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I 

SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete skrivs mot produktutveckling – konstruktion och omfattar 
15 högskolepoäng och har genomförts under perioden april till juni 2013. 
Examensarbetet är verkställt för Plusab AB i Västerås av två studenter på 
Mälardalens högskola. Innan uppstart hade studenterna och uppdragsgivaren ett 
möte där studenterna fick information om vad projektet skulle innefatta. 
Gruppens uppdrag blev att konstruera en mobil förstahjälpen station anpassad 
för byggarbetsplatser.  

För att definiera problemet analyserade gruppen de krav uppdragsgivaren krävde 
samt de krav gruppen förväntade sig kunden skulle ställa på produkten genom 
att göra en funktionsanalys. Här insåg gruppen att mobiliteten var det viktigaste 
kravet och avgjorde om produkten skulle användas av brukaren eller inte. Då 
gruppen ansåg att de krav de satt på produkten var tillräckliga för att möta 
kundens behov utförde gruppen en konkurrentanalys för att få en uppfattning 
hur marknaden såg ut idag. Här kunde gruppen se att det inte fanns någon 
liknande lösning på marknaden och denna produkt skulle vara ett bra tillskott för 
att öka säkerheten på arbetsplatsen. Alla konkurrenter hade någon form av 
utomhusanpassad förstahjälpen produkt, dock i form av en väska eller fast 
uppsatt tavla. Här kunde dock inte större förstahjälpen produkter inkluderas 
såsom hjärtstartare och sköljvätskor, vilka är väsentliga för allvarligare olyckor.  

I nästa skede påbörjades idégenereringen. Gruppen fokuserade i startskedet på 
att lösa de funktioner ställda från funktionsanalysen och kravspecifikationen var 
för sig. Sedan kombinerades dessa idéer till koncept, där vissa idéer uteslöts på 
grund utav olämplighet. Totalt blev det fem mobilitetskoncept och fyra 
handtagskoncept som skulle utvärderas vidare. Skåpets form bearbetades vidare 
då dess rumsliga begränsningar innebar endast estetiska skillnader och 
utvärderades i samråd med uppdragsgivare och handledare. Sedan utförde 
gruppen en utvärdering av mobilitets- och handtagskoncepten med hjälp av 
Pughs matris. Resultaten från dem blev två helhetskoncept som sedan 
utvärderades i en QFD mot konkurrenter sedan utvärderades de igen på möte 
med uppdragsivaren. 

Efter möte med uppdragsgivare valdes koncept 1, som sedan gruppen utvecklade 
med fokus på tillverkning med bockning av plåt och rör. Detta resulterade i 
ytterligare ett möte med uppdragsgivaren där denne godkände konceptet och 
gruppen fortsatte vidare med val av material samt simuleringar och beräkningar 
av konstruktionen. De simuleringar gruppen genomförde med SolidWorks 
simulation och SolidWorks flow simulation resulterade i att gruppen kunde 
försäkra sig om att den mobila förstahjälpen stationen skulle klara av de ställda 
kraven. 

För att kunna möta de krav från kunden resulterade examensarbetet i ett koncept 
bestående av två komponenter i form av en kärra och ett skåp. Där skåpet kan 
distribueras med eller utan kärra och värmekälla 
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II 

FÖRORD 

Detta examensarbete inom produktutveckling – konstruktion på programmet 
innovation och produktdesign på Mälardalens högskola och innefattar 15 
högskolepoäng. Examensarbetet är utfört mot företaget Plusab AB i Västerås. 

Gruppen vill tacka Plusab AB och Esa Graan, sales and marketing manager på 
Plusab AB för möjligheten och förstroendet att få göra examensarbete för dem. 

Gruppen vill även tacka följande personer för visat engagemang och stöd. 

Bengt Gustafsson, verkstadstekniker och handledare för gruppens examensarbete 
på Mälardalens högskola. För all hjälp med handledning av simulering av 
konstruktionens hållfasthet samt luftflödesanalys.  

Ragnar Tengstrand, universitetslektor i industriell design på Mälardalens 
högskola. För all handledning med plåtkonstruktionen av skåpet. 

 

Christian Eriksson och Elin Rosén 

Eskilstuna 2013 
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ORDLISTA 

 

Brainstorming Är en sorts kreativitetsverktyg. 

Affordance Begreppet innebär i korthet att ett redskap genom sin 
design "erbjuder" oss som användare sin funktion 
genom att visa hur det skall användas, utan att vi ska 
behöva göra slutledningar om hur vi ska gå till väga. 

CAD Computer Aided Design, program för 3D-modellering. 

CES-selector Programvara för materialinformation och urval. 

DFA Design for Assembly, metod för effektivisering av 
montering. 

DFM Design for Manufacturing, metod för optimering av 
tillverkning. 

Elementarfall Teoretiskt underlag för beräkning av hållfasthet 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis, metod för 
analysera möjliga felsätt. 

Funktionsanalys Metod för beskrivning av funktioner. 

Funktionslista Verktyg för att åskådliggöra funktionsanalys.  

Funktionsträd Verktyg för att åskådliggöra funktionsanalys.  

Gantt-schema Projektets översiktsschema med tidplanering och 
utfall. 

Hjärtstartare Produkt som med elektrisk impuls kan få igång ett 
hjärta 

Hyllbärare Standard komponent som fäster hyllor i stansande hål 

Koncept Samlingsnamn för mer genomarbetade idéer. 

Konceptvård Samlingsnamn för DFx- verktygen 

Konkurrentanalys Analys av konkurrenter med lösningar på likande 
problem. 
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Kravspecifikation Sammanställning av kundkrav. 

Kreativitetsmetoder Samlingsnamn för verktyg och metoder för 
idégenerering. 

Morfologisk analys Syftar till att bringa reda, ge form åt, komplexa 
sammanhang 

Målgrupp Samlingsnamn för val av marknadssegment. 

PIPS The Phases of Integrated Problem Solving 

PIPS-Analys Verktyg för att utvärdera arbetsprocessen i en 
projektgrupp. 

Produktutveckling En systematisk process för utveckling av produkter. 

Pughs matris Metod för utvärdering och val av bästa koncept. 

QFD Metod som används för att omvandla användarkrav till 
design med kvalitetstänk. 

Solid Works Programvara för CAD-modellering. 

SolidWorks flow 
simulation 

Programvara för att simulera flödesanalyser 

SolidWorks simulation Programvara för att simulera hållfasthet 

Teknisk 
kravspecifikation 

Kund- och produktkrav omsatta till mätbara värden. 
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1. INLEDNING  

Rapporten är en sammanställning över arbetet av ett examensarbete på 
grundnivå inom produktutveckling med inriktning mot konstruktion. 
Examensarbetet är genomfört för Plusab AB av två studenter på Mälardalens 
högskola. Studenterna har handletts av Esa Graan på Plusab AB samt Bengt 
Gustafsson och Ragnar Tengstrand för Mälardalens Högskola. 

1.1 BAKGRUND 

Uppdragsgivaren för detta examensarbete önskade en produktutveckling av en 
ny produkt till deras befintliga sortiment. Gruppen skulle konstruera en mobil 
förstahjälpenstation anpassad för byggarbetsplatser. 

Anledningen till denna produktutveckling var en förfrågan till Plusab av 
byggföretaget NCC att utveckla en produkt anpassad för deras bransch som 
skulle förbättra deras möjligheter att hantera olyckor på arbetsplatsen. Denna 
produkt finns inte hos någon konkurrent idag och därmed skulle det göra att 
Plusab blev först ut på marknaden. 

1.2 PLUSAB AB  

 
Figur 1 - Plusab ABs logotyp (Plusab AB, 2013) 

Plusab Ab startade sitt bolag 2007 och har sitt huvudkontor i Västerås, de är idag 
rikstäckande och har representanter ifrån Luleå till Malmö. Plusab Ab utvecklar 
och marknadsför all nödvändig utrustning för första hjälpen och erbjuder HLR 
utbildningar. 

Deras målsättning är att marknadsföra lättanvända produkter med hög kvalitet 
för att skapa trygghet på arbetsplatser. Produkterna ska vara lättanvända för att 
underlätta för användare när olyckan är framme. (Plusab AB, 2013) 
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2. SYFTE OCH MÅL 

Nedan presenteras gruppen syfte och mål för detta examensarbete. 

2.1 SYFTE  

Syftet med detta examensarbete är att konstruera en mobil förstahjälpenstation 
för Plusab AB, anpassad för miljön på en byggarbetsplats. Syftet är att Plusab AB 
kan föra in denna produkt i sitt sortiment av förstahjälpen utrustning, både för 
försäljning och uthyrning. 

2.2 MÅL 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en rapport, konstruktionsunderlag 
i form utav 3D-modeller i CAD samt ritningar för realisering av prototyp och 
nollserie. Då examensarbetet är tidsbegränsat är gruppens mål att ta fram 
underlag för att vid överlämning till uppdragsgivaren direkt skall förmå att 
tillverka en nollserie.  
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3. PROJEKTDIREKTIV 

Gruppens projektdirektiv vilka ska fullföljas under de 10 veckor examensarbetet 
pågår och är formulerade av uppdragsgivaren Plusab AB. De här direktiven var av 
stor vikt att följa under genomförandet av examensarbetet. I nedanstående lista 
har de givna projektdirektiven sammanfattats. 

- Skåpet skall ha innermått bredden 450, höjden 750 och djupet 290 
millimeter. 

- Konstrueras så markfrigång på 200 millimeter ges. 

- Temperaturen inuti skåpet ska hållas på 17.5°±2.5° C, inkluderar ett 
element samt ventilation. 

- Skåpet ska alltid gå lätt att öppna och får inte gå att låsa. 

- Skåpet skall vara avsett för byggarbetsplatser på den nordiska marknaden. 

- Skåpet kommer finnas i ett utförande. 

- Skåpet skall kunna säljas med och utan vagn. 

- Refill av skåpet innehåll ska kunna göras. 

- Skåpet skall ha en tilltalande utformning samt vara associerat till 
förstahjälpen och Plusab AB. 

 

 

  



MOBIL FÖRSTAHJÄLPEN STATION  

CHRISTIAN ERIKSSON  
ELIN ROSÉN  S IDAN 4  2013-11-13 

4. PROBLEMFORMULERING 

Examensarbetets problemformulering påvisar de problem samt frågeställningar 
vilka gruppen skall analysera och lösa. Nedanstående lista sammanfattar dessa 
problem och frågeställningar vilka gruppen ansåg vara viktiga att lösa för att 
examensarbetet skall få ett bra resultat. 

1. Då skåpet mestadels kommer befinna sig utomhus behövs en värmekälla 
för att kunna hålla en temperatur på 15-20° C inuti skåpet året om, hur skall 
detta lösas? 

2. Skåpet måste vara enkelt att förflytta samt lyfta. Om inte detta uppfylls 
finns risk att skåpet blir stillastående på en plats och förlorar då sitt syfte. 
Hur ska skåpet utformas för att undvika detta? 

3. När en olycka väl inträffar är det oerhört viktigt att alla produkter ligger 
välsorterade på skåpets hyllor samt att de inte åker om kring när skåpet 
förflyttas, hur skall hyllorna utformas samt placeras och fästas för att 
undvika detta? 

4. Skåpet skall inte gå att låsa ur säkerhetssynpunkt, men måste vara säkert 
vid förflyttning så innehållet inte kan åka ur, hur skall detta lösas? 

För en utförligare specifikation av de krav som gruppen ställer på den mobila 
förstahjälpen stationen, se teknisk kravspecifikation i avsnitt 7.4.3 på sida 24. 
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5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors 
arbete med 40 timmar per vecka. För att slutföra examensarbetet inom den 
tidsramen med ett bra resultat upprättades en del avgränsningar som var 
nödvändiga för utfallets framgång. 

Examensarbetet avser att resultera i en möjlig lösning och ett underlag i form av 
ritningar för att realisera en mobil förstahjälpenstation, samt en rapport för att 
förtydliga gruppens arbete. 

Gruppen kommer endast utföra statiska analyser vid simuleringar av värmeflödet 
och ej utföra några beräkningar på detta område då gruppen ej innehar denna 
kompetens. 

Gruppen kommer endast ge förslag på värmekälla, isolering och hjul då detta är 
komponenter som kommer köpas in till montering. 

Gruppen kommer ej undersöka patent i denna genre. Detta på inrådan från 
uppdragsgivaren, då de vet att det inte finns liknande produkter samt att Plusab 
AB inte kommer söka patent på produkten. 

Fokus kommer ligga på konstruktionen och utformingen. Tillverkningskostnaden 
kommer att has i åtanke för att hålla den så låg som möjligt men ingen beräkning 
kommer att göras, detta då Plusab AB har inte bestämt tillverkare vid 
utvecklingen av detta projekt. Och kommer eventuellt ändra delar av konceptet 
för att anpassa den för tillverkare och dess tillverkningsmöjligheter. 
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6. TEORETISK BAKGRUND OCH 
LÖSNINGSMETODER 

Nedan redovisas den teori och lösningsmetoder i form av 
produktutvecklingsverktyg som använts i detta examensarbete. 

6.1 GRUPPKONTRAKT 

Syftet med upprättandet av ett gruppkontrakt är att samtliga medlemmar i 
gruppen ska vara överrens om projektet mål och arbetssätt. Gruppkontraktet 
utarbetas genom diskussion och reflektion kring frågor angående betydelsen för 
gruppens arbete och trivsel.  

Gruppkontraktet ska vara underskrivet av samtliga medlemmar i projektet. 
Följande punkter kan finnas i ett gruppkontrakt. (Uppsala-Universitet, 2013) 

- Målsättning och förväntningar på gruppens medlemmar 

- Arbetsformer och fördelning av arbete 

- Brott mot regler i gruppkontraktet 

- Allmänna förutsättningar 

 

6.2 GANTT-SCHEMA 

Ett Gantt-schema möjliggör en visuell nedbrytning av olika processer i exakta 
faser, detta för att kunna genomföra fler faser helt eller delvis samtidigt. Den 
horisontella axeln visar tiden för projektet och den vertikala axeln visar vilka olika 
milstolpar som projektet består av.   

Tidslinjekartan visar en jämförelse över status för flera olika faser och deras 
start/stopp-datum. Olika faser kan överlappa varandra. På så vis blir det 
lättöverskådligt vad som ska göras när och det ges även en möjlighet att se både 
planerad aktivitet och hur utfallet blev (Figur 2). Gantt-schemat är mest effektivt 
om det används både av projektledaren och medarbetarna vid planering, styrning 
och drift av projektet (Portnell, 2011). 

 

Figur 2 – exempel på ett Gantt-schema 
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6.3 MÖTEN OCH DOKUMENTATION 

För att kunna följa produktutvecklingsprocessen samt återkoppla till beslut tagna 
i tidigare skeden av processen är det viktigt att konsekvent föra dokumenterande 
mötesagendor. I dessa mötesprotokoll framgår beslut och dess tillhörande 
diskussion. Med hjälp av dessa mötesagendor kan gruppen kontinuerligt 
utvärdera och dokumentera framstegen. (Grahn, 2012) 

6.4 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

För att få förståelse över vad produkten ska uppfylla för syfte är det viktigt att 
definiera vilka krav som ställs, funktioner som krävs samt om det finns relevanta 
tidigare lösningar på problemet. Lösningsmetoderna för detta beskrivs teoretiskt 
nedan. 

6.4.1 FUNKTIONSANALYS 

Funktionsanalys är en bra metod för produktutvecklaren att erhålla förståelse för 
produkten. Dess styrka är att den definierar vilka funktioner produkten skall 
uppfylla utan att beskriva hur det ska uppnås. Funktionsanalysen delar upp 
funktionerna i huvudfunktion, delfunktioner, underfunktioner och stödfunktioner. 

Delfunktioner visar vad som är nödvändigt för att huvudfunktionen ska kunna 
utföras. Under- och stödfunktioner utgör hjälp vid detaljutvecklingen och att 
produktens delfunktioner ska kunna utföras. 

En metod att utföra funktionsanalysen på är att lista funktionerna i en 
morfologisk analys, detta fungerar som ett stöd vid idégenereringen. En bra 
visualisering av funktionsanalysen är att göra ett funktionsträd. Där 
huvudfunktionen grenar ut sig i delfunktioner, underfunktioner och 
stödfunktioner. (Lövgren, 2011) 

6.4.2 KRAVSPECIFIKATION 

I kravspecifikationen identifieras kunden och dess krav, sedan översätts 
kundkraven till mätbara värden med tekniska parametrar. Det är viktigt att dessa 
krav är särskiljande och inte överlappar varandra. De ska även vara allmängiltiga 
och tala om vad som krävs och ej hur det ska uppfyllas.  

En väl utförd kravspecifikation tar hänsyn till alla aspekter kring produkten, detta 
konkretiserar och ger en tydlig bild av mål och kärnvärden till samtliga som 
berörs av projektet. Kravspecifikationen gör att utvecklingstiden och kostnaden 
minskar och därför är detta ett viktigt steg i processen. Kravspecifikationen ska 
godkännas annars revideras den eller så avslutas projektet. (Grahn, 2012) 
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6.4.3 KONKURRENSANALYS 

För att få förståelse för konkurrerande produkter på marknaden kan en 
genomgående analys av dem göras. En konkurrentanalys är en bra metod för att 
få en överblick över konkurrensen i branschen för produkten som skall utvecklas. 
Detta bidrar till att möjligheten att undvika risken att tappa kunder och 
försäljning. Konkurrentanalysen bygger på information av marknaden, 
konkurrerande företag samt deras produkter. Exempelvis kan informationen vara 
affärsmodeller, produkter, lanseringar, strategier, marknadsposition och priser. 
(Kämpe, 2013) 

6.5 IDÉGENERERING 

För att generera fram idéer och koncept är det bra att ta till kreativitetsverktyg. 
Nedan beskrivs metoden mer ingående för tillämpningen av det i detta projekt. 

6.5.1 BRAINSTORMING 

Brainstorming kan antingen göras i grupp eller individuellt, muntligt eller 
skriftligt. Samtliga idéer dokumenteras och förklaras sedan mer ingående. Inga 
tankar får förkastas eller kritiseras. Vanligtvis påbörjas brainstormingen med ett 
flöde av idéer för att sedan följas av stiltje med enstaka nya infall då bland annat 
gruppmedlemmarnas skilda idéer skapat idéer hos de övriga. Tiden av stiltje ska 
dock inte föraktas då även dessa perioder är fruktsamma. (Ullman, 2010, s. 190) 
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6.6 KONCEPTGENERERING OCH UTVÄRDERING 

För att välja rätt koncept att gå vidare med från idégenereringen så utvärderas 
dessa enligt vissa metoder. De metoder som tillämpades beskrivs nedan. 

6.6.1 PUGHS MATRIS 

Pughs Matris är en metod för att utvärdera sina koncept och därmed kunna 
avgöra vilket eller vilka koncept som är bäst lämpade för den blivande produkten.  

Koncepten värderas utifrån hur väl de uppfyller olika urvalskriterier i jämförelse 
med ett beslutat referenskoncept. Referenskonceptet kan vara en befintlig 
produkt på marknaden eller en branschstandard eller ett koncept som är allmänt 
vedertagen. Varje koncept får ett betyg för om respektive kriterium uppfylls 
bättre, sämre eller likvärdigt jämfört med referenskonceptet. Därefter summeras 
antalet +, - och 0 och varje koncepts totalsumma avgör vilket eller vilka koncept 
som vidareutvecklas. (se Tabell 1) 

Här finns även möjligheten att kombinera de bästa koncepten med varandra och 
därmed få fram nya förslag. Dessa kan i sin tur adderas i matrisen och utvärderas 
igen. 

Tabell 1 - Exempel på Pughs matris 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 
Kriterium 1 0 + + + + 
Kriterium 2  0 - + 0 0 
Kriterium 3 0 + - - + 
Summa + 0 2 2 1 2 
Summa 0 3 0 0 1 1 
Summa - 0 1 1 1 0 
Totalsumma 0 1 1 0 2 
Rangordning 4 2 2 4 1 
Slutsats Nej Kombinera Kombinera Nej Ja 

Matrisen kan också utvecklas genom att de olika urvalskriterierna värderas, 
därmed rangordnas koncepten utifrån hur väl de uppfyller vilka kriterier. När 
kriterierna definierats ges de ett värde, till exempel en andel av 100 %. Ju större 
andel, desto viktigare eller mer värdefullt är det att kriteriet uppfylls. Hur väl 
koncepten sedan uppfyller dessa kan värderas med en skala, exempelvis 1-5. 
Kriteriets värde multipliceras därefter med konceptets vilket ger en summa. Det 
koncept med högst totalsumma kan då anses vara bäst ur ett helhetsperspektiv. 
(Ulrich & Eppinger, 2008, ss. 130-136)   
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6.6.2  QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT, QFD 

Quality Function Deployment (QFD) är ett etablerat verktyg att använda under 
produktutvecklingsprocessen. Dess huvudsakliga syfte är att definiera problemet 
och att översätta kundens olika behov till mätbara värden. (Ullman, 2010, ss. 147-
148) 

  
Figur 3 - Förenklat exempel på ett HOQ 

För att visualisera QFD-metoden fylls all data in i ett så kallat house of quality 
(HOQ), ett diagram där värden och jämförelser av metoden blir mer översiktliga. 
Matrisen kan användas flera gånger under produktutvecklingen. Vanligast 
används det som underlag för konceptgenerering, konceptval och 
konkurrentjämförelse. Namnet på diagrammet kommer från att det är uppbyggd 
av olika rum, se Figur 3. Varje rum står för ett steg i QFD:n , dessa beskrivs 
kortfattat nedan. (Ullman, 2010, ss. 148-149) 

1. Vem eller vilka är kunderna?  
Identifierar vilka målgrupper som problemformuleringen eller produkten 
vänder sig till. Särskild betoning sätts även på konsumenter och inte 
enbart på de direkta användarna 

2. Vad vill kunderna att produkten ska göra (krav/behov)? 
I nästa moment ska kundernas krav och behov sammanställas. Här börjar 
problemet/produkten delas ned i mer specifika delar. Det viktiga i denna 
del är försöka ha en viss mätbarhet i åtanke vid formulering av behoven 
och kraven.  

3. Vad (2) är viktigt för vem (1)? 
Här värderas relevansen av kundernas behov och krav. Detta kan även 
bidra till att se hur kundsegmenten förhåller sig till varandra.  
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4. Vilka lösningar har konkurrenterna och vad (2) tycker kunderna om dessa? 
En konkurrentanalys är viktig att tydliggöra eftersom det ger en bild av 
hur kunderna löser problemet i dagsläget, och även hur de anser att de 
befintliga produkterna uppfyller kundens krav och behov. Detta kan 
användas för att jämföra den egna produkten i förhållande till 
konkurrenterna. 

5. Hur mäts samtliga krav/behov? 
Denna del är det som utgör det konkreta för matrisen, det är här som det 
beslutas vilka enheter och värden som kundernas behov och krav ska 
mätas i. Denna del brukar anknytas starkast till ingenjörsarbetet. Här lyfts 
parametrar fram såsom hållbarhet, vikt och ergonomi. Som komplement 
till denna del kan en markering göras på respektive enhet för att påvisa 
om det bör strävas efter ett så litet eller stort värde som möjligt. 

6. Förhållandet mellan krav/behov (2) och mätbarhet (5). 
Här viktas de tidigare framtagna enheterna som kan tänkas ha 
samhörighet med kundernas behov och krav. De värderas utifrån hur pass 
mycket de korrelerar med varandra, det vill säga hur pass viktiga eller 
väsentliga respektive enhet är med behoven/kraven.  

7. Hur bra behöver krav/behov (2) uppfyllas? Hur bra uppfylls krav/behov av 
konkurrenter (4)? 
I den slutligen resulterande modulen av HOQ beräknas ett värde fram 
som påvisar hur pass väl som krav och behov behöver uppnås. Detta görs 
genom att räkna fram ett värde för varje mätbarhet i samband med 
kraven, för att sedan dividera detta med den totala summan av alla 
mätbarheter. På så sätt fås en procentsats fram som representerar 
relationen till kundbehoven. 

8. Hur förhåller sig mätbarheten (5) till varandra? 
Vissa mätbarheter påverkar varandra och kan därför vara viktiga att 
uppmärksamma. Detta för att försäkra sig om att prioriteringarna i sådana 
förhållningar är medräknade. Denna del ger utvecklaren en möjlighet till 
att kombinera mätbarheter för att förbättra fler delar av produkten på en 
och samma gång. (Ullman, 2010, ss. 151-168) 
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6.7 DATORSTÖD 

Under produktutvecklingen krävs det att visualisera sin blivande produkt på ett 
lämpligt sätt. Här nedan beskrivs de datorstöd som tillämpas i examensarbetet. 

6.7.1 COMPUTER-AIDED DESIGN, 3D MODELLERING 

CAD är en förkortning för Computer-aided design, alternativt computer-assisted 
drafting. CAD används som ett uppsamlingsnamn för digitalt design och skapade 
av ritningar som används inom konstruktion och arkitektur. 

Till en börjans användes teknik mest för att försöka efterlika handritande 2D-
ritningar men tack vare den dramatiska utvecklingen under 90-talet är det idag 
lätt att skapa en 3D-visualisering, vilket är en mycket praktiskt egenskap att ha 
inom arkitekt- och ingenjörsyrket. 

Arbetssättet skiljer sig lite beroende på utvecklaren av programvaran men 
generellt så väljs ett plan i rummet där en 2D-skiss upprättas som sedan används 
för att extrudera fram en 3D-modell, även kallad ”part”. 3D-modellen kan sedan 
överföras till en ritning, användas för att rendera verklighetstrogna bilder eller 
monteras ihop med andra parter i ”Assembly. (EngineersHandbook.com, 
Engineering Software, 2013) 

6.7.2 FINITE ELEMENT ANALYSIS, FEM-ANALYS 

När väl 3D-modellen är klar kan den användas för simulering av en situation som 
produkten kan tänkas hamna i. Så väl hållfasthet som flödesberäkningar går att 
utföra genom dessa simuleringar. Resultatet går att få som en bild där 
påfrestningsnivån färgkodas på modellen eller exporteras till ett Excell dokument. 
(EngineersHandbook.com, FEA, 2013) 

6.7.3 CES SELECTOR 

CES Selector™ är en programvara som används för att underlätta vid valet av 
material när en produkt tas fram eller är under utveckling. Programvaran 
utvecklades av Professor Michael F. Ashby och hans kollegor vid Cambridge 
universitet för att skapa en ny standard för materialval på en industriel nivå. I 
programmet finns ett materialbibliotek som förutom ren materialdata även 
innehåller kostnader för olika bearbetningsprocesser för varje material, 
miljöpåverkan och mycket mer information. 

Genom att söka efter material med vissa egenskaper i biblioteket kan material av 
intresse jämställas med varandra på intressanta punkter som t.ex. pris i 
förhållande till vikt. Dessa jämförelser kan visas både som en lista och redovisas 
grafiskt med en graf. (Granta Design, 2013) 
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6.8 KONCEPTVÅRD 

När ett koncept är valt ska lösningen av problemet bearbetas och förbättras. Då 
kan utvecklingsarbete ske med hjälp av olika produktutvecklingsverktyg i form 
utav konceptvård. 

6.8.1 DFM 

Vid stora tillverkningsvolymer och produkter av högre värde är det viktigt med 
optimering, detta kan uppnås genom verktyget Design For Manufacturing. DFM 
kräver tid tidigt i designprocessen, men kommer att ge ett resultat som bättre 
motsvarar kundkraven. Vid produktutveckling måste produktens konstruktion 
optimeras för ett befintligt produktionssystem. Detta inkluderar allt ifrån 
leverantörer till distribution. Det vanligaste är att arbeta utifrån ett befintligt 
produktions-system där det går att göra små justeringar. I vissa lägen omformas 
ett produktionssystem för en ny produkt. (Crow, 2001)  

Termen DFM används ofta för flera olika produktutvecklingsverktyg som kan 
effektivisera produktens tillverkning.  En definition av DFM kan beskrivas som 
”establishing the shape of the components to allow for high-efficient, high quality 
manufacture” (Ullman, 2010, s. 328). Detta skiljer DFM från DFA där det fokuseras 
på montering av komponenterna efter tillverkning. DFM är utformat för att 
integrera flera personer med kunskap från flera områden för att få ett optimalt 
resultat, då det är svårt för en enda produktutvecklare att ha kunskap om alla 
dessa processer. DFM kräver alltså ett samarbete mellan produktutvecklare och 
tillverkningsingenjörer. (Ullman, 2010, s. 328) 

6.8.2 DFA 

Produkter som består av flera komponenter och kräver montering kan orsaka 
onödiga kostnader. Därför är det önskvärt att effektivisera och optimera 
monteringen, och det kan göras med hjälp av en Design For Assembly. DFA är en 
metod för att fastställa ett effektiviserat sätt att montera en ny produkt. Det kan 
också användas för att förbättra monteringssystem för befintliga produkter. DFA 
är uppbyggt av 13 riktlinjer som är lämpliga att utforma som ett arbetsblad (Figur 
4), där det finns flertalet parametrar att ta hänsyn till: 

- Minimera antalet komponenter 

- Minimera antalet fästanordningar 

- Val av lämplig baskomponent 

- Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 

- Val av effektiv monteringsfixtur 

- Underlätta komponentåtkomst 

- Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, 
specialmaskin) 
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- Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 

- Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med 
monteringsriktningen 

- Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska 

- Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering 

- Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 

- Maximera tillgänglighet vid montering.  

(Grahn, 2012)  

 

För varje riktlinje kan förbättringsindex beräknas, det görs genom att räkna ut 
eventuell förbättringspotential. Ett exempel kan vara: 

�ö��ä�����	
�������� = �����	���������	 − 	�����
�	���	��	��������
�����	���������  

När detta är avklarat kan data föras in i arbetsbladet. Är förbättringspotentialen 
mindre än 10 % är designen utmärkt och får en hög värdesiffra i arbetsbladet. Om 
förbättringspotentialen är över 60 % är designen dålig och får en låg värdesiffra i 
arbetsbladet. 

När alla 13 riktlinjer har beräknats används summan av värdesiffrorna och kan 
jämföras med andra alternativa monteringar av designen. Detta för att optimera 
och effektivisera monteringen. En DFA görs relativt sent i 
produktutvecklingsprocessen då konceptet är fullt definierat med 
monteringsmaterial och metod för montering. Detta görs helst med hjälp av en 
montör som utför varje monteringssteg för att identifiera tidsåtgång för 
hantering och inpassning, så att eventuella elimineringar och integreringar av 
detaljer kan göras. 

 (Ullman, 2010, ss. 329-334) 
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Figur 4 - Exempel på arbetsblad för DFA (Ullman, 2008) 

6.8.3 FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS, FMEA 

FMEA är en akronym för Failure Modes Effects Analysis och kan beskrivas på 
svenska som en feleffektanalys. Den används för att hitta och analysera möjliga 
fel som kan uppstå och kan revideras under produktutvecklingsprocessen. 
(Ullman, 2010, s. 351) På så vis kan kostnader minskas eftersom möjliga fel 
upptäcks och kan rättas till innan produkten går i produktion. Vid genomförandet 
av en FMEA är det av fördel att arbeta med flera personer med olika kunskaper 
och kompetenser, detta för att medge olika synvinklar   

En FMEA görs gärna med hjälp utav ett arbetsblad (se Tabell 2) och analyserar i 5 
steg: 

- Steg 1: Identifiera vilken funktion som påverkas. För varje funktion som 
identifieras i produktutveckling processen kan man fråga sig: Vad händer 
om denna funktion uteblir?  

- Steg 2: Identifiera möjliga felsätt. För alla dess olika funktioner finns det 
många olika felsätt. Felsätt beskriver hur ett fel uppstår.  

- Steg 3: Identifiera felorsakerna. Vad blir det för konsekvenser på de olika 
delarna i systemet för varje fel som identifierats i steg 1?  

- Steg 4: Identifiera feleffekterna. Lista de olika effekterna som orsakar felet.  

- Steg 5: Identifiera vidtagen åtgärd. Detta utförs i tre steg, vilken åtgärd 
rekommenderas, vem som är ansvarig samt vilken åtgärd vidtogs.   
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Tabell 2 - Exempel över arbetsblad för FMEA 
No Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys

Frekv Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

0

0

0

0

0

0  

För varje felsätt utförs en riskanalys där en skala från 1-10 används. Vidare sätts 
värden på kriterierna; felfrekvens, allvarlighetsgrad samt hur stor upptäcks 
sannolikheten är. Dessa tre kriterier multipliceras för att få fram ett RPN, risk 
priority number. (Ullman, 2010, s. 352)   

6.9  PHASES OF INTEGRATED PROBLEM-
SOLVING, PIPS 

PIPS är en förkortning av The Phases of Integrated Problem Solving. PIPS-
verktyget används för att dokumentera arbetsprocessen i en projektgrupp samt 
utvärdera hur det har fungerat.  Med hjälp av PIPS-verktyget definieras i vilken 
utsträckning respektive steg har utförts. Grupp- och uppgiftsrelaterade frågor 
ställs i de olika stegen i processen där svaren ska ligga på en skala mellan 1-5, där 
1 är ”inte alls” och 5 är ”fullständigt”. (Mycoted, 2013) Nedan visas de olika stegen 
i processen: 

1. Problemdefinition 

2. Idégenerering 

3. Framtagning av lösningar 

4. Bearbetning av lösningar 

5. Utvärdering av lösningen 

6. Handledarens roll och betydelse  
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7. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

Nedan redovisas den tillämpade lösningsmetodiken i form av produkt-
utvecklingsverktyg som använts i detta examensarbete. 

7.1 PROCESSBESKRIVNING 

En processbeskrivning (Figur 5) gjordes för att få en överblick över den ordning 
verktygen i produktutveckling utförs. Detta användes som stöd i samband med 
Gantt-schemat. 

 
Figur 5 - Överblick för produktutvecklingsprocessen 
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7.2 GRUPPKONTRAKT 

Ett gruppkontrakt formulerades för att dela upp ansvarsområden bland 
gruppmedlemmarna samt upprätta riktlinjer för lösningar av tvister vid beslut och 
frånvaro. (se Bilaga 1) 

7.3 PLANERING 

För att styra projektet i en lämplig takt valde gruppen att styra arbetet med ett 
Gantt-schema samt att dokumentera arbetsgången i mötesprotokoll från möten 
varje vecka.  

7.3.1 GANTT-SCHEMA 

Gruppen upprättade ett Gantt-schema för att noggrant planera projektet och 
kunna följa dess utfall. Gantt-schemat gjordes för varje gruppmedlems planerade 
nedlagda timmar. Gruppen staplade upp de moment och kategorier som krävdes 
för att utföra projektet och delade upp de 400 timmar som enligt kursplanen är 
tänkt att varje gruppmedlem ska behöva. 

Gantt-schema ses i Bilaga 2. 

7.3.2 MÖTEN 

Gruppen valde att dokumentera projektens beslut och framfart genom möten 
och mötesprotokoll. Detta var för att kunna gå tillbaka och återkoppla till när 
beslut fattades i processen och varför. Dessa mötesprotokoll upprättades minst 
en gång varje vecka och sammankopplades med uppföljning av Gantt-schemat. 
Mötesprotokollen finns sammanställda i Bilaga 3. 
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7.4 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

För att bena ut problemet och få full förståelse om vad gruppen skulle uppnå 
med examensarbetet användes följande verktyg nedan. 

7.4.1 INFORMATIONSSÖKNING  

Då projektet innehöll vissa tekniska moment som gruppen inte innehade kunskap 
om så gjordes en informationssökning kring uppvärmning och elementlösningar. 

Element och termostat 

Vid informationssökning kring eventuella element som kan rekommenderas till 
Plusab AB sökte gruppen på återförsäljare av element och termostater för 
liknande marknader. Elkapsling var ett av företagen gruppen fann som levereade 
kopplingsskåp med värmekällor och termostater. Hos dem fanns ett passande 
element för den volym som var ett krav av uppdragsgivaren (Elkapsling AB, 2013). 
Produktbeskrivning för elementet återfinns i Bilaga 5. Ekapsling hade även en 
lämplig termostat som vars produktbeskrivning återfinns i Bilaga 6. 

Ventilation 

En intervju hölls med Per Eriksson den 29 april 2013 för att få information kring 
ventilationslösningar för skåpet. Hur vida skåpet kommer behöva ventileras för 
att hålla rätt temperatur även under sommarhalvåret diskuterades med Per 
Eriksson, utvecklingsingenjör Swegon AB.  Hans rekommendation var att förse 
skåpet med spjäll i toppen och botten på skåpet så cirkulation av luften uppstår i 
skåpet och kommer hjälpa till att hålla temperaturen nere. Han tvivlar på att en 
fläkt kommer behövas för att hålla temperaturen nere under normala 
förhållanden, 20 °C och då konstruktionen ej placerats i direkt solljus. 
(Eriksson, 2013) 
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7.4.2 FUNKTIONSANALYS  

Gruppen gjorde en funktionsanalys för att definiera de aspekter som gruppen 
behövde fokusera på för att lösa problemet på ett lämpligt sätt. 

Funktionsbeskrivning 

I fall olyckan är framme är det ett arbetsmiljökrav att förstahjälpen ska finnas på 
arbetsplatsen (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999). På byggarbetsplatser kan det vara 
långt till barackerna där förstahjälpen finns placerat idag, och om förstahjälpen 
kan finnas närmare till hands är detta en förbättring ur säkerhetssynpunkt.  

Detta kan uppnås genom att stationen kan vara mobil och därmed kan placeras 
närmre personalen, detta kräver viss markfrigång då underlaget på arbetsplatser 
inte alltid är jämnt. Det är även viktigt att den är ergonomisk så inga ytterligare 
arbetsskador erhålls vid användning. 

Då stationen ska befinna sig utomhus måste den tåla olika väderförhållanden, och 
för att innehållet inte skall förstöras behöver skåpet var tempererat, ventilerat och 
isolerat.  

Skåpet måste även vara lätt upptäckbart, detta bidrar till att skåpet måste ha hög 
affordance så det är tydligt att det syns att förstahjälpen finns här samt att den är 
visuellt utmärkande. 

Vid olycka är det även viktigt att skåpet är semantiskt så det är lätt att erhålla 
förståelse över skåpets innehåll samt vara enkelt att hitta det som behövs. 

En stödfunktion är att skåpet ska vara företagsbrandad och att det är tydligt att 
skåpet är från Plusabs sortiment och det bidrar till att innehållet i skåpet fortsätts 
införskaffas därifrån. 

Funktionslista 

1. Förstahjälpen nära till hands   H 
2. Vara mobilt        D 
3. Ha markfrigång       U 
4. Vara ergonomisk      U 
5. Vara vädertålig       D 
6. Vara tempererad      U 
7. Vara ventilerad       U 
8. Vara isolerad       U 
9. Vara lätt upptäckbar     D 
10. Erhålla hög affordance     U 
11. Vara visuellt utmärkande    U 
12. Vara semantisk        D 
13. Vara enkelt att hitta det man vill ha U 
14. Erhålla förståelse över innehåll   U 
15. Företagsbrandad      S 
16. Passa Plusab AB sortiment    U 
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För att få en lättare överblick över de funktioner som skåpet kräver utformades 
funktionsanalysen i ett funktionsträd (se Figur 6).  

 

Figur 6 - Funktionsträd för en mobil förstahjälpenstation 
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7.4.3 KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen har utformats utifrån de krav och önskemål från Plusab AB, 
samt av resultatet från funktionsanalysen. 

Det mest väsentliga kravet är mobiliteten på skåpet, att den på ett ergonomiskt 
och användarvänligt sätt går att förflytta på byggarbetsplaster. 

Avgränsning 

Gruppen gjorde en avgränsning vid att fokusera på konstruktion och 
tillverkningsmetoder av skåpet samt att ge förslag på en värmekälla.  

Gruppen kommer inte utföra någon beräkning på produktionskostnad, men 
besluten som tas i produktutvecklingen ska vara ekonomiskt försvarbara. Dessa 
aspekter inkluderas vid val av material, tillverkningsmetod och inköp av 
komponenter. Gruppen kommer utvärdera valen som finns vid varje aspekt och 
om möjlighet ges välja ett standardiserat förslag eller det förslag gruppen anser 
medha minst tillägg på produktionskostnaden. 

Problemformulering 

Skåpets utformning har stor betydelse för användaren. Skåpet måste vara enkelt 
att förflytta samt lyfta. Om inte detta uppfylls finns risk att skåpet blir stillastående 
på en plats och förlorar då sitt syfte.  Då skåpet mestadels kommer befinna sig 
utomhus behövs någon form av värmekälla för att kunna hålla en temperatur på 
15-20° C inuti skåpet året om. 

När en olycka väl inträffar är det oerhört viktigt att alla produkter ligger 
välsorterade på skåpets hyllor samt att skåpet inte ska gå att låsa ur 
säkerhetssynpunkt. 

Marknadskrav 

Produkten är avsedd för den primära målgruppen av företag inom 
byggbranschen i norden, då uppdragsgivaren erhållit intresse från kund innan 
projektets start. En sekundär målgrupp är större event på tillfälliga platser som 
saknar förstahjälpen utrustning. Denna målgrupp anser grupper är av behov av 
väl synliga förstahjälpenstationer för de människor som besöker dessa platser.  

Skåpet kommer att kunna distribueras både med och utan vagn, då 
konsumenterna redan eventuellt har vagnar lämpliga för detta bruk.  Därmed vill 
Plusab AB inte exkludera dessa kunder genom att vagnen ska vara fast i skåpet.  

Produktkrav 

Det är viktigt att skåpet håller de angivna innermått vilka är specificerade i den 
tekniska kravspecifikationen för att minst kunna innehålla standardprodukter för 
förstahjälpen, vilket är planerat av uppdragsgivaren.   

Temperaturen måste hållas mellan 15-20° C för att hjärtstartare och sköljvätskor 
inte ska skadas. För att uppnå önskad mobilitet bör god markfrigång finnas då 
skåpet kommer förflyttas på ojämnt underlag. För att förflytting ska kunna göras 
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utan risk för arbetsskador ska de handtag som finns vara ergonomiskt utformade 
och placerade. 

Skåpets interiör utformas av hyllplan som är konstruerade för att klara minst en 
belastning av tänkt produktinnehåll på maximalt 10 kg per hyllplan. Hyllplanen 
skall vara placerade så innehållet är skyddade från värmekällan samtidigt som de 
tillåter ett luftflöde i skåpet. 

Skåpets design ska följa Plusab ABs designprofil och associeras med deras 
varumärke. 

Lagar och krav 

Då element sätts in ska angivna säkerhetsavstånd från tillverkare följas. 
Maxbelastnings-anvisningar ska vara synliga då användaren inte belastar skåpet 
mer än det klarar och olycksrisken ökar vid vinschning av den mobila 
förstahjälpenstationen. 

Dokumentation 

Anvisningar för korrekt montering visas av ritningsunderlaget. Dock kommer 
slutkonceptets monteringsanvisningar vara en rekommendation till 
uppdragsgivaren och är öppen för fortsatt utveckling. 

Dokumentation av innehåll i skåpet och instruktionstavlor är utanför gruppens 
kompetensnivå, då innehåll kommer styras av uppdraggivaren och kund är detta 
föränderligt och görs av uppdragsgivare efter överlämning av slutresultatet. Dock 
kommer gruppen utforma produkten så att instruktionstavlor ska kunna tillföras 
på lämpligt vis. 

Återvinning 

Kombinerade material ska lätt kunna separeras för återvinning. Gruppen avser att 
använda godkända material för den nordiska marknaden samt lämpliga för den 
miljö produkten kommer befinna sig i. Gruppen har som målsättning att skåpet 
utan elektronik kommer vara till 100 % återvinningsbart. 

Kostnad 

Då gruppen inte erhållit budget eller approximativ tillvekningskostnad för den 
mobila förstahjälpenstationen av Plusab AB kommer inte produktionskostnaden 
utvärderas under utveckling av produkten, men beslut under processen kommer 
diskuteras och målet är att de kommer vara ekonomisk försvarbara för 
produktionskostnaden.  
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7.4.4 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 

Marknadskrav 

1. Skåpet skall vara avsett för byggarbetsplatser på den nordiska marknaden. 
2. Skåpet kommer finnas i ett utförande. 
3. Skåpet skall kunna distribueras med och utan kärra. 
4. Skåpet skall kunna distribueras med och utan värmekälla. 
5. Refill av skåpets innehåll ska kunna göras av Plusab AB. 

Produktkrav 

6. Skåpet skall ha innermått bredden 450, höjden 750 och djupet 290 
millimeter. 

7. Konstrueras så markfrigång på 200 millimeter ges. 
8. Temperaturen inuti skåpet ska hållas på 17.5°±2.5° C, inkluderar ett 

element, termostat samt ventilation.  
9. Skåpet ska alltid gå lätt att öppna och får inte gå att låsa, men ska vara 

säkert under förflyttning. 
10. Skåpet ska kunna fästas fast på kärra. 
11. Skåpet skall ha en tilltalande utformning samt vara associerat till 

förstahjälpen och Plusab AB. 

Lagar och krav 

12. Tillverkaren av elementets anvisningar om säkerhetsavstånd måste följas. 

Dokumentation 

13. Möjlighet att informationstavlor kan placeras på lämplig position på skåpet 
ska finnas. 

Återvinning 

14. Skåpet utan elektronik skall vara 100 % återvinningsbart. 

7.4.5 REVIDERAD KRAVSPECIFIKATION 

Vid möte med uppdragsgivare för avstämning av slutkoncept vid slutet av 
projektet uppkom ett antal krav som uppdragsgivaren funnit vid möte med kund 
och var önskvärt att de tillkom till slutgiltiga konstruktionen. Detta kan ses i 
avsnitt 7.6.4 på sida 36. 

15. Maxbelastning av skåpet ska vara väl utmärkt. 
16. Hyllplanen inuti skåpet skall vara flyttbara. 
17. Hela konstruktionen ska kunna vinschas på arbetsplatser för att alltid vara 

nära användaren.  
18. Den mobila förstahjälpenstationens bredd ska inte överstiga 700 millimeter. 

Fullständig kravspecifikation återfinns i Bilaga 4.  
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7.4.6 KONKURRENTANALYS 

Många tillverkar förstahjälpen produkter samt hjärtstartare, dock är det ingen 
som erbjuder en mobil lösning där samtliga produkter ingår. 

Cederroth är en stor leverantör av förstahjälpen produkter till skolor och 
arbetsplatser. De erbjuder flera skåplösningar samt väskor där köparen själv kan 
välja produktinnehållet ur deras sortiment (Figur 7), hjärtstartare fattas dock i 
sortimentet. Alla skåplösningar/stationer ska vara fast placerade. (Cederroth, 
2013) 

 
Figur 7 - Överblick över produkter från Cederroths sortiment (Cederroth, 2013) 

Cederroths förstahjälpen låda har transparent lock (se Figur 8). Det transparenta 
locket gör att produkterna är överskådliga och enkelt att se när innehållet tar slut. 
Lådan är tillverkad av hårdplast som skyddar utrustningen från damm, smuts och 
fukt. Kan placeras på väggen med Cederroth Vägghållare. (Cederroth, 2013) 

Cederroths förstahjälpen-skåp (se Figur 8) är anpassade för arbetsplatser med 
utsatt miljö, till exempel smuts, damm och fukt. Skåpet är i plåt och har två dörrar 
som delar in skåpet i två sektioner. Den yttre sektionen är uppbyggd som en 
förstahjälpen-tavla med lätt åtkomliga Förstahjälpen-produkter. En plexiglasdörr 
skyddar produkterna mot damm och fukt. Skåpets inre sektion består av ett 
låsbart utrymme med ett lager av påfyllningsprodukter. (Cederroth, 2013)  
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Figur 8 – Cederroths förstahjälpen låda och förstahjälpen skåp (Cederroth, 2013). 

Bland de företag som tillverkar hjärtstartare är Philips den stora konkurrenten.  

De har tillsammas med norska Laerdal tagit fram hjärtstartaren HS1 som idag är 
den mest sålda hjärtstartaren på marknaden. Modellen FRx (Figur 9) bygger på 
samma grund men är anpassad för tuffare miljöer, såsom byggarbetsplatser. Den 
tål att bli överspolad med vatten, enmetersfall och belastning på över 200 kg. 
Utöver hjärtstartare erbjuder inte Philips några andra produkter för förstahjälpen. 
(HLR-hjälpen, 2013)  

 
Figur 9 - Hjärtstartare från Philips (Philips, 2013) 

Ytterligare en konkurrent att tänka på alla företag som levererar förstahjälpen 
med sina produkter, framförallt vanligt inom större produkter som båt och 
bilbranschen. 

Reflektion kring konkurrentanalys 

Då det är svårt att skydda sin produkt från kopiering idag gäller det istället att 
vara först. Något annat som talar för produkten är att människor i allmänhet blir 
mer medvetna att med enkla medel går liv att rädda. Den utveckling som pågår 
kommer leda till att hjärtstartare behöver finnas i större utspridning i samhället.  
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7.5 IDÉGENERERING 

Idégenerering gjordes med hjälp av det kreativa verktyget brainstorming, samt 
genom kontakt med uppdragsgivaren från Plusab. Här ingick även att kombinera 
och förenkla idéer för att skapa koncept. Eliminering av idéer gjordes genom att 
studera dem ur lämplighetsperspektiv med hjälp av problemformuleringen och 
kravspecifikationen.  

7.5.1 BRAINSTORMING 

Brainstormingen påbörjades med att gruppen diskuterade funktionsanalysen och 
hade den som grund under hela idégenereringsfasen. Gruppen startade med 
mobilitetsfunktionen och hur det kunde lösas. Här tog gruppen hänsyn till 
faktorer som användarvänlig, enkelhet samt kravet på markfrigång. Ett antal idéer 
på olika lösningar av kärror togs fram och diskuterades. 

Gruppen insåg att konstruktionen kunde delas upp och koncentrera sig på 
lösningar på specifika problemställningar och sedan sammanfoga dessa idéer till 
koncept. Konstruktionen delades då in i skåp, kärra och detaljlösningar. 
Detaljlösningarna var hyllplan, handtag och spjäll som kunde tillföras till de större 
komponenterna. 

Gruppen hade hela tiden målet att det skulle vara en enkel, men ändå vara en 
robust konstruktion med tanke på i vilken miljö den skulle placeras i. Det var 
viktigt för gruppen att användarna inte skulle anse att produkten skulle vara 
komplicerad och därmed undvika att använda den.  

Under hela barinstormingen var det viktigt för gruppen att ha med en 
produktionsapsekt och diskuterade genomgående hur varje lösning eventuellt 
kunde produceras. Detta bidrog till fler lösningar genererades fram inom just den 
produktionsmetoden. 

För att hålla en spridning på idéerna så beslöt gruppen att också spåna idéer på 
vart sitt håll för att inte låsa sig i tankarna och komma fram med fler skilda idéer.  

Idéer 

Med utgångspunkt från brainstormingssessionerna kom gruppen fram till ett 
antal idéer som kan ses i Bilaga 10, dessa kombinerades sedan till koncept eller 
uteslöts för att gruppen ansåg att de ej var lämpliga och ej behövde genomgå en 
Pughs matris.   
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7.6 KONCEPTGENERERING OCH UTVÄRDERING 

De idéer som genererades under brainstormingen diskuterades och 
kombinerades till koncept, dessa sammanställs nedan.  

7.6.1 KONCEPT 

Koncepten nedan är de koncept som utvärderas i kommande avsnitt 7.6.2. 

Koncept 1  

I koncept 1 (Figur 10) placeras skåpet på en kärra som består av en hjulaxel som 
befinner sig linjärt mot skåpet bakkant. Ställningen går sedan över till stöd som 
går under skåpet som man sedan lutar bakåt för att förflytta skåpet. 

 
Figur 10 - Skiss på koncept 1 

Koncept 2 

Koncept 2 (Figur 11) har en ram/kärra där hjulen fäst i nivå med skåpet undersida 
och två stöd under skåpet som går en bit framför skåpet. 

 
Figur 11 - Skiss på koncept 2 
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Koncept 3 

I koncept 3 (Figur 12) står skåpet på bockade ben som stöd och sedan befinner 
sig hjulen rakt bakom skåpet. 

 
Figur 12 - Skiss på koncept 3 

 

Koncept 4 

I koncept 4 (Figur 13) befinner sig två större hjul centrerat under skåpet och ett 
mindre hjul bakom som har fotstopp. 

 
Figur 13 - Skiss på koncept 4 

Koncept 5 

Koncept 5 (Figur 14) är hjulen placerade under skåpet i framkant och ett stöd på 
baksidan av skåpet fälls upp ner då skåpet ska stå still eller förflyttas. 
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Figur 14 - Skiss på koncept 5 

 

Koncept A  

Koncept A (Figur 15) inspirerades av de handtag som finns på rullstolar och 
liknande produkter, de har ett ergonomiskt grepp och en 90° vinkel från skåpet. 

 
Figur 15- Skiss över koncept A 

 

Koncept B  

Koncept B (Figur 16) har mer enkel utformning så gruppen anser att produkten 
vanligtvis kommer flyttas under två korta perioder per dag och att enkelthet är att 
föredra vid produktion. Här är handtaget en enkel båge som gör att användaren 
kan greppa där det passar. Eventuellt kan ett mjukare vid greppytan öka 
bekvämligheten. 

 
Figur 16 - Skiss över koncept B 

 

Koncept C  
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Koncept C (Figur 17) är en utveckling av det enkla konceptet B och lägger till en 
bockning för ett mer naturligt grepp och moment mot handleden. Inspirationen 
här var kundvagnar i mataffärer. 

 
Figur 17 - Skiss över koncept C 

 

Koncept D 

Koncept D (Figur 18) är en kombination av de tre föregående koncepten, och ger 
avändaren möjlighet att greppa på fler olika sätt. 

 
Figur 18 - Skiss över koncept D 
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7.6.2 PUGHS MATRIS 

Då skåpet bidrog med rumsliga begränsningar så fokuserade gruppen på att 
utföra Pughs matris på funktionerna som berörde mobiliteten. Detta för att 
koncepten kunde kombineras med varandra.  

Först gjordes en Pughs matris på utformingen av hjulen och stöden sedan en 
matris på handtagskoncepten för att förflytta skåpet. Då ingen liknande produkt 
finns att hitta valde gruppen att använda koncept 1 som referens. 

Tabell 3 - Pughs matris för mobilitetslösningar 

Mobilitetskoncept 
Kriterier Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 

Ergonomisk 2 0 0 -1 0 0 

Stabilitet 4 0 1 0 -1 -1 

Enkel montering 2 0 -1 -1 -1 -1 

Semantisk 3 0 0 -1 0 0 

God mobilitet 5 0 0 0 1 -1 

Användarvänlig 4 0 0 -1 0 0 

Resultat utan viktning 0 0 -4 -1 -3 

Resultat med viktning 0 2 -11 -6 -11 

 

För skåpets handtags lösningar gjordes en egen matris (se Tabell 4). Det för att 
sedan kunna kombinera den med det vinnande konceptet från föregående 
matris. Detta valde gruppen för att inte stänga möjligheten för koncepten utan 
att utvärdera komponenterna var för sig för ett mer nyanserat resultat.  

Gruppen valde här att använda en vanlig kärras handtag som referens (se Figur 
19). Då dessa är vanligt förekommande på övriga produkter i den miljö som 
förstahjälpenstationen kommer placeras i. 

 
Figur 19 - Referens vid Pughs matris på handtagslösning (Storeonnet, 2013) 
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Tabell 4 - Pughs matris för konceptlösningar på handtag 

Handtagskoncept 
Kriterier Vik

t 

Referen
s 

Koncept 
A 

Koncept 
B 

Koncept 
C 

Koncept 
D 

Ergonomisk 5 0 1 -1 1 1 

Användarvänlig 4 0 0 1 1 0 

Semantisk 3 0 0 0 0 0 

Passar Plusabs 

sortiment 

1 0 0 1 1 0 

Genomgående design 2 0 0 1 1 -1 

Resultat 0 5 2 12 3 

 

Resultat från Pughs matris 

Det vinnande konceptet ur Pughs matris för mobilitetslösningar blev koncept 
nummer 2, men koncept nummer 1 tas med till vidareutveckling av koncepten 
och visas för uppdragsgivare. 

I den andra matrisen med handtagskoncept var det koncept C som överlägset var 
bättre än de övriga och gruppen ansåg att det var tillräckligt för att endast 
fortsätta med det. Gruppen valde att kombinera koncept C med koncept 1 och 
koncept 2. 

Gruppen diskuterade resultatet och ansåg att de två koncept som utgav av Pughs 
matris var passande för ändamålet och fortsatte vidareutvecklingen av koncepten. 

Koncept 1 (se Figur 20) och koncept 2 (se Figur 21) visualiserades sedan med 
hjälp utav SolidWorks för att illustera för uppdragsgivaren och få dennes 
synpunkter.  Koncepten visualiserades även för att ge möjligheten att bedöma 
dem jämfört med konkurrenter på ett objektivt sätt, vilket är svårt med endast 
skisser utan korrekta mått. 
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Figur 20 - CAD-modell över koncept 1 

 

 
Figur 21 - CAD-modell över koncept 2 
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7.6.3 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT, QFD 

Gruppen utförde en QFD för att utvärdera de två koncepten kvarvarande från 
Pughs matris mot produkter framtagna ut konkurrentanalysen i avsnitt 7.4.6 på 
sida 25.  

Gruppen kunde efter genomförd QFD konstatera att koncept 1 och 2 fick väldigt 
likvärdigt resultat vid jämförelsen, dock var båda bättre än konkurrenterna, se 
Bilaga 5 för hela QFD:n. Vid jämförelsen sett till de marknadskrav gruppen satt 
upp för konstruktionen var koncept 1 det bästa alternativet på nästan alla krav. 
För att visualisera detta gjordes ett diagram (Figur 22) och tabell (Tabell 5) över 
jämförelsen med viktning av krav inkluderat. 

I resultatet av QFD:n kunde gruppen avläsa att koncept 1 endast har erhållit lägre 
värden på punkten utrymmeskrävande, vilket var ett krav med mindre vikt. 
Därmed ansåg gruppen att ytterligare utveckling ur den aspekten inte var 
nödvändigt. 

Koncept och konkurrentjämförelse 

För att visualisera resultatet från QFD:n valde gruppen att göra ett diagram där y-
axel visar procentuellt hur väl kravet är uppfyllt och x-axeln visar kraven. Koncept 
1 har aldrig ett procentuellt värde lägre än 60 %. 

 

Figur 22 - Diagram över koncept och konkurrentjämförelse från QFD:n 
 
Resultatet från QFD:n gestaltas i Tabell 5 för att visa på det viktade resultatet 
samt det oviktade resultatet. Då konkurrenterna löser problemet på ett helt annat 
sätt än gruppens konstruktion så blir resultaten väldigt varierande, detta då det 
inte finns några liknande konkurrenter på marknaden. QFD:n visade att koncept 1 
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blev det bästa alternativa lösningen för de krav som ställts på produkten. 
Gruppen valde dock att visa både koncept 1 och koncept 2 för uppdragsgivaren, 
men att påvisa på mötet att koncept 1 fått bäst resultat vid utvärdering. 
 
Tabell 5 - Koncept och konkurrentjämförelse från QFD 

Konkurrentjämförelse 

K
o
n
c
e

p
t 
1

 

K
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2
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Vikt 

A
n
v
ä
n

d
a
rv

ä
n

lig
 Lätt manövrerbar 5 5 25 3 15 2 10 2 10 

Semantisk 4 5 20 4 16 4 16 5 20 

God mobilitet 5 4 20 4 20 1 5 5 25 

Plats för sortiment av produkter 5 5 25 5 25 2 10 2 10 

Underlagsanpassad 4 5 20 5 20 2 8 2 8 

P
re

s
ta

n
d
a

 Hålla rätt temperatur 5 5 25 5 25 1 5 1 5 

Säker förvaring vid förflyttning 4 4 16 3 12 1 4 5 20 

Tåla stötar 3 4 12 4 12 2 6 3 9 

Stabil 4 5 20 5 20 3 12 4 16 

D
e
s
ig

n
 Utrymmeskrävande 2 3 6 3 6 5 10 5 10 

Genomgående design 2 4 8 3 6 4 8 4 8 

Passar Plusab sortiment 2 4 8 4 8 3 6 3 6 

Oviktat resultat / Viktat resultat 53 205 48 185 30 100 41 147 

 
 
 

7.6.4 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT  

Vid möte med uppdragsgivaren från Plusab AB diskuterades de koncept som 
gruppen utvärderat. Mötet resulterade i att mobilitetslösningen fastställdes till 
koncept 1 och att formen på skåpet skulle få en mer tilltalande form. Då 
koncepten består av en ställning där det inkluderas handtag, hjul och stöd så var 
det endast skåpformen som vidareutvecklades. 
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Formgivningsaspekter för skåp 

Då gruppen har målet att minimera antalet tillverkningsmetoder av 
komponenterna så var fokus på att konstruktionen av skåpet skulle kunna 
tillverkas av bockad plåt. Gruppen förde en diskussion med Ragnar Tengstrand, 
universitetslektor i industriell design, om de idéer gruppen tagit fram. 
Skåpkonstruktioner fick spalter för att medge ett intryck av robustitet. Dessutom 
infördes fasade kanter för en mer sammanhängande utformning.  

 
Figur 23 - CAD-modell över takkoncept 1.1 

 
Figur 24 - CAD-modell över takkoncept 1.2 

 
Figur 25 - CAD-modell över takkoncept 1.3 

De koncept på skåpet som togs fram diskuterades sedan med Esa Graan på 
Plusab AB och fastställde ett slutkoncept. På mötet tillade dock uppdragsgivaren 
ytterligare krav på produkten utifrån önskemål från kund. Det var en krok vid 
toppen på skåpet som skulle medge möjligheten att vinscha upp skåpet med 
lyftkran. Samt att skåpet skulle kunna kombineras med kundens befintliga kärror. 
Ett fäste för informationstavlor skulle läggas till på en av skåpet sidor, detta 
kunde vara för Plusabs egna för eller kundens informationstavlor. Dessa krav 
tillades i en reviderad teknisk kravspecifikation i avsnitt 7.4.5 på sida 24. 
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7.7 VAL AV SLUTKONCEPT 

Efter möten med uppdragsgivare valdes ett slutkoncept, med de senare tillagda 
kraven förändrades skåpsformen med fasningar på taket samt på dörrens sidor. 
Detta medförde ett mer sammanhängande resultat. Lyftöglor inkluderades på 
skåpets sidor för möjligheten att vinscha konstruktionen samt ett L-handtag med 
låsregel för enkel öppning, men säker under förflyttning. 

Skåpet fick samma färg som Plusabs övriga produkter och ett skyltfäste 
placerades under ena lyftöglan på uppdragsgivaren önskemål. Skyltfästen är 202 
x 202 millimeter och är anpassat för Plusabs instruktionstavlor. Vagnen fick en 
bakplatta som skåpet kan skruvas fast i med plåtskruv. 

 

 

Figur 26 - Slutkoncept på kärran och skåpet 
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7.8 KONSTRUKTION 

För att stödja de beslut gruppen tog under produktutvecklingen av 
konstruktionen utfördes nedanstående moment. 

7.8.1 BERÄKNINGAR 

För att stödja de kommande simuleringar i SolidWorks (se kap. 7.9.1) som utförs 
på komponenterna i produkter gjordes beräkningar med elementarfall. Gruppen 
valde att utföra beräkningar på övre hyllplanet i skåpet för att stödja 
simuleringarna och utföra beräkningar av resten av komponenterna i SolidWorks 
simulation. 

Hållfasthet 

För att dimensionerna hyllplanen beräknades hållfasthet mot nedböjning. Där 
hyllplanet var fast inspänt med en utbredd last som gruppen fastställde till 10 kg. 
Detta var en ackumulerad vikt då produktinnehålletinnehållet i skåpet inte skulle 
kunna överstiga denna vikt för den yta den placeras på. För att beräkna 
nedböjningen av hyllplanet användes följande formler:   

 �� = ���
��  

Figur 27 - Yttröghetsmoment för rektangulärt tvärtsnitt, (Dahlberg, 2001, s. A8) 

 � = �� = !"
�� 

Figur 28 – Elementarfall, fast inspänd, utbredd last, (Dahlberg, 2001, s. A14)  
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/
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Figur 29 - Elementarfall nedböjning av moment, (Dahlberg, 2001, s. A13) 

 #!%&' = 4!"�
567*+ 
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Figur 30 - Elementarfall för nedböjning av utbredd last, (Dahlberg, 2001, s. A13) 

 

Resultat av beräkningar 

Den totala nedböjningen blir summan av de två elementarfallen för nedböjning: 

#898%&' = #$%&' 1 #!%&'  
Den totala nedböjningen med 10 kg utbredd last blev 6,52 mm. För att se mer 
utförlig beräkning på hyllplan se Bilaga 12. 

För att analysera denna nedböjning och vad den gör med materialet är det 
väsentligt att veta spänningen som uppstår i material vid den nedböjningen och 
om den överstiger sträckgränsen. 

För att beräkna den maximala spänningen i hyllplanet användes följande formler: 

|;|<=/ = |$|
>?

 @� = +
� �A

  (Dahlberg, 2001, s. A9) 

Den maximala spänningen uppstår i kanterna där hyllplanet är inspänt mellan 
skåpets väggar, därmed blir används det momentet i kanten. Den maximala 
spänningen blev 108,2 MPa för att se mer utförliga beräkningar se Bilaga 12. 
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7.9 DATORSTÖD 

För att stödja de val av material och dimensioner på konstruktionen användes 
följande programvaror nedan. 

7.9.1 CES SELECTOR 

För att rekommendera ett lämpligt material till uppdragsgivaren användes 
programvaran CES Selector. Enligt uppdragsgivare var målet att produkten skulle 
tillverkas i Sverige. Därför valde gruppen att undersöka vanliga konstruktionsstål 
för den skandinaviska marknaden att tillämpa på förstahjälpen stationen. 

Ett urval av lämpliga konstruktionsstål genererades fram med hjälp av CES 
Selector genom att markera de egenskaper som önskades av materialet i form 
utav pris och sträckgräns och vilken sorts av termisk påverkan stålet genomgått 
vid dess framtagning.  

Detta jämfördes med en stort företags stålsortiment på den svenska marknaden. 
Företaget som valdes var Tibnor och därmed kunde ett val av material göras 
genom att jämföra deras sortiment med det urval från CES Selector. 

 
Figur 31 - Materialurval med CES Selector 

Materialval 

Konstruktionsstålets beteckning enligt Europeisk standard, EN 
10025:1990+A1:1993, är S235JR vilket motsvarar AISI 1015 från CES Selector. 
Detta material hade de egenskaper i form utav godkänd sträckgräns på 300 – 355 
MPa och ett approximativt pris på 3,9 – 4,3 kronor per kilo enligt data från CES 
Selector. 

Isoleringsmaterialet i skåpet har gruppen vid simuleringarna beräknat på 50 
millimeters standardisolering av glasull med en värmeledningsförmåga på cirka 
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0,04 W/mK. Glasull framställs från en glassmälta och dras eller sprutas ut för att 
bilda tunna fibrer. Glasull har mycket goda värmeabsorptionsegenskaper. Det 
valdes för gruppen ansåg att det är ett vanligt förekommande material vid 
isolering och lättillgängligt för uppdagsgivaren.  

7.9.2 SOLIDWORKS SIMULATION 

För att visa att konstruktioner klara de belastningar som satt i kravspecifikationen 
så gjordes simuleringar i SolidWorks på komponenterna i konstruktionen.  

Nedböjning 

Simuleringarna i detta avsnitt visar på de delar som beräknades i avsnitt 7.8.1 och 
är ett elementarfall implementerat på skåpets hyllplan. Simuleringar på hyllplanet 
gjordes för att stödja beräkningarna. Resultatet från simuleringarna och 
beräkningarna blev lika med en liten marginal differens. En diskussion fördes med 
handledare Bengt Gustafsson och han konstaterades att en skillnad på 5 % är 
godtagbart, då vissa konstanter inte tas med i de manuella beräkningarna med 
elementarfall. 

Vid simulering av nedböjning på hyllplanet (se Figur 32) fick den ett resultat på 
maximal nedböjning vid halva längden på 6,64 millimeter, då de manuella 
beräkningar visade 6,52 millimeter vilket är en differens på 1,8 %. Hyllplanets 
material var AISI 1015 framtaget från föregående avsnitt 7.9.1. 

 
Figur 32 - Simulering över nedböjning på övre hyllplanet 

Spänningskoncentrationer  

Vid simulering av spänningarna i hyllplanet (se Figur 33) gentemot materialet AISI 
1015 sträckgräns så blev resultatet maxspänningen 102,7 MPa, vilket ger en 
differens på 5 % mot de manuella beräkningarna där maximala spänningen var 
108,2 MPa. Detta ger att eventuell deformation inte kvarhålls, då den inte närmar 
sig sträckgränsen och belastningen avlastas. 
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Figur 33 - Simulering över spänningen i övre hyllplanet 

 

Simulering av övriga komponenter 

Simulering på det nedre hyllplanet med utskärning för elementet återfinns i 
Bilaga 14. Simuleringen resulterade i en maximal nedböjning på cirka 4 millimeter 
med en belastning på 10 kg och en den maximala spänningen uppstod i fästena 
på 120 MPa. 

Kärrans konstruktion simulerades med en belastning på 250 kg, vilket var 
maximala belastningen för hjulen enligt återförsäljaren. Simuleringen visualiseras i 
Bilaga 15 och resulterade i en maximal nedböjning på 0,7 millimeter på kärrans 
handtag och en maximal spänningskoncentration på 50 MPa vilket uppstod vid 
fästet av hjulen. 

7.9.3 SOLIDWORKS FLOW SIMULATION  

Gruppen utförde flödessimuleringar av luften i skåpet vid olika utetemperaturer 
för att illustrera för uppdragsgivaren hur värme påverkar luften inne i skåpet. 
Uppdragsgivaren hade kravet att luften i skåpet skulle förhålla sig kring 20°C i 
skåpet för att kvalitén på produktinnehållet inte skulle försämras.  

Förutsättningar 

Gruppen flödessimuleringar är gjorda i en miljö som saknar naturligt luftdrag och 
ej tar hänsyn till att solen skapar skugga på vissa delar av skåpets ytor, vilket 
skulle påverkan på temperaturen i skåpet. Detta gör att simuleringar skapar en 
bild utav fall som inte kommer uppstå i naturlig miljö utan en bild utav hur värme 
och kyla påverkar temperaturen i skåpet.   

Temperaturerna i simulationerna är antagna av gruppen och illustrerar de 
extremfall skåpet kan utsättas för. Dessa värden har gruppen antagit då det inte 
givits någon möjlighet att testa för verkliga temperaturer vid dessa fall under 
projektperioden 3 april till 31 maj 2013.  
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För att kunna utförda dessa simuleringar gjordes en förenklad modell av skåpet i 
SolidWorks, med öppningar för ventilationen samt förenklade modeller över 
hyllplanen och värmekällan på dess planerade positioner. I simuleringarna är 
skåpet tätat både kring dörr och kring ventilationsutrymmena. 
Isoleringsmaterialet i modellen är en glasull och har en värmeledningsförmåga på 
0,04 W/m.  

Flödessimuleringarna är dock endast till för att illustrera för uppdragsgivaren hur 
värme och solsken påverkar temperaturen i skåpet. Eventuellt borde en kylare 
tillföras till konstruktionen för att kravet på en innetemperatur på 20 °C ska kunna 
garanteras. 

Fall 1 

I extremfall 1 har gruppen antagit lufttemperaturen till 20 °C och skåpets väggar 
till 30 °C (se Figur 34). Denna simulering är ett möjligt scenario under stor del av 
sommarhalvåret. Då skåpet är ventilerat med spjäll blir det en luftströmning i 
skåpet på grund av temperaturskillnaderna. Detta scenario ger en innetemperatur 
i skåpet på 20-25 °C.  

 
Figur 34 - Simulering av värmen i skåpet vid lufttemperatur 20 °C 

Fall 2 

I extremfall 2 har gruppen antagit lufttemperaturen 25 °C och skåpets ytterväggar 
40 °C (se Figur 35). Denna simulering resulterade i ett möjligt scenario för väldigt 
varma dagar under sommar-halvåret. Hänsyn bör dock tas till att luften står still i 
även detta scenario vilket gör att temperaturerna blir varmare än i scenariot än i 
den verkliga miljön. I extremfall 2 blev det en innetemperatur på 23-30 °C. 
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Figur 35 - Simulering av värmen i skåpet vid lufttemperatur 25 °C 

Fall 3 

Vid simulering av extremfall 3 var lufttemperaturen 30 °C och skåpets ytterväggar 
50 °C (se Figur 36). Denna simulering är ytterst ovanligt scenario då skåpet ska 
distribueras på den nordiska marknaden där detta förhållande inte är vanligt 
förekommande. I detta scenario blev innetemperaturen 30-40 °C vilket skulle vara 
ofördelaktigt för produktinnehållet i skåpet. 

 
Figur 36 - Simulering av värmen i skåpet vid lufttemperatur 30 °C 
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Fall 4 

För att visualisera hur elementets påverkan på temperaturen i skåpet gjordes 
simulering på ett scenario i då yttertemperaturen är -20 °C (se Figur 37). 
Elementet innehåller en termostat som kommer hålla temperaturen till 20 °C, men 
detta implementerades inte i simuleringen. Elementet är anpassat för en volym på 
100 liter och skåpet är på cirka 97 liter. Resultatet av simuleringen visar en 
innetemperatur på cirka 25 °C. 

 
Figur 37 - Simulering av elementets påverkan, då yttertemperaturen är -20 °C. 

Analys av simuleringar 

Vid gruppens simulering av de olika scenarierna av temperaturdifferenserna visar 
det att isoleringen och ventilationens påverkan på resultat är ansenlig, men under 
väldigt varma scenarior ej är tillräckligt för uppdragsgivarens krav på 
innetemperaturen skall hållas på 20°C. Detta då det inte är möjligt att få en 
temperatur kallare än yttertemperaturen utan kylare och fläkt.  
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7.10 KONCEPTVÅRD 

I detta examensarbete är målet att ett prototypunderlag ska framställas. Dessa 
aspekter kan då vara överarbete, men kan vara till nytta för uppdragsgivarens 
fortsatta arbete med framtagning och tillverkning av produkten. 

För att utveckla det valda konceptet ytterligare och förbättra det ur tillverkning 
aspekt så utfördes nedanstående verktyg. 

7.10.1 DESIGN FOR MANUFACTURING, DFM 

Då detta examensarbete inte varit kostnadsstyrt och gruppen ej erhållit några 
riktlinjer för approximativ tillverkningskostnad av uppdragsgivaren, har detta inte 
haft en stor inverkan i processen. Dock så har gruppen hela tiden haft med 
kostnad som en aspekt vid beslut genom att ha DFM med i processen. 

Grundkonstruktion består av totalt 3 komponenter inklusive element. 
Konstruktionen består dels av en komponent som är skåpet, vilket består av 17 
stycken bockade plåtdelar, isolering, lyftöglor, handtag, spjäll, termostat och ett 
element. Och en andra komponent som är kärran, vilket består av bockade rör, en 
hjulaxel, fästplatta för skåpet och två hjul. För att förenkla konstruktionen har 
gruppen valt lagrade luftgummihjul från Blickle AB (Bilaga 7) som en 
rekommendation av sorts hjul till Plusab AB då hjulen kommer köpas in och ej 
tillverkas av uppdragsgivare. Totalt består konstruktionen av 32 stycken delar 
exkluderat fästelement. 

Den bearbetning av delarna som krävs är att plåtardelarna är kapade samt 
stansade för nitning innan de bockas. Gruppen rekommenderar att 
uppdragsgivaren köper in färdigkapade och stansade plåtar då detta är en 
kostsam process att utföra, detta är om uppdragsgivaren själv inte redan innehar 
maskinresurser som kan utföra detta. 

Reducering av tillverkningskostnad 

1. Gruppen valde att använda nitning som fästelement i hela konstruktionen. 
2. Reducerat antal svetsningar. 
3. Minskat storlek på plåtarna och istället ökat antalet. 
4. Tagit bort komponenter vid hjulaxeln, och implementerat hjulaxeln i kärran. 
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7.10.2 DESIGN FOR ASSEMBLY, DFA 

Gruppen har vid utformandet av skåpet haft DFA i åtanke under hela produkt-
utvecklingsprocessen. Detta grundar gruppen på att uppdragsgivaren själv 
kommer mestadels stå för monteringen och att detta blev en viktig aspekt vid 
framtagningskostnaden.  

Gruppen utförde en DFA genom att använda ett arbetsblad upprättad av 
professor David G. Ullman och kan ses i Bilaga 16. (Ullman, Templates, 2010)  

Det resonemang gruppen förde kring de 13 riktlinjer sammanfattas i listan nedan: 

1. Minimera antalet komponenter: 
För att underlätta tillverkningen och hanteringen av vissa stora komponenter 
har dessa valts att delas upp i mindre bitar. Detta bidrar till dock fler 
komponenter. 

2. Minimera antalet fästanordningar: 
Kärrans rörkonstruktion svetsas samman med fästplattan för skåpet. Skåpets 
komponenter sammanfogas med hjälp av pop nit. Skruv används för att fästa 
gångjärnen i skåpet och dörren samt för att fästa skåpet i kärran 

3. Val av lämplig baskomponent: 
Då skåpet är konstruerat för att monteras nedifrån och upp ses botten-plåten 
som en lämplig bas. 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras: 
Baskomponenten förflyttas från placeringen där skåpet monteras till sin 
slutgiltiga position på kärran. 

5. Val av effektiv monteringsfixtur: 
Den mobila förstahjälpen stationens montering är uppdelad i tre delar: 
dörren, skåpet och kärran.  
5.1. Dörren monteras i följande ordning: 

5.1.1.  Den nedre gaveln sätts på plats och nitas fast i svepet. 
5.1.2.  Isoleringen stoppas i dörren. 
5.1.3.  Den övre gaveln sätts på plats och nitas 
5.1.4.  Handtaget och låsregeln sätts på plats och skruvs ihop med 

medföljande muttrar. 
5.1.5.  Spjällhållaren sätts på plats och nitas fast på dörren. 
5.1.6.  Spjället placeras i spjällhållaren och fäst med plåtskruv. 
5.1.7.  Gångjärnen skruvas fast i dörren med plåtskruv. 

5.2. Skåpet monteras i följande ordning: 
5.2.1.  Sidoplåtarna, bakplåten och stödet för innerskåpet nitas fast i 

varandra samt i bottenplåten. 
5.2.2.  Isoleringen läggs på plats i de spalter som bildats. 
5.2.3.  Toppen läggs sedan på plats och nitas. 
5.2.4.  Innerskåpet lyfts på plats och nitas. 
5.2.5.  Spjällhållaren sätts på plats och nitas fast. 
5.2.6.  Spjället placeras i spjällhållaren och fäst med plåtskruv. 
5.2.7.  Element och termostat med tillbehörande kablage monteras. 
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5.2.8.  Hyllbärarna placeras i valda positioner och hyllplanen placeras sedan 
på dessa. 

5.2.9.  Gångenjärnen monteras på skåpet med hjälp av plåtskruv. 
5.2.10. Dörren häng på gångjärnen. 
5.2.11. Lyftöglorna svetsas på varderas sida av skåpet. 

5.3. Kärran monteras i följande ordning: 
5.3.1.  Hjulaxel och fästet för skåpet svetsas på rörställningen. 
5.3.2.  Hjulen monteras på hjulaxeln. 
5.3.3.  Mobil förstahjälpen station 

6. Underlätta komponentåtkomst: 
Alla komponenter är enkla att föravara i staplar och på så sätt minimeras 
risken att trassel skapas 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, 
specialmaskin): 
Komponenterna är anpassade för manuell montering. 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter: 
Symmetriska komponeterer saknas helt. 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med 
monteringsriktningen: 
Sidoplåtarna till ytterskåpet är symmetriska längs monteringsriktningen. 

10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska: 
Skåpets osymmetriska komponenter är tydligt osymmetriska i utformningen 
och nithålshålsplacering. 

11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering: 
Svepet till ytterskåpet nitas fast från utsidan av skåpet, sedan sker all nitning 
från insidan. Samtliga skruvar skruvas ifrån skåpets utsida. 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning: 
Hålen för nitning används för enklare inpassning. 

13. Maximera tillgänglighet vid montering: 
Tillgängligheten är stor vid all montering. 

7.10.3 FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS 

Gruppen fann att de inte var nödvändigt att genomföra en FMEA då samtliga 
felorsaker beror på handhavandefel och därmed åtgärdas med tydlig 
användarinformation av Plusab AB. De orsaker åtgärdas ej utan bifogas som 
information vid distributionen av förstahjälpen stationen. 

7.11  PHASES OF INTERGRATED PROBLEM 
SOLVING 

Gruppen utförde en analys av gruppens arbete vid slutet av varje fas och hur väl 
sammarbetet har funkat under projekttiden. Denna analys gjordes med hjälp av 
PIPS-verktyget, som kan ses i Bilaga 18.  
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8. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet. Resultatet skildrars i 
figurer och text för att förtydliga den mobila förstahjälpen stationen i sin helhet. 

8.1 KONSTRUKTION 

Den mobila förstahjälpen stationen är baserad på två delar, en kärra och ett skåp. 
Där skåpet monteras på kärran, men kan även distribueras utan kärra, då detta 
var ett krav från uppdragsgivaren. 

Skåpet är uppbyggt av 32 stycken komponenter i form av 17 stycken bockade 
plåtdetaljer, isolering, lyftöglor, handtag, spjäll, termostat och ett element. Skåpet 
nitas ihop som främsta fästelement samt svetsas i fåtalet kanter. De bockade 
plåtarna är konstruerade med förstansade hål samt att de är bockade så de bildar 
spalter för att medge enkel montering. Skåpets totala vikt utan produktinnehåll 
blev 36 kg 

Kärran är uppbyggd av 5 stycken komponenter i form utav bockade rör, hjulaxel, 
hjul samt en plåt som svetsas fast och fäster skåpet med kärran. Kärrans rördelar 
svetsas samman med hjulaxeln och de självlagrade hjulen fästs på hjulaxeln. 
Kärran totala vikt blev 16 kg och totalt väger hela konstruktionen då 52 kg. Hela 
konstruktionens tyngdpunkt befinner sig 90 mm framför hjulaxeln, 570 millimeter 
över marknivå och centerat mitt i skåpet (se Figur 38 ). 

 

Figur 38 - Tyngpunktens läge  
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Vid beräkningar och simuleringar av kärran klarar den en belastning på 250 kg 
utan att ansenlig nedböjning, denna maxbelastning grundar sig på de val av 
lagrade hjul vilka hade en maxbelastning på 250 kg per hjul.  

Skåpet klarar att hålla en innetemperatur på 20 °C med hjälp av ett element och 
termostat, men borde inte placeras i direkt solljus vid extremt varma 
utetemperaturer även om skåpet är ventilerat med spjäll.  

Alla komponenters ritningar återfinns i Bilaga 17, dock ej de komponenter 
gruppen valt att använda från leverantörer, de listas i kommande avsnitt 8.1.1. 

8.1.1 KOMPONENTVAL 

Gruppens mål var att välja i största mån standardkomponeter till konstruktionen, 
vilka även distribuerades på den svenska marknaden. De komponenter som inte 
behövs utformas speciellt för den mobila förstahjälpen stationen var elementet, 
termostaten, hjulen, lyftöglor, gångjärn och övriga fästelement som pop-nitar och 
plåtskruvar.  

Elementet och termostaten som gruppen valde till konstruktionen kommer från 
Elkapsling AB och produktbeskrivningen för elementet kan ses i Bilaga 5 och för 
termostaten Bilaga 6. 

Hjulen som gruppen valde till konstruktionen klarar en last på 250 kg per styck 
och distribueras av Blickle AB, dess produktbeskrivning kan ses i Bilaga 7. 

Gångjärnen för dörren valde gruppen från Theofil Carlsson AB och dess 
produktbeskrivning återfinns i Bilaga 8. 

Dörrhandtaget med tillbehörande fästen som gruppen valde att använda sig av 
kommer från Industrilås AB och dess produktbeskrivning återfinns i Bilaga 10. 

För att ge kunden möjligheten att vinscha den mobila förstahjälpen stationen så 
beslutade gruppen att svetsa fast lyftöglor på sidorna av skåpet. De lyftöglor som 
gruppen valde distribueras av Bengtssons Maskin AB och har en lyftkapacitet på 
500 kg vardera. Dessa lyftöglor är överdimensionerade för skåpets vikt, men var 
det minsta alternativet i produktsortimentet. Produktbeskrivning kan ses i Bilaga 
9.  

Övriga fästelement som bind-nitar och plåtskruvar har gruppen valt från 
Mattsons AB sortiment, hyllbärarna har gruppen valt från Biltemas sortiment. 
Samtliga fästelement definieras på ritningsunderlaget för varje komponent och 
sammanställning. 

8.1.2 MATERIALVAL 

Materialet valdes med hjälp utav programvaran CES Selector i kombination med 
svenska företag som distribuerar konstruktionsplåt. Det var för att få information 
kring olika versionen av stål för att hitta ett som var lämpligt för gruppens 
konstruktion. Även att hitta ett isolerande material med lämpliga egenskaper 
samt med ett antagbart pris.  
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Det slutliga materialvalet för de bockade plåtarna föll på S235JR enligt Europeisk 
standard EN 10025:1990+A1:1993, då materialet hade de önskvärda 
egenskaperna som skåpet krävde samt att det fanns i Tibnors sortiment av 
konstruktionsplåt. S235JR har en sträckgräns på 325 MPa. S235JR motsvarar AISI 
1015 som använts vid simuleringar och beräkningar för konstruktionen. 

Isoleringsmaterialet valdes till en glasull som erhålls av flertalet svenska 
leverantörer i byggbranschen. Materialet valdes då dess termoegenskaper var 
lämpliga till vår konstruktion. Dess isolerande faktor var 0,04 W/mK. 
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8.2 TILLVERKNINGSMETODER 

Skåpet och dörren tillverkas utav bockad plåt där gruppen har valt tjockleken till 1 
mm. Samtliga bockar görs med en bockningsradie på 1 mm. Spalterna för 
isoleringen i skåpet är anpassade för standardtjocklek på byggisolering som då 
kan köpas in i stora block och sågas till rätt storlek. Kärrans ställning tillverkas 
utav bockade rör med dimensionen Ø 30mm och 2,6mm godstjocklek. Övriga 
detaljer såsom element, termostat, hjul, gångjärn, dörrhandtag samt övriga 
fästelement köps in klara för montering. 

8.2.1 MONTERING 

Den mobila förstahjälpen stationens montering är uppdelad i tre delar: dörren, 
skåpet och kärran.  

Dörren monteras i följande ordning: 

1. Den nedre gaveln sätts på plats och nitas fast i svepet. 
2. Isoleringen stoppas i dörren. 
3. Den övre gaveln sätts på plats och nitas 
4. Handtaget och låsregeln sätts på plats och skruvs ihop med medföljande 

muttrar. 
5. Spjällhållaren sätts på plats och nitas fast på dörren. 
6. Spjället placeras i spjällhållaren och fäst med plåtskruv. 
7. Gångjärnen skruvas fast i dörren med plåtskruv. 

Skåpet monteras i följande ordning:  

1. Sidoplåtarna, bakplåten och stödet för innerskåpet nitas fast i varandra 
samt i bottenplåten. 

2. Isoleringen läggs på plats i de spalter som bildats. 
3. Toppen läggs sedan på plats och nitas. 
4. Innerskåpet lyfts på plats och nitas. 
5. Spjällhållaren sätts på plats och nitas fast. 
6. Spjället placeras i spjällhållaren och fäst med plåtskruv. 
7. Element och termostat med tillbehörande kablage monteras. 
8. Hyllbärarna placeras i valda positioner och hyllplanen placeras sedan på 

dessa. 
9. Gångenjärnen monteras på skåpet med hjälp av plåtskruv. 
10. Dörren häng på gångjärnen. 
11. Lyftöglorna svetsas på varderas sida av skåpet. 

Kärran monteras i följande ordning: 

1. Hjulaxel och fästet för skåpet svetsas på rörställningen. 
2. Hjulen monteras på hjulaxeln. 
3. Mobil förstahjälpen station 
4. Skåpets lyft på plats och fäst med plåtskruvas i kärran.  
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8.3 FORMGIVNING 

Detta avsnitt presenterar formgivningen på konstruktionen av komponenterna. 
Ritningar av komponenter återfinns i Bilaga 17. 

8.3.1 KÄRRA 

Kärran har utformats genom att integrera mobiliteten med handtag och stöd för 
att medge 20 cm markfrigång. Dess huvudfunktion var att medge mobiliteten på 
ett ergonomiskt och användarvänligt vis. 

För att förflytta skåpet säkert samt medge 20 cm markfrigång så beslutade 
gruppen att använda sig utav en bockad rörkonstruktion vilket inkludera stöd 
samt handtag. Då skåpet kommer förflyttas under en väldigt kort period per dag 
så var enkelheten viktig.  

    
Figur 39 - Förklarande figur över komponent kärra 

1. Handtag, enkelt med en lutning på 30° från skåpet. 
2. Plåt för att rikta och fästa skåpet i kärran, som svetsas fast i den bockade 

ställningen. 
3. Hjulaxel 
4. Lagrade hjul som fästs på en hjulaxel som svetsas fast i ställningen. 
5. Stöd vilket medger en 20 cm markfrigång under förflyttning. 
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8.3.2 SKÅP 

Skåpet har utformats för att passa miljön på en byggarbetsplast samt medge 
säkerhet för produktinnehållet. Dess huvudfunktion är att skydda 
produktinnehållet samt associeras med förstahjälpen.  

 
Figur 40 - Förklarande figur över skåpets utsida 

 

1. Lyftöglor på vardera sidan om skåpet, så de kan vinschas upp rakt. 
2. Ventilationsspjäll högst upp på skåpets baksida, för att bidra till 

luftcirkulationen i skåpet. 
3. Skylthållare 202 x 202 millimeter för instruktionstavla från Plusab AB eller 

för kundens egna anvisningar. 
4. L-handtag för isolerade dörrar och kan ej låsas ur säkerhetssynpunkt. 
5. Gångjärn som kan gör att dörren kan häktas på och av för enklare 

montering. 
6. Ventilationsspjäll längst ner på dörren, för att bidra till luftcirkulationen i 

skåpet.   
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Figur 41 - Förklarande figur över skåpet interiör 

 

7. Låsregel, för att säkra innehållet under förflytning. 
8. Hyllbärare, fästs i förstansade hål och bidrar till att hyllorna kan förflyttas i 

höjdled. 
9. Element och termostat, för att hålla lufttemperaturen på 20 °C då 

utetemperatur understiger det. 
10. Hyllplan ett övre och ett undre. Det undre hyllplanet har en utkärning för 

säkerhetsavståndet till elementet och är tänkt passa för hjärtstartaren. Båda 
hyllplanen har spalter på långsidorna mot dörren och bakstycker för att 
bidra till luftflödet. 
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8.4 HELHETSLÖSNING 

I detta avsnitt presenteras bilder på helhetslösningen av den mobila förstahjälpen 
stationen som är gruppen resultat av detta examensarbete. 

 

 
Figur 42 – Resultatet av den mobila förstahjälpen stationen 
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Figur 43 - Resultatet av den mobila förstahjälpen stationens baksida 

 

 
Figur 44 - Resultatet över den mobila förstahjälpen stationen med öppen dörr 

 

 
Figur 45 - Bild över resultatets interiör med fokus på hyllbärarna 
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Figur 46 - Översikts bild över lyftöglorna och skylthållaren 

 
Figur 47 – Bild över då skåpet är stilla samt under förflyttning.  
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9. ANALYS 

I analyskapitlet diskuteras och besvaras de problemformuleringar som återfinns i 
avsnitt 4 på sida 4 av rapporten. Slutligen kommenteras hur väl gruppen lyckats 
uppfylla den tekniska kravspecifikationen. 

9.1 PROBLEMFORMULERING 

I detta avsnitt diskuteras de problemformuleringar från i avsnitt 4 på sida 4. 

1. Då skåpet mestadels kommer befinna sig utomhus behövs en värmekälla 
för att kunna hålla en temperatur på 15-20° C inuti skåpet året om, hur skall 
detta lösas? 

Gruppen valde att inkludera ett element och termostat i skåpet för att hålla en 
jämn temperatur under den period av året då luften är kallare än 15 °C. 
Ventilation i form av spjäll placerades på dörrens nederkant samt på skåpets 
överkant på baksidan och gör att luften i skåpet cirkulerar och i relation med 
isoleringen gör så att temperaturen i skåpet inte eskalerar under varmare dagar.  

Gruppen diskuterade resultatet av flödessimuleringarna då utetemperaturerna 
överstiger 20°C. Då de inte är möjligt att få lufttemperaturen svalare i skåpet än 
den temperatur som är utanför skåpet utan någon form av kylare eller fläkt så 
valde gruppen att ge uppdragsgivaren möjliga lösningen att informera kunden 
om omständigheterna stationen borde placeras i eller om det skulle inkluderas 
ytterligare komponenter som löser detta problem. 

2. Skåpet måste vara enkelt att förflytta samt lyfta. Om inte detta uppfylls 
finns risk att skåpet blir stillastående på en plats och förlorar då sitt syfte. 
Hur ska skåpet utformas för att undvika detta? 

För att förenkla mobilitet och inte riskera att stationen ska rulla iväg om den 
placeras på ojämnt underlag så valde gruppen att endast ha två hjul och även 
placera ett stöd som fungerar som broms när skåpet är stillastående. 

3. När en olycka väl inträffar är det oerhört viktigt att alla produkter ligger 
välsorterade på skåpets hyllor samt att de inte åker om kring när skåpet 
förflyttas, hur skall hyllorna utformas samt placeras och fästas för att 
undvika detta? 

Gruppen har valt att låta hyllplanen hållas på plats av hyllbärare i skåpet. 
Hyllbärarna kan placeras i sex olika lägen för att kunna ha välsorterade hyllor 
oberoende av vilka produkter som ska befinnas på dem. 

Då kraven från uppdragsgivare under projektets gång gick ifrån att hyllorna skulle 
vara fast placerade till att de skulle gå att justera i höjdled gjorde att gruppen 
valde en redan existerande lösning som gick att applicera i skåpet utan att göra 
några stora ändringar på den övriga konstruktionen. 
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4. Skåpet skall inte gå att låsa ur säkerhetssynpunkt, men måste vara säkert 
vid förflyttning så innehållet inte kan åka ur, hur skall detta lösas? 

Gruppen valde att använda sig 90°-låsning som består av ett universalhandtag för 
isolerade dörrar och en låsregel. En enkel och stabil lösning som håller dörren 
stängd under förflyttning och som inte går låsa. 

Gruppen diskuterade tillsammans med uppdragsgivaren om lösningar där dörren 
skulle hållas stängd med hjälp av magneter men fann att dessa inte skulle räcka 
för att hålla skåpet stängt om skåpet skulle vinschas upp. Magneterna byttes då 
ut mot en enkel mekanisk standardlösning med låsregel och handtag då denna 
lösning uppfyllde alla krav.  
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9.2 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 

Detta avsnitt visar uppfyllnadsgraden av de krav som specificerades i den tekniska 
kravspecifikationen i avsnitt 7.4.4. 

9.2.1 MARKNADSKRAV 

1. Skåpet skall vara avsett för byggarbetsplatser på den nordiska marknaden. √ 
2. Skåpet kommer finnas i ett utförande.  √ 
3. Skåpet skall kunna distribueras med och utan kärra.  √ 
4. Skåpet skall kunna distribueras med och utan element.  √ 
5. Refill av skåpets innehåll ska kunna göras.  √ 

Skåpet är tillverkat i bockad 1 millimetersplåt vilket tål stötar och klarar okänslig 
behandling. Skåpets finns i ett utförande, men kan dock distribueras med och 
utan kärra och element beroende vad kund vill ha och kunna anpassas efter deras 
önskemål. Dessa komponenter är lätt att producera utan då de ej påverkar de 
andra komponenterna. Skåpet är utformat så det passar för Plusabs hjärtstartare 
och blir då lämplig att stå för refill då kund köpt den mobila stationen och ej hyrt 
den och är bundet till Plusabs sortiment. 

9.2.2 PRODUKTKRAV 

6. Skåpet skall ha innermått bredden 450, höjden 750 och djupet 290 mm.  √ 
7. Konstrueras så markfrigång på 200 millimeter ges.  √ 
8. Temperaturen inuti skåpet ska hållas på 17.5°±2.5° C, inkluderar ett element 

samt ventilation.   -  
9. Skåpet ska alltid gå lätt att öppna och får inte gå att låsa, men ska vara säkert  

under förflyttning.  √ 
10. Hela konstruktionen ska kunna vinschas på arbetsplatser för att alltid vara 

nära användaren.  √ 
11. Skåpet ska kunna fästas fast på kärra.  √ 
12. Hyllplanen inuti skåpet skall vara flyttbara.  √ 
13. Skåpet skall ha en tilltalande utformning samt vara associerat till 

förstahjälpen och Plusab AB.  √ 

Gruppen grundade konstruktionen på ett innerskåp som höll de mått satta som 
krav av uppdragsgivaren och sedan utformade koncept utifrån det. Och genom 
att konstruera en ställning med hjul med en diameter på 400 millimeter erhölls en 
markfrigång på 200 millimeter. Detta gällde även under förflyttning då ställningen 
lutas bakåt och stödet inte längre når marken. Gruppen löste att skåpet skulle 
värmen genom att placera ett element med termostat i skåpet och ventilation i 
form av spjäll. Elementet med termostaten håller en jämn temperatur under de 
perioderna då lufttemperaturen understiger 20°C. Då luften är varm och 
överstiger 30 °C så klarar inte endast ventilationen av att hålla nere temperaturen 
utan kräver någon form av kylare om inte rekommendationer att skåpet ej bör 
placeras i solen tillkommer vid försäljning. 
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Gruppen valde att använda sig utav av ett L-handtag för isolerade dörrar med en 
låsregel för att säkert kunna förflytta den mobila förstahjälpen stationen. Det går 
ej att låsa skåpet med denna lösning vilket bidrar till att den alltid går att öppna 
om olyckan är framme. 

Lyftöglor svetsas fast på vardera kortsidan av skåpet och skåpet skruvas fast på 
kärran, för att enkelt kunna vinscha hela stationen rakt. Då detta var ett senare 
tillagt krav av uppdragsgivare borde vidare tester göras så konstruktionen klarar 
bära hela tyngden i dessa fästen. 

Skåpets interiör består av hyllbärare och hyllplan som placeras i förstansade hål i 
innerskåpet för att ge kunden möjlighet att förflytta hyllplanen efter innehållet. 
Gruppen valde att inspireras av Plusabs övriga produktsortiment i utformningen 
av skåpet och placera en reflex i en liknande form som deras förstahjälpen tavla. 
Samt att bocka plåten i fasningar för att komma ifrån den vanliga skåpformen. 
Färgen på skåpet är även det kopplat till Plusabs andra produkter. 

9.2.3 LAGAR OCH KRAV 

14. Tillverkaren av elementets anvisningar om säkerhetsavstånd måste följas.  √ 
15. Maxbelastning av skåpet ska vara väl utmärkt.   -  

Det nedre hyllplanet har utskärningar som följer de säkerhetsanvisningar av det 
element gruppen valt att använda.  

Då gruppen ej gjort beräkningar på maxlasten på skåpet vid vinschning, då detta 
var ett senare krav, kunde inte denna maxbelastnings utmärkning göras. 

9.2.4 DOKUMENTATION 

16. Möjlighet att informationstavlor kan placeras på lämplig position på skåpet 
ska finnas.  √ 

Gruppen har inkluderat en skylthållare gjord i bockad plåt på ena sidan av skåpet 
anpassat för Plusabs instruktionstavlor i formatet 202 x 202 millimeter. 

9.2.5 ÅTERVINNING 

17. Skåpet utan elektronik skall vara 100 % återvinningsbart.  √ 

Alla komponenter och det material de är gjorda i är återvinningsbara utan 
elektroniken i skåpet.  
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10. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 

Nedan redovisas de slutsatser och rekommendationer gruppen kommit fram till 
under examensarbetet. 

10.1  SLUTSATSER 

Gruppen fann att examensarbetet var väldigt givande och ökade förståelsen kring 
produktutvecklingsprocessen. Speciellt givande var det att tillämpa de kunskaper 
gruppen erhållit under studierna och tillämpa dem för ett arbete mot näringslivet 
och ett verkligt företag. Det har varit väldigt inspirerande att uteveckla en produkt 
som är tänkt att realiseras. 

10.1.1 KONSTRUKTION 

Det var en viktig förutsättning för gruppen att inbegripa sig i det område där 
produkten var tänkt att användas, förstå kundernas krav både uttalade och 
outtalade. Gruppen insåg relativt tidigt i processen att det krävdes en fördjupning 
inom området av uppvärmningen av konstruktionen för att lösa problemet. 
Därför tog gruppen tillvara på handelningen av Bengt Gustafsson för att utföra 
simuleringar för detta. Övriga områden i detta examensarbete kände gruppen att 
de hanterade väl och tillhandahållit ett bra resultat. 

Gruppen anser att deras resultat av examensarbetet och den mobila förstahjälpen 
stationen är ett bra underlag till protyptillverkning för uppdragsgivaren innan den 
kan distribueras på marknaden. Gruppen anser även att detta uppdrag har varit 
välformulerat även om krav tillades sent i processen vilket även gjort projektet 
realistiskt. 

Sammanfattningsvis anser gruppen att detta examensarbete varit väldigt lärorikt 
och en utmaning som de klarat av. 

10.1.2 EXAMENSARBETETS PROCESS 

Gruppen hade planerat att arbeta 40 timmar per vecka, vilket blev 8 timmar per 
dag under de 10 veckor som examenarbetet pågick. Den planering som gjordes 
utifrån detta var till stort stöd under produktutvecklingen. 

Gruppen var noga med att föra en diskussion kring de beslut som tog 
genomgående under examensarbetets process. Samtliga i gruppen har varit 
införstådda med problemet och dess arbetsinsats som krävs för att nå ett bra 
resultat inom den tidsramen som var satt. 

Processen anser gruppen har fungerat bra, sett till resultatet samt det lärande 
gruppmedlemmarna erhållit under tiden. Under tiden som examensarbete pågick 
har möten förts med uppdragsgivare Esa Graan, Plusab AB, Bengt Erik Gustafsson, 
handledare på Mälardalens högskola och Ragnar Tengstrand, universitetslektor i 
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industriell design på Mälardalens högskola och som varit till stor hjälp under 
idéframtagning och simuleringar. 

10.1.3 EXAMENSARBETETS MÅL 

Målet med examenarbetet var att konstruera en mobil förstahjälpen station efter 
de krav satta av Plusab AB. Examensarbetet skulle resultera i en rapport och 
konstruktionsunderlag i form utav CAD-modeller och ritningar. Gruppen anser sig 
har uppnått målet med en fullgod lösning utgången ifrån problemformulering 
och den tekniska kravspecifikationen. 

10.2  REKOMMENDATIONER 

Gruppen har följande rekommendationer till uppdragsgivaren Plusab AB vid 
vidareutveckling och framtagning av den mobila förstahjälpen stationen. 

10.2.1 KONSTRUKTION 

Samtliga bockar i plåtkonstruktionen är gjorde med bockning radien 1 millimeter, 
om något annat används rekommenderar gruppen att plåtarnas storlek ses över 
för att uppnå bästa passform mellan dem. 

Om värmekällan i skåpets byts ut rekommenderar gruppen att designen av 
hyllorna ses över så att säkerhetsavstånd för värmekällan kvarhålls. 

Gruppens flödessimuleringar visar att om lufttemperaturen utanför skåpet 
överstiger 20° C gör även lufttemperaturen inuti skåpet det. Gruppen 
rekommenderar därför att ventilation av skåpet ses över och att en kylare av 
något slag installeras eller ger tydliga instruktioner om att skåpet bör placeras i 
skuggan för att klara de ställda kraven 

Vid simuleringarna är även skåpet tätt kring dörr och ventilation, dock har 
gruppen inte valt att lägga till någon tätningslist i slutkoncepten och 
rekommenderar Plusab AB att se över detta och även undersöka om ett filter 
behövs för att hålla skåpet fritt från damm. 

För att få reda på vad maxlasten för skåpet vid lyft rekommenderar gruppen att 
tester eller mer utförliga beräkningar görs. 

10.2.2 TILLVERKNINGSMETOD 

Gruppen rekommenderar att samtliga plåtdetaljer köps in utskurna i rätt storlek 
och med förstansade hål för nitning om inte möjligheten redan finns att göra 
detta under eget tak, då det skulle bli en dyr investering att införskaffa maskiner 
som klarar av detta. 
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BILAGA 3  – MÖTESPROTOKOLL 

M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-04-08 

Tid: 09.30–09.45 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson 

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén väljs till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson väljs till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

 Planeringsfasen är avklarad. Möten med handledare och uppdragsgivare är bokade.  
Informationshämtning av element till skåpet samt funktionsanalys påbörjades. 

  
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

Sammanställa frågor kopplade till projektet.  
   
  
 
§7 Datum för nästa möte 

10/4-13 kl. 09.15 kommer nästa möte äga lärarrummet på IDT Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. 

 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
  



MOBIL FÖRSTAHJÄLPEN STATION  

  

M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-04-10 

Tid: 09.15–10.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson, Bengt Gustafsson 

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 Planeringsrapporten gicks med handledare Bengt. 
  
 
  
§4 Projektstatus 

 Utkast av funktionsanalys samt kravspecifikation är klar. Simuleringsdelen i Solid Works samt 
CES Selector kommer att används som datorstöd i produktutveckling under handledning av 
Bengt. 

  
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

Funktionsanalysen samt kravspecifikationen ska slutföras och idégenerering påbörjas.  
Slutföra övningar för flow simulations. 

 
 
§7 Datum för nästa möte 

15/4-13 kl. 09.15 kommer nästa möte äga rum på IDT Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-04-15 

Tid: 09.15–09.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson, Bengt Gustafsson 

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Idégenerering pågår samt upplärning av flow simulation i Solid Works. 
 

  
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

  Idégenereringsfasen ska avslutas och konceptutvärderingen påbörjas. 
 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

22/4-13 kl. 09.15 kommer nästa möte äga rum på IDT Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-04-22 

Tid: 09.15–09.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson  

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Idégenereringen är avslutat och koncepten har börjat utvärderas. Slutgiltigt val görs 
tillsammans med uppdragsgivare vid nästa möte. Arbetet med rapporten fortlöper. 
 

  
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

 Planera och förbereda underlag inför mötet med uppdragsgivare. 
 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

23/4-13 kl. 10.00 kommer nästa möte äga rum i ”kuddrummet” på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. 

 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-04-23 

Tid: 09.15–09.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson, Esa Graan, Ragnar Tengstrand  

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 De utvärderade koncepten redovisades för Esa och Ragnar. 
  
 
  
§4 Projektstatus 

I ett gemensamt beslut med Esa bestämdes de att koncept 1 valdes som det slutgiltiga 
konceptet att arbeta vidare med.  
 

  
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

 Modifiera koncept efter dagens bestämmelser och påbörja beräkningen.  
 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

2/5-13 kl. 08.15 kommer nästa möte äga rum på IDT, Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-05-02 

Tid: 08.15–08.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson  

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Fortsatt arbete med att anpassa konceptet efter Esas önskemål. Parallellt med detta ligger även 
beräkningar och rapportskrivning. 

  
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

Ta fram en ny design av ytterskåpet samt ha hunnit klart med alla hållfasthetsberäkningar. 
 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

6/5-13 kl. 08.15 kommer nästa möte äga rum på IDT, Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-05-06 

Tid: 08.15–08.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson  

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Den nya skåpdesignen är klar och håller på att ritas upp i cad. 
 Hållfasthetsberäkningarna är klara dock har ett problem med flödessimuleringarna uppstått. 
Arbetet med rapporten fortlöper och ett möte med uppdragsgivaren Esa Graan är inplanerat 
tisdag den 14 maj 11.00. 

 
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

 Lösa problemet med flödessimulering och ha den nya designen uppritad i cad. 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

13/5-13 kl. 09.15 kommer nästa möte äga rum på IDT, Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
  



MOBIL FÖRSTAHJÄLPEN STATION  

  

M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-05-13 

Tid: 08.15–08.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson  

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Problemet med flödessimuleringarna är löst och dessa är slutförda. Den nya skåpdesignen är 
uppritat i CAD för att visa Esa under morgondagens möte. 

 
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

 Fortsätta arbetet med rapporten och skriva ut bilder på den nya designen. 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

14/5-13 kl. 11.00 kommer nästa möte äga rum på IDT, Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-05-14 

Tid: 11.00–12.00 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson, Esa Graan, Ragnar Tengstrand   

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Små förändringar på topplåten behöver göras för att uppfylla Esas önskemål. Placering av 
förtagets logotyp bestämdes.   

 
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

 Ta fram en lyftkrok till skåpet som ska testas i hållfasthetssyfte för att få ut en max last. Ta 
fram en lösning för justerbara hyllor. 

  
 
§7 Datum för nästa möte 

20/5-13 kl. 09.15 kommer nästa möte äga rum på IDT, Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare       
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M Ö T E S P R O TO K O L L  
2013-05-20 

Tid: 09.15–09.30 
Plats: IDT i Eskilstuna  
Närvarande:  Elin Rosén, Christian Eriksson 

 
 

§1 Mötets öppnande 
 Elin förklarade mötet öppnat 
 
§2 Formalia 
 Elin Rosén är vald till permanent mötesordförande 
 Christian Eriksson är vald till permanent mötessekreterare 
  
 
§3 Delredovisningar 
 - 
  
 
  
§4 Projektstatus 

Arbetet med hyllorna är avklarat, dock återstår lite arbete med lyftkroken.  
 
§5 Övriga frågor 
 Inga. 
  
 
§6 Att göra till nästa möte 

Ett utkast av rapporten ska lämnas in till handledare. 
  
 
§7 Datum för nästa möte 

27/5-13 kl. 09.15 kommer nästa möte äga rum på IDT, Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
§8 Mötet avslutat 
 Elin avslutar mötet. 
 
 
 
   
Ordförande 
 
 
 
     
Sekreterare  
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BILAGA 4 – TEKNISK KRAVSPECIFIKATION  

1. Marknadskrav 

1.1.  Skåpet skall vara avsett för byggarbetsplatser på den nordiska marknaden. 

1.2.  Skåpet kommer finnas i ett utförande. 

1.3.  Skåpet skall kunna distribueras med och utan kärra. 

1.4.  Skåpet skall kunna distribueras med och utan element. 

1.5.  Refill av skåpets innehåll ska kunna göras. 

 

2. Produktkrav 

2.1.  Skåpet skall ha innermått bredden 450, höjden 750 och djupet 290 millimeter. 

2.2.  Konstrueras så markfrigång på 200 millimeter ges. 

2.3.  Temperaturen inuti skåpet ska hållas på 17.5°±2.5° C, inkluderar ett element samt 
ventilation.  

2.4.  Skåpet ska alltid gå lätt att öppna och får inte gå att låsa, men ska vara säkert under 
förflyttning. 

2.5.  Skåpet ska kunna fästas fast på kärra. 

2.6.  Skåpet skall ha en tilltalande utformning samt vara associerat till förstahjälpen och 
Plusab AB.  

2.7.  Hyllplanen inuti skåpet skall vara flyttbara. 

2.8.  Hela konstruktionen ska kunna vinschas på arbetsplatser för att alltid vara nära 
användaren.  

2.9.  Den mobila förstahjälpen stationens bredd ska inte överstiga 700 millimeter. 

 

3. Lagar och krav 

3.1.  Tillverkaren av elementets anvisningar om säkerhetsavstånd måste följas. 

3.2.  Maxbelastning av skåpet ska vara väl utmärkt. 

 

4. Dokumentation 

4.1.  Möjlighet att informationstavlor kan placeras på lämplig position på skåpet ska 
finnas. 

 

5. Återvinning 

5.1.  Skåpet utan elektronik skall vara 100 % återvinningsbart. 
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BILAGA 5  – ELEMENT REKOMMENDATION 
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BILAGA 6  – TERMOSTAT REKOMMENDATION 
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BILAGA 7  – HJUL REKOMMENDATION 
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BILAGA 8  – GÅNGJÄRN REKOMMENDATION  
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BILAGA 9 – LYFTÖGLA REKOMMENDATION 
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BILAGA 10 – HANDTAG REKOMMENDATION 
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BILAGA 11 – IDÉ-SKISSER 
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BILAGA 12 – BERÄKNINGAR  

INDATA 
Benämning Värde Enhet E-modul (E) Densitet (ρ) Sträckgräns 

Plåttjocklek skåp 1 mm       

Hylla Max last 10 kg       

Gravitation (g) 9,82 m/s²       

Hyllplanslängd (L) 450 mm       

Hyllplansbred (b) 220 mm       

hyllplanstjocklek (h) 1 mm       

Skåpsmaterial AISI 1015 205000 MPa 7850 kg/m^3 460 MPa 
 

Hyllplan 
Benämning Formel Värde Enhet 

Yttröghetsmoment (I) �� = BC5 12⁄  18,3 mm^4 

Massa (m) � = %��ℎ 10H⁄ 'I 0,77715 kg 

Last (q) Se indata 10 kg 

Total last (Q) J = %� + K'	 106 N 

Ma=Mb � = �� = JL 12⁄  3969 Nmm 

W(½L)Q #!%&' = 5JL5 384P�⁄  33 mm 

w((½L) MaMb 
#$%&' = L�

6P� R� S2
&
L − 3

&�
L� +

&5
L5T

+�� S&L −
&5
L5TU 

– 27 mm 

w(½l) totalt #898%&' = #$%&' + #!%&' 6,7 mm 

Rb V� = %JL 2⁄ ' L⁄  53 N 

Ra V = J − V� 53 N 

Mmax �%&' = V & − WJ&L ∙ &2Y −�  -3969 Nmm 

wb @� = � %H 2⁄ '⁄  36,7   

sigmamax |;|<=/ = |�| @[⁄  108,2 MPa 
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BILAGA 13 – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 
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BILAGA 14 – SIMULERING AV HYLLPLAN 

 

 

  

Påverkande kraft 10 Kg 
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BILAGA 15  – SIMULERING AV KÄRRA 

 

 

P
åverkande kraft 250 K

g 
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BILAGA 16 – DESIGN FOR ASSEMBLY 
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BILAGA 17  – RITNINGAR 
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BILAGA 18 – PHASES OF INTERGRATED PROBLEM SOLVING 

 
 

 
 

 

PHASES OF INTEGRATED PROBLEM SOLVING
enligt Mike Baxter; Product Design; Chapman&Hall; 1995

PIPS
I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 1: problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering
I vilken utsträckning har informations- Uppmuntrades deltagare med

källor utnyttjats? specialistkunskaper att dela med

Har alla som kan ha relevant informa 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 sig av sitt kunnande?

tion utnyttjats?

Har all tillgänglig information lyfts Var det en öppen och fri atmosfär i

fram och diskuterats? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 gruppen? Hade alla möjlighet att

säga sin mening?

Gjordes försök att integrera informa- Lyckades gruppmedlemmarna hålla

tion för att klargöra problemet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 diskussionen problemcentrerad och

undvika att se lösningar?

Blev den slutliga problemformuleringen Gavs var och en en ärlig chans att

sådan att alla förstod och höll med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ansluta till eller ange avvikande upp-

om problemdefinitionen? fattning om problemdefinitionen?

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 2: Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer
Gick gruppen inledningsvis igenom Tog gruppen till sig alla idéer oavsett

och enades om reglerna för ide- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vem de kom från?

generering?

Uppmuntrades tystlåtna medlemmar

Hade alla uttömt sina idéer i slutet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 att bidra?

Gick gruppen igenom alla idéerna för Undvek medlemmarna att kritisera 

klargörande och bearbetning? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 och värdera varandras idéer?

Grupperades idéerna utifrån gemen- Ingrep gruppen för att hindra någon 

samma egenskaper? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 från att dominera diskussionen?

Sammanställde gruppen en lista på Presenterades idéerna så att alla

de mest kreativa, lämpliga och 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 kunde ta del av samtliga?

intressanta idéerna?

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 3: Framtagning av lösningar: Utvärdering, kombinationer, slutligt val
Diskuterades och värderades varje idé Hanterade gruppen de medlemmar

med avseende på starka och svaga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vars förslag kritiserades eller förkast-

sidor? ades på ett bra sätt?

Arbetade gruppen systematiskt med Koncentrerade sig gruppen på att

urvalskriterier? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 finna den bästa idén snarare än att

förkasta de sämsta?

Hur väl lyckades gruppen modifiera Hanterade gruppen medlemmars 

och kombinera ursprungsidéerna? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 olika åsikter så att alla kände sig

tillfredställda?

Valdes en idé (eller grupp av idéer) ut Valdes slutlösningen i consensus

för en mer grundlig bearbetning 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 och om inte noterades hur stor

majoriteten var?
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 4: Bearbetning av lösning: Planering, fördelning, koordinering
Tecknade gruppen ned erforderliga Bidrog alla gruppmedlemmar till att 

aktiviteter och utsåg ansvariga för att 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 säkra att inga kritiska aktiviteter

bearbeta lösningen? förbisågs?

Hade gruppen tillgång till alla nödvän- Var gruppmedlemmarna beredda att

diga resurser? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ta på sig nödvändigt ansvar för att

bearbeta lösningen?

Förutsåg gruppen  och planerade för Var gruppmedlemmarna öppna och

potentiella problem? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 stödjande för att hantera förutsedda

hinder och svårigheter?

Har gruppens slutsatser fullt ut över- Var gruppmedlemmarna överens om

förts till de som skall arbeta med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 den uppdelning av arbetet som 

detaljutformningen? gjordes?

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 5: Utvärdering av lösningen
I hur stor utsträckning svarar lös- I hur stor utsträckning utnyttjades

ningen mot det ursprungliga proble- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 varje gruppmedlems kunskap och

met/kravet? förmåga?

I hur stor utsträckning kan problem- I hur stor utsträckning höll sig med-

lösningsarbetet betraktas som 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 lemmarna till överenskommelser

kreativt, givande och fungerande? i gruppen?

I hur stor utsträckning kan arbetet I vilken utsträckning har kommunika-

att ta fram en lösning anses vara väl 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 tionen i gruppen varit öppen, uttrycks-

planerat, lett och genomfört? full och konstruktiv?

Har gruppen mötts för att kritiskt I vilken utsträckning spelade grupp-

granska det sätt som problemet 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ledaren en styrande, sammanjäm-

behandlades på? kande och visionär roll?

Handledarens roll och betydelse
I vilken utsträckning har handledaren I vilken utsträckning har handledaren

påverkat valet och utformning av 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 påverkat gruppens sätt att arbeta på

gruppens lösning? ett strukturerat sätt?


