Ulrich och Eppinger (2014) menar att syftet med DFA var minimering av 

monteringskostnaderna, något som det slutgiltiga konceptet tydligt har uppfyllt. En 

stor fördel som genomsyrandet av DFA medförde var stor reducering av antalet 

övergripande komponenter. Den positiva aspekten av minskat antal komponenter 

var tydlig reducering av monteringstiden. Det låga antalet komponenter skall även 

reducera monteringsarbetet och därmed minska arbetsbelastningen för montören.  

För att uppfylla det låga komponentantalet följdes Otto och Woods (2001) metodik. 

Detta medförde dock att mer komplexa strukturer användes då komponenter 

kombinerades med varandra. Individuellt medför komponenterna en högre 

tillverkningskostnad, dock menar Otto och Wood (2001) att den reducerade 

monteringskostnaden samt användningen av färre komponenter jämnar ut 

kostnaden. 

Komponenterna som valdes i det slutgiltiga konceptet ansågs teoretiskt nödvändiga 

då de individuellt krävde en separat rörelse, vilket var ett av kraven som DFA ställde 

för att komponenten skulle få vara en enskild del. Komponenterna växte fram 

genom att delar kombinerades med varandra så långt som möjligt enligt principen 

för DFA (Otto & Wood, 2001). 

Boothroyd och Dewhurst (1989) föreslår att kontinuerligt uppskatta monteringstid, 

monteringskostnad samt monteringseffektiviteten under hela processen. Detta 

utfördes med det framtagna DFA kalkylbladet vilket tydligt indikerade vart 

eventuella monteringssvårigheter samt monteringsförbättringar fanns. Det framkom 

att ringen skulle bli komplicerad då de rent teoretiskt kunde trassla ihop sig med 

varandra. Detta testades praktiskt där trasslande ringar var ett faktum.  

Åtgärden som utfördes var att justera detaljgeometrin genom att minska 

öppningen, öka längden samt öka tjockleken (se figur 38). Ändringen av 

detaljgeometrin följde DFA-principer enligt Boothroyd, Dewhurst och Knight (2011). 
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Syftet var att tjockleken skulle överstiga öppningens bredd i neutralt läge. Den 

ökade längden ansågs också minska risken för trassel men ökade även kontaktytan i 

röret för mer stabilitet. Resultatet efter förbättringarna kan ses i tabell 25.  

 

 

Figur 38. Detaljgeometrin 

Införandet av en likartad konform från konen till ringen ökade kontakten med 

gängorna. Detta medförde dock en asymmetri vilket kan bli problematisk i 

monteringen då denna anses svår att upptäcka. Enligt Boothroyd, Dewhurst och 

Knight (2011) skall asymmetri göras uppenbar i de fall som symmetri ej kan 

genomföras. Asymmetrin betonades genom förlängning av ribborna på ena änden 

(se figur 39).  

 

Figur 39. Asymmetri 
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Tabell 25. DFA-förbättringarna 

 

 

 DFD 
Design For Disassembly även kallat DFD har visats förbättra de finansiella och 

miljöaspekterna med en produkt. Detta har gjort att metoden har ökat i intresse för 

en produktutvecklingsprocess, då den kan komplettera DFA och även ge input till 

en DFE (Harjula, Rapoza, Knight & Boothroyd, 1996). Detta kan fördelaktigt användas 

för företag som har som mål att förbättra sina produkter ur flera aspekter samtidigt.  

Harjula et al. (1996) förklarar även att en omkonstruering genom en DFD visar på 

liknande fördelar som en DFA visar på, dock behöver DFD:n ta hänsyn till enkel 

bortmontering av de kritiska delarna samt att prioritera återvinningsbara material. 

Enligt Luttropp (1997) skiljer sig även DFD:n då demonteringen inte sker 

upprepningsvis, produkten levereras ostrukturerat samt att delarna ofta är skadade. 

Luttropp (1997) Beskriver DFD som en metod för att förbereda produkterna inför 

separering av delar samt material i slutet av livscykeln. Detta kan då leda till en ökad 

möjlighet för återanvändning och återvinning. DFD är en miljöbaserad metod som 

ska säkerställa att en så stor del som möjligt av produktens delar kan återanvändas 

efter produktens livscykel (Luttropp, 1997). Målet med DFD är att hitta gränsen 

mellan de användbara sammansatta delarna och homogena material för att då 

identifiera vad som ska demonteras. Under hela processen förespråkas 

utvärderingar med hänsyn till miljöpåverkan och hållbar ekonomi, där 

återanvändning och återvinning ställs mot varandra för att avgöra vilka delar som 

ska slängas eller användas för energiutvinning. 

Åkermark (1997) förklarar att om en produkt består utav ett material och ska 

återvinnas är ingen demontering nödvändig. För återanvändning ska istället 

produkten anpassas med hänsyn till antal, placering, förmågan att demontera, 
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lättåtkomlighet samt en standardisering av sammansättningen. Därför har 

produkten i samband med DFA-principer förenklats och valts material till med 

hänsyn för återvinning samt återanvändning för att upprätthålla DFE:n som DFD:n 

sammankopplas till, då båda förespråkar liknande effekter.  

En demonteringsprocess kan beskrivas genom fyra parametrar enligt Åkermark 

(1997). 

• Förståelse (Un) – Möjligheten att förstå hur demontering ska genomföras utan 

information 

• Verktyg (To) – Behovet av verktyg och varianter av verktyg för en 

demontering 

• Tid för hantering (𝑡ℎ) – Tid för att plocka upp, vrida produkt, greppa verktyg 

osv. 

• Tid för demontering (𝑡𝑑) – Tid för demontering ex. skruva ur skruv, släppa 

snäppfäste  

Detta kan användas för att utvärdera en demonteringsprocess för att då skapa en 

bild hur produktens delar är sammansatta samt hur tidslinjen ska läggas upp vid en 

demontering. För att dra dessa slutsatser diskuterades och testades olika sätt för 

demontering av konceptet för att då ta reda på vilket som var mest effektivt. 

Parametrarna användes senare med kompletterade information från tabell 25. 

Tabell 25. Förklaringar för DFD parametrar 

 

Parametrarna bestämdes för varje demonteringssteg genom en utvärdering av den 

förväntade processen utan företagets åsikter. Ett demonteringsträd skapades i en 

hierarkiform med de olika kategoriseringarna som förklarade om dessa var 

sammansatta delar eller ej. Dessa var: 

• Produkt: Produkten som ska demonteras 

• Komponent: En del och en sammansättning av delar som kan demonteras 

• Del: En del som ej går att demontera mer 

• Sammansättning: Indikation på vilka delar som sitter samman 

Demonteringsträdet som skapades gjordes enligt Åkermark (1997), där parametrar 

sattes in för att skapa ett träd (se figur 40). Genom detta träd så visas det att 
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produkten tar 4 sekunder för hantering samt 9 sekunder för demontering, vilket ger 

en total demonteringstid på 13 sekunder.  

 

Figur 40. Demonteringsträd 

Plastpluggen samt konen har ingjutna metallmuttrar som enkelt kan återvinnas 

genom smältning då komponenterna består av plast och muttern av metall. Detta 

kompletteras sedan med magnetism eller densitet för separation (Luttropp, 1997). 

Vid återanvändning krävs ej detta steg. 
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8 Diskussion 

 Mål samt syfte 
Målsättningen att korta ner monteringstiden samt minska antalet komponenter 

anses vara uppfyllt. Samtliga koncept genererades, testades, utvärderades samt 

utvecklades genom DFx-principer för att säkerhetsställa att målsättningen 

uppfylldes. Genomsyrningen av DFA i samtliga faser i designprocessen gav mycket 

positiva effekter på monteringstid, monteringskostnad samt komponentantal. Detta 

gav därav en tydlig bild av ökningen gällande den totala monteringseffektiviteten. 

Målet från företaget gällande tillhandahållandet av flertalet koncept med 

tillhörande CAD-ritningar samt enklare prototyper bedöms uppfyllt. För att 

säkerhetsställa en hållbar utveckling implementerades flertalet metoder från DFx. 

DFA, DFD och DFE anses tillsammans täcka flertalet miljöperspektiv genom att 

ifrågasätta funktionalitet, materialval, användning samt konstruktion. Miljöpåverkan 

ansågs även vara en viktig del av högkvalitativa produkter.  

Utgångspunkten för duschstångens kvalitet valdes tillsammans med Ericsindustrier till 

hållfasthet. Den ansågs viktigt att det framtagna konceptet skulle klara minst en kraft 

på 200 N. Detta bekräftades genom fysiska tester där det slutgiltiga konceptet 

klarade 210 N. Notera dock att varken duschstången eller justerskruven var 

deformerad samt att rören fortfarande var låsta i varandra. Den viktigaste 

funktionen enligt Ericsindustrier för att bibehålla kvalitet var den sista urskruvningen 

då denna ansågs unik. Detta implementerades för samtliga koncept i 

vidareutveckling för att uppnå målet med att bibehålla företagets standard på 

kvalitet.  

Syftet följdes genom att tillhandahålla koncept som gav positiva effekter för 

monteringsavdelningen. Arbetsbelastningen för montören anses ha minskat då 

komponenterna är både färre samt av större storlek. Behovet av speciella maskiner i 

monteringen har eliminerats då det slutgiltiga konceptet kan monteras för hand 

men även med en standardskruvdragare eller standardskruvmejsel om så önskas.  

Det går att diskutera hur vida målet angående ersättningen av specialbeställda 

komponenter med standardkomponenter anses uppfyllt eller ej. De två 

specialbeställda komponenterna från den befintliga justerskruven blev ersatta helt. 

Problematiken är dock att det slutgiltiga konceptet bygger på två andra 

specialbeställda komponenter. Detta medförde att den specialbeställda 

komponenten som ansågs värst ur ett miljöperspektiv samt med svagast motivering 

valdes ut. Detta kom att vara skruven då denna har längst leveranssträcka och 

därmed längst leveranstid. Den ansågs även enkel att byta ut till en standardskruv. 

Motivationen för den specialbeställda skruven upphörde helt då samtliga brickor 

eliminerades, därav fanns inte behovet för den specifika distansen på den 

ogängade delen.  

Bättre ergonomi kan uppnås på flertalet sätt, exempelvis genom att utforska 

användarkontexter genom interaktioner samt observationer. Norman (2013) menar 

att det inte finns någon konkret ersättning för observation av och interaktion med 

användarna av produkten. Det ansågs därför viktigt att implementera metoder som 

observation samt fokusgrupp för att uppnå bättre ergonomi. Trots att en förbättring 

rent ergonomiskt har skett anses denna svår att validera.  
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 Avgränsning 
Avgränsningen gällande anpassning efter befintlig duschstång har skapat flertalet 

problem. Rören visade sig ha en vass kant som bidrog till repor på beläggningen 

gjord av plast. Detta ger en upplevd känsla av dålig kvalitet som företaget inte vill 

associeras med. Trots detta har företaget inte gjort något åt det och därmed valdes 

detta att inte fokuseras på, då de inte har upplevt några synpunkter från användare 

gällande det problemet. Uppdraget bestod inte av att förändra stängerna då detta 

var ett uttalat krav från företaget, då deras produktion bestod av dessa rör. 

Informationen lämnades över till företaget för dem att granska och utvärdera. 

Något som också uppmärksammades var rörens förmåga att böja sig vid hög 

belastning. Detta berodde på att mekanismen bistod med en sådan kraft så att 

röret deformerades innan mekanismen släppte och därmed gjorde röret obrukbart. 

Tester visade på att det slutgiltiga konceptet släppte ifrån väggen innan röret 

deformerades, detta ger dock bara en uppfattning om huruvida det kan fungera 

och lämnar inga garantier då tester ej har kunnat utföras med en slutgiltig produkt.  

Fötterna till stången står för kontaktytorna med väggarna och utgör därför en kritisk 

punkt för stången. Detta identifierades tidigt i projektet under förstudien då fötterna 

ansågs vara viktiga för att stången skulle upprätthålla placering mellan väggarna 

som även bestämdes i kravspecifikationen. Skulle fötterna sakna kontaktyta skulle 

inte mekanismen göra någon skillnad oavsett hur hårt den spändes. Fötterna ansågs 

vara bristfälliga i vissa anseenden då dessa bestod av en plastdetalj med en yttre 

skumgummibit med en adhesiv yta som användaren får montera själv innan 

uppmontering. Detta skumgummi visade sig släppa från plastdetaljen om stångens 

drogs i eller vreds lite. Då stångens ändar har olika diameter ska fötterna vara 

anpassade efter att passa på sina respektive ändar, vilket det inte gjorde för tillfället 

då det förekom att de lossnade. Detta förklarar företaget med att det är 

tillverkningsprocessen som står till grund för detta. Beslutet togs då att inte utveckla 

fötterna då företaget var medvetna om problemet.  

 Komponenter  
Den nuvarande monteringen består av en plastplugg med en integrerad mutter 

som medför fastsättning i det lilla röret samt för mekanismen i sig. Denna valdes att 

behålla då den inte ansågs påfresta monteringen enligt DFA-principer. Delarna som 

visade sig vara problemområdet var taggbrickorna samt de vanliga brickorna vilket 

då inte innefattade plastpluggen. Plastpluggen utgör även en viktig del i 

monteringen då den möjliggör urskruvning. Detta medförde att den behölls vilket 

visade sig ha större nytta än att utesluta den. 

Vid vidareutvecklingen identifierades det att tre av ringens fem gängor tappade 

kontakt med gängorna på konen. Detta berodde på att konens gängor var 

placerade på en lutning medan ringens gängor var placerade rakt. Mellan en lutad 

och rak yta skapas det en distans, därav avsaknaden av kontakt. Det valdes då att 

förändra ringens insida till en konform för att medföra så stor kontaktyta med 

gängorna som möjligt (se figur 41). Utsidan av ringen valdes till att vara rak för att 

samtidigt ha så stor kontakt med insidan av röret också. Genom att implementera 

detta så möjliggjordes det att en så stor del av ringen som möjligt hade kontakt med 

rör och gängor. 
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Figur 41. Gängornas kontakt 

 Konflikter och problem 
Monteringen av det slutgiltiga konceptets komponenter var ej optimal enligt DFA-

principer. Detta var dock ett aktivt val då konceptet behövde ha funktionen 

urskruvning och därmed krävdes en iskruvning i monteringen. Det som förespråkas 

av DFA är antingen snäppfästen eller att delen säkras av en annan del. DFA-

principerna menar att gängade bultar samt muttrar anses tidskrävande att montera. 

Dock menar DFA-principerna att om gängorna anses nödvändiga kan muttrar och 

liknande integreras i komponenten. En övervägning utfördes där det ansågs att 

gängfästena ansågs nödvändiga och muttern skall integreras i konen. Funktionen 

prioriterades över optimal montering enligt DFA. Ett annorlunda tillvägagångssätt 

hade kunnat vara att utforska möjligheten med enkla fästmetoder och hur dessa 

skulle kunna kombineras med urskruvnings-funktionen.   

Ytterligare en konflikt var att skruven samt konen rent teoretiskt borde kombineras till 

en komponent då dessa ej kräver rörelse mellan varandra eller behöver vara i olika 

material. Utgångspunkten för konen var plastpluggen för att inspireras av något som 

konkret går att tillverka i nuläget. Då plastpluggen hade en integrerad mutter 

ansågs detta även möjligt för konen utan att ta in ytterligare leverantörer. Tester 

samt undersökning borde genomförts på hur skruven samt konen rent praktiskt hade 

kunnat kombinerats. Rekommendationen till företaget är att integrera en 

standardskruv i konen istället för muttern i framtiden. Detta efter att lagret med de 

specialbeställda skruvarna tagit slut.  

Frågetecken uppstod gällande komponenternas storlek för montering då dessa ej 

skall vara för små för att skapa bra förutsättningar för grepp. En avvägning mellan 

storlek samt funktion har behövt göras för att både underlätta för användaren samt 

montören. Främst prioriterades enkel montering för användaren, då antalet 

iskruvningar minimerades för att slippa vrida röret fler varv än nödvändigt. Detta 

ledde till en kortare kon med färre gängor, som kan bli ett problem då små 

komponenter kan leda till högre monteringstid då greppvänligheten sjunker.  

Ett problem som ej hade tagits i beaktning uppkom i takt med testandet utav det 

färdiga konceptet. Detta identifierades till att påverka stångens bärkraftighet på 

lång sikt vilket gjorde konceptet lite mer oförutsägbart än vad som var önskat. 

Analyser av problemet visade på att det endast uppstod efter att ringen hade låst 

     FÖRE                        EFTER 
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fast i stora röret och urskruvningen hade påbörjats. Då mekanismen är nedskruvad 

mot plastpluggen krävs det mer kraft för den att skruvas ut (se steg 2 i figur 42), vilket 

medför att ringen skruvas fast hårdare mot stora röret. Detta scenario uppstår 

endast vid första monteringen med den önskade hållfastheten, därefter tappar den 

effektivitet då en nedmontering inte bidrar med tillräcklig kraft för att skruva tillbaka 

konceptet mot plastpluggen (se steg 4 i figur 42). Detta problem kan enkelt lösas 

med en iskruvning tillbaka med en skruvmejsel eller sexkantnyckel efter varje 

nedmontering. Detta skulle då innebära ett extra moment för användare samt öka 

kostnaden på produkten. Trots detta togs beslutet att stanna här, då problemet inte 

ansågs vara ett stort problem då merparten av användarna endast monterar upp 

stången en gång.  

 

Figur 42. Storyboard för funktion i rör 

Slitningar kan komma att bli ett problem efter ett flertal användningar. Framför allt 

för gängorna som kan slitas ut och bli mindre och då innebära sämre grepp vid 

uppmontering. Detta är inget som har funnits möjlighet till att utvärdera och testa 

under perioden av projektet. Så huruvida detta kan bli ett problem går ej att svara 

på men slitningar kan förekomma vid frekvent användning och bör därför tas i 

hänsyn. För att eventuellt lösa detta kan andra materialval eller dimensioner bidra till 

en bättre hållbarhet, men detta kan då leda till ökade kostnader för företaget. En 

avvägning bör därför genomföras. 

Då vidareutvecklingen samt detaljändringarna tog upp mer tid än planerat 

genomfördes aldrig en ergonomianalys på monteringsstationen. Analysen skulle ske i 

mån av tid men en sista omprioritering borde skett. Detta för att lämna mer plats åt 

ergonomin då den aspekten hade behövt implementeras mer i arbetet. Det ansågs 

dock svårt att implementera en konkret metod för ergonomianalys. Det fanns en 

plan på att utföra en ergonomisimulering i programmet Jack för att utvärdera den 

gamla samt den nya monteringssituationen. Detta hade varit bra för att verkligen 

validera att en förbättring av ergonomin för den manuella monteringen har skett.  

Resultatet blev ett genomarbetat koncept med tillhörande CAD-ritningar, 

instruktioner samt en funktionsprototyp. Förhoppningen är att Ericsindustrier nyttjar 

arbetet som underlag för vidareutvecklingen av justerskruven.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bestämning av teoretiskt minsta antal delar 
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Bilaga 2. Handling time table 
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Bilaga 3. Insertion time table 
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Bilaga 4. Resultat från frågeformulär 
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Bilaga 5. Observationsguide 

 

Observationer 

Vad:  

• Utforskande av användarbehov samt kontext 

Hur: 

• Observationer med användare i badrumsmiljö 

• Utforska befintlig samt två konkurrerande duschstänger  

Varför: 

• Identifiera användarbehov i den specifika kontexten 

• Stödja förståelse för användarupplevelsen 

• Få information samt åsikter från användare angående befintlig samt 

konkurrerande lösningar 

Vald metod från Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2015): 

• Deltagande observation  

Resultat: 

• Tabell som sammanställer utlåtanden samt eventuella noteringar  

Observationsguide 

Fredag 22/2 

1. Placerade de tre duschstängerna (befintlig, konkurrent1, konkurrent 2) 

på ett bord bredvid varandra (i förp.) 

2. Bjöd in samtliga deltagare en och en (8 st) 

3. Förklarade observationen: Presentation av projektet, varför 

observationerna skulle utföras, hur informationen skulle behandlas samt 

genomgång av uppgiften 

4. Pekade ut samtliga duschstänger, tillhörande delar samt manualer 

5. Bad deltagarna montera duschstängerna på samma ställe (markerad 

plats som visades innan start) 

6. Poängterade att gärna tala högt vid förhinder eller funderingar för att 

fånga tankebanor (noterade att ingen förklaring av hur de gör/tänker 

göra behövdes) 

7. Startordningen mellan befintlig, konkurrent 1 samt konkurrent 2 

varierade mellan samtliga deltagare 

8. Tog tid vid monteringarna (3st per deltagare), eventuellt filmade 

förloppet (4st accepterade att bli filmade) 

9. Lät deltagarna diskutera med sig själva efter genomförandet enligt PNI 

a. Positivt 

b. Negativt 

c. Intressant 

10. Sammanställning 
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Bilaga 6. Slutgiltig avstämning med kravspecifikation  

 


