
 
Presentationsdatum: 13 juni 2013 

Uppdragsgivare: Eget projekt 

Handledare: Ragnar Tengstrand 

Examinator: Ragnar Tengstrand 

Fotbad för rörelsehindrade 
EXAMENSARBETE – PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING 

 

 

KPP106, 15 högskolepoäng, grundläggande nivå 

Mälardalens högskola, Innovation och produktdesign 

 

 

 

 

 

Angelica Appelquist 



1 

 

Sammanfattning 
Denna projektrapport presenterar ett examensarbete som Angelica Appelquist genomfört på 

Mälardalens högskola under vårterminen 2013. Examensarbetet handlar om utveckling av ett fotbad 

för rörelsehindrade och detta arbete kommer att presenteras i denna rapport. Huvudanledningen till 

detta examensarbete är att undersöka om det skulle vara möjligt att utveckla ett fotbad som är 

anpassningsbart på höjden och som förenklar processen vid fotbad hos rörelsehindrade. 

En marknadsundersökning utfördes för att ta reda på hur den rullstolsburna samt 

assistenten/fotvårdaren ser på denna process och om de någonsin upplevt några problem kring 

fotvård på rörelsehindrade. Det visade sig att de flesta någongång upplevt att det finns ett problem 

kring fotbadets höjd. Alla personer når inte ner till golvet från rullstolen och på så sätt når de heller 

inte ner i fotbadet. Det framkom att det var stora problem vid dessa tillfällen och den 

rörelsehindrade personen fick ofta flyttas runt till andra sittmöbler för att kunna användra dagens 

fotbad på rätt sätt. 

Ett ganttschema upprättades när projektet startade, detta för att det skulle finnas en klar bild av hur 

projektet skulle drivas och hur lång tid de olika processdelarna skulle ta. För att få förståelse för 

projektet gjordes ett besök hos en rullstolsburen person där den personliga assisten utförde fotvård 

på brukaren. Jag fick då med egna ögon se vilka problem som fanns men även chansen att fråga de 

berörda om vad de tyckte om upplevelsen. En marknadsanalys gjordes därefter för att ytterligare 

samla information om problemen. När all information samlats kunde en kravspecifikation och en 

funktionsanalys upprättas. 

När kravspecifikationen och funkltionsanalysen färdigställts började idéarbetet för att utveckla 

lämpliga koncept. För att avgöra vilket koncept som lämpar sig bäst för detta ändamål användes flera 

produktutvecklingsverktyg så som FMEA, QFD och Pugh´s matris. När det lämpliga konceptet valts 

bearbetades detta med avseende på DFx-verktygen som används för att få tillverkningen så effektiv 

som möjligt och minimera miljöpåverkan.  

Detta examensarbete resulterade i ett fotbad som enkelt kan justeras på höjden. Själva fotbadet har 

inte genomgått några förändringar eftersom det inte fanns någon problematik just där. Fokus sattes 

istället på att få en stabil och fungerande lösning på hur fotbadets höjd skulle kunna justeras. Själva 

regleringen har en teleskopfunktion som kan föras ut till en maximal höjd på 20 cm men som även 

kan ställas in på höjden 5, 10 eller 15 cm från golvet. Denna teleskopdel kommer i största del att 

bestå av hårdplast för att undvika onödig vikt.   
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Förord 
Jag vill ge ett stort tack till alla som bidragit med kunskap och nyttig information i detta 

examensarbete.  

Ett stort tack till personalen på Asistansia AB för deras stora engagemang och för att jag fick komma 

på flera besök under denna period. Det har varit till stor hjälp att själv få en uppfattning av 

situationen. 

Jag vill även tacka handledaren i detta projekt, Ragnar Tengstrand, för hjälp och synpunkter under 

examensarbetets gång.  
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Ordlista 
 

Ord/förkortning Definition  

Brainstorming  -Idégenereringsmetod 

CAD -Computer Aided Design, mjukvara för 3D-modellering 

Deadline -Tidsbegränsat mål 

DFA -Design for Assembly, optimeringsverktyg med avseende på montering 

DFE -Design for Enviroment, optimeringsverktyg med avseende på miljö 

DFM -Design for Manufacturing, optimeringsverktyg med avseende på tillverkning 

DFMain -Design for Maintenance, optimeringsverktyg med avseende på underhåll 

Differentiering -Hur produkten skiljer sig från konkurrenterna 

Distribution -Hur produkten når ut till kunderna 

Examensarbete -Kunskapsprövning i form av ett projektarbete 

FMEA -Failure Modes and Effects Analysis, systematisk felsökningsmetod 

Fotbad -Produkt som används inom fotvård 

Funktionsanalys -Dokument bestående av en produkts alla funktioner 

Ganttschema -Projektplaneringsverktyg 

Handledning -Vägledning i ett projet 

Koncept -En tänkbar lösning på ett givet problem 

Konkurrentanalys -Analys av tänkbara konkurrenter till produkten 

Konstruktion -Synonymt med uppbyggnad 

Marknadsanalys -Undersökning av produktens nuvarande marknad 

KPP106 -Kurskod för högskoleexamen inriktad mot formgivning 

Kravspecifikation -Dokument bestående av alla krav produkten ska uppfylla 

Positionering -Kundernas uppfattning av produkten 

Produktutveckling -Systematisk process för att utveckla produkter 

Pugh´s matris -Systematisk konceptutvärderingsverktyg 

QFD -Quality Function Deployment, metod för översättning av kundkrav till 

produktegenskaper 

Segmentering -Den utvalda målgruppen till produkten 

Teleskopfunktion -Erhåller lång och justerbar räckvidd 

Underhåll -Service av produkten 
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1 Inledning 
Ett examensarbete inom produkt och processutveckling ingår i utbildningen på Innovataions och 
produktdesignprogrammet på Mälardalens högskola. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng 
och skrivs på grundnivå.  

 

1.1 Bakgrund 
Vid fotvård för rörelsehindrade uppstår ett problem då de flesta rullstolsburna inte når ner med 
fötterna till marken. Detta betyder att de heller inte når ner till fotbadet om det står placerat på 
golvet. Hur långt den rullstolsburnas fötter är placerade från marken kan bero på rullstolens 
utformning och hur hög den är. Problemen som kan förekomma är då att den rörelsehindrade 
personen inte når ner med fötterna i fotbadet och för att lösa detta problem måste personen 
antingen flytta till en annan sittplats som är lägre eller så måste fotbadet pallas upp till rätt höjd. 
Risken är då att fotbadet blir väldigt instabilt och kan vicka. De produkter som finns på marknaden 
idag är ej justerbara och detta skapar problem hos användaren. 

 

1.2 Uppgift 
Detta examensarbete kommer i huvudsak att beröra produktutveckling och formgivning men arbetet 
kommer även att vara inne och snudda på materiallära vad gäller materialval för ett justerbart 
fotbad. 

Målet är att utforma en produkt som har god stabilitet, hög säkerhet och ett attraktivt utseende. 
Någon prisbegränsning kommer det inte finnas men produkten skall ha ett rimligt pris som kunderna 
är beredda att betala.  

Hela utvecklingsprocessen kommer att ske med hjälp av de olika produktutvecklingsverktygen. Dessa 
verktyg presenteras vidare i kapitel 6. 

 

2 Syfte och mål 
Detta examensarbete har som syfte att lösa de problem som uppstår vid fotvård på rörelsehindrade 

personer. Målet med detta arbete är att utveckla en produkt som är enkel och smidig att använda 

och produkten skall även uppfylla de krav som finns uppställda i kravspecifikationen.  
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3 Projektdirektiv 
 

3.1 Uppdraget 
Detta arbete skall lösa de problem som uppstår vid fotvård på rörelsehindrade. 

 

3.2 Produkten 
Examensarbetet skall resultera i ett produktkoncept som gör det möjligt för rullstolsburna personer 
att använda produkten. Detta skall ske genom att fotbadets höjd skall kunna justeras på ett väldigt 
enkelt sätt. Slutprodukten skall vara enkel och säker att använda och stå stabilt på underlaget för att 
minska risken för att välta. Alla krav som produkten skall uppfylla finns under bilaga 12.3 – 
Kravspecifikation. 
 

3.3 Presentation 
Arbetet skall dokumenteras och presenteras i denna projektrapport. Vid examensarbetets slut skall 

en muntlig presentation av arbetet redovisas tillsammans med en opponerande rapport vid ett 

seminarium. Examensarbetet skall även utvecklas genom att tillämpa produktutvecklingsverktygen 

som presenteras i kapitel 6. 

 

4 Problemformulering 
När en rullstolsburen person skall ta ett fotbad kan det uppstå problem med att fotbadet inte har rätt 

höjd. Det leder ofta till att fotbadet pallas upp med böcker och liknande men detta kan bli ostabilt 

och fotbadet kan vicka. Detta medför att det kan vara svårt för rullstolsburna att ta ett fotbad utan 

att riskera skador. Idag har det inte hittats någon liknande lösning men efter en marknadsanalys 

framgick det att det fanns både ett behov och intresse för produkten. Huvudfrågan är därför om det 

går att utveckla ett fotbad som kan anpassa höjden efter användaren.  

 

5 Projektavgränsningar 
Detta examensarbete skall utföras på helfart under 10 veckor under vårterminen 2013. I denna 

rapport skall produktutvecklingsprocessen och en slutlig lösning till problemen som anges i 

problemformuleringen presenteras. Examensarbetet skall sedan presenteras på Mälardalens 

högskola den 13 juni 2013, inför handledare, examinator och andra studenter.  
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I detta kapitel presenteras de olika produktutvecklingsverktygen, vad de har för mening för projektet 
och vilka fördelar som finns med de olika verktygen. 
 

6.1 Planering 
Under planeringsfasen är det viktigt att hela arbetsgången planeras och att tydliga mål för projektet 
sätts upp. Utförs arbetet i grupp är det även viktigt att skriva ett gruppkontrakt för att alla 
gruppmedlemmar skall vara överens om hur arbetet skall drivas. En tidsplan är väldigt viktig att 
upprätta oavsett om arbetet sker enskilt elller i grupp, detta för att styra upp processen och för att 
veta när alla delar skall vara klara. 
 

6.1.1 Ganttschema 
Ett ganttschema är ett nyttigt verktyg som används för att planera och kartlägga arbetsprocessen. 
Detta verktyg är ett av produktutvecklingsverktygen som skall bidra till en överskådlig blick över 
projektets olika faser och hur tiden bör fördelas över dessa faser. Med programvaran Excel är det 
väldigt enkelt att grafiskt illustera och redovisa hur tidsfördelningen för de olika aktiviteterna 
uppskattats. Typiskt för ett ganttschema är att ett flertal horisontella stapeldiagram symboliserar de 
olika akriviteterna i projektet. Dessa staplar anger den tid varje aktivitet uppskattas ta. Vid projektets 
slut redovisas ännu en stapel för varje aktivitet och denna anger det sanna utfallet av projektet. Med 
hjälp av detta verktyg kan en överblick och utvärdering göras för att se om planeringen har varit för 
tidsoptimistisk eller liknande. Detta kan sedan användas för att beräkna tidsåtgången för framtida 
projektarbeten.1 
 

6.1.2 Handledning 
Handledning kommer att ske i form av möten men även kontakt via mail och telefon. Handledningen 
kommer att vara till stor hjälp för att diskutera olika förslag men kommer också vara tillfällen att 
bolla idéer med någon utomstående.  

                                                      
1
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema
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6.2 Problemförståelse 
För att komma fram till en lösning som uppfyller alla de krav och önskemål som ställs på produkten 
är det viktigt att skapa en full förståelse för problemet i fråga. En analys av problemet kan hjälpa till 
att samla in relevant fakta och information om problemet. Detta kan göras med olika metoder och 
tillämpningar.  

 

 Förundersökning 

 Konkurrentanalys 

 Marknadsundersökning 

 Kravspecifikation 

 Funktionsanalys 

 

Dessa verktyg persenteras vidare i detta kapitel. 

 

6.2.1 Förundersökning 
För att utveckla en kvalificerad lösning till problemet krävs det goda kunskaper kring ämnet. Dessa 
kunskaper kan inhämtas genom en förundersökning där information om ämnet söks. En 
förundersökning kan göras på olika sätt beroende på vilket område som berörs. I vissa fall är det 
väldigt enkelt att samla information via litteratur eller via internet men andra områden kan kräva 
intervjuer eller studiebesök hos experter inom området. På nya och okända områden kan det vara 
lämpligt att utföra egna studier och tester för att tillgå rätt kunskaper. 
 

6.2.2 Marknadsanalys 
En marknadsanalys är ett begrepp som innefattar en marknadsundersökning och en 
konkurrentanalys. En marknadsundersökning kan hjälpa till att identifera om och isåfall vart det finns 
en marknad för det kommande konceptet. Detta görs ofta tidigt i projektet och brukar vara i form av 
en enkät. Det är även viktigt att identifiera konkurrenterna och deras lösningar. Detta görs oftast 
genom en konkurrentanalys där sökning genom patentdatabasen är en viktig del i analysen.2 Dessa 
punkter bör stå i fokus vid en marknadsanalys: 

 

 Finns det någon efterfrågan? 

 Vilken är målgruppen? 

 Hur ser behovet ut? 

 Vilka är konkurrenterna? 

 

6.2.2.1 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning är väldigt bra att utföra redan under problemförståelsefasen för att få 
förståelse för vilka krav och behov produkten bör tillfredsställa hos målgruppen. I en 
marknadsundersökning är det tre begrepp som bör användas: 

 

 Segmentering - Används för identifiera målgruppen där behovet är störst. 

 Positionering - Innebär hur en produkt vill bli uppfattad och associerad med på marknaden. 

 Differentiering – Används för att ta reda på vilka egenskaper som urskiljer produkten från 
konkurrenterna. 

 

                                                      
2
 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP306/Essaer%20vt%202010/JJ-Marknadsundersokning.pdf 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP306/Essaer%20vt%202010/JJ-Marknadsundersokning.pdf
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6.2.2.2 Konkurrentanalys 
I en konkurrentanalys3 undersöks vilka konkurrenter som finns och vilka konkurrerande produkter 
eller tjänster dessa har på marknaden. Syftet med att göra en analys av konkurrenterna är att få en 
överblick över konkurrenternas fördelar och nackdelar och deras framsteg. Dessa punkter är viktiga 
vid en konkurrentanalys: 

 Utgör konkurrenternas produkter något hot? 

 Analysera konkurrenternas fördelar och nackdelar 

 Kan man lära sig och dra nytta av konkurrenternas framsteg genom vidareutveckling, utan 
att kopiera dem? 

 

6.2.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation4 är ett dokument som fungerar som ett slags kontrakt mellan kunden och 
tillverkaren. Detta underlättar kommunikationen mellan dessa parter under utvecklandet av en 
produkt. Dokumentet utformas i båda parters närvaro där allas önskemål diskuteras och sedan 
definieras dessa i en kravspecifikation. Själva kravspecifikationen innehåller information om de olika 
kraven som kunden har på den blivande produkten. Kravspecifikationen skall beskriva alla de krav 
som ställs på produkten, både funktionella och icke funktionella krav, men den skall även omfatta 
information om marknad och pris. Under produktutvecklingsprocessen används kravspecifikationen 
för att jämföra och kontrollera de framtagna koncepten så att produkten uppfyller alla krav i 
kravspecifikationen. I slutändan är det kunden som godkänner kravspecifikationen och på så sätt 
säkerställs kundbehovet. En kravspecifikation är även ett bra verktyg att använda i en projektgrupp 
för att fastställa att alla gruppmedlemmar har en gemensam bild av produktkraven och målet med 
produktutvecklingen. 
 

  

                                                      
3
 http://www.entreprenorskola.se/marknad/konkurrentanalys 

4
 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Grp%201%20-%20Kravspec.pdf 

http://www.entreprenorskola.se/marknad/konkurrentanalys
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Grp%201%20-%20Kravspec.pdf
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6.2.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys5 är ett produktutvecklingsverktyg och har som syfte att identifiera och klargöra 
den blivande produktens funktioner, men utan att föreslå någon lösning. Produktens funktioner 
förklaras med ett verb och ett substantiv. Detta skulle kunna vara att produkten skall medge rörelse 
eller hålla vatten. I en funktionsanalys delas produktens funktioner in i tre grupper: 

 

 Huvudfunktion 

 Delfunktion 

 Underfunktion 

 Stödfunktion 

 

Huvudfunktionen anger vad en produkt har för syfte och är själva kärnan i produktens funktion. Det 

kan till exempel vara en brödrost där den har som huvudfunktion att rosta bröd. Alla produktens 

delfunktioner gör tillsammans så att produktens huvudfunktion uppfylls vilket innebär att om någon 

av delfunktionerna försvinner upphör huvudfunktionen. Ett exempel på en delfunktion i en brödrost 

kan vara att värmeslingorna blir upphettade. Underfunktionerna ser till att alla delfunktioner fyller 

sitt syfte och funkgerar korrekt. Det kan till exempel vara att värmeslingorna har rätt temperatur vid 

brödrostning. Stödfunktionen har inte lika stark koppling till huvudfunktionen och har ingen direkt 

påverkan. Stödfunktionen har som syfte att öka produktens attraktivitet och skapa merväre hos 

kunden. Det kan till exempel vara att bördrosten är gjord av borstat aluminium för att öka 

attraktiviteten hos produkten. 

 

Figur 1 - Funktionsanalys 

  

                                                      
5
 P:\Courses\K\KPP017\Course material\Funktionsanalys 
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6.3 Idégenerering 
 

6.3.1 Brainstorming 
Brainstorming6 är en metod för att effektivt generera idéer och skapa kreativitet. Metoden utförs 

ofta i grupp för att bolla idéer med varandra men den fungerar lika bra i enskilt arbete. Syftet med 

brainstorming är att uppmuntra alla idéer och ingen idé är en dålig idé. Det är viktigt att 

dokumentera alla idéer eftersom en idé som i början är värdelös kan utvecklas till att bli ett vinnande 

koncept. Fokus skall ligga på kvantitet istället för på kvalitet då de enskilda idéerna ofta slås ihop och 

blir kvalitativa lösningar. 

 

Figur 2 - Brainstorming  

                                                      
6
 http://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/ 

http://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/


13 

 

6.4 Framtagning av lösningar 
 

6.4.1 Konceptgenerering 
Vid framtagning av lösningar till ett problem används konceptgenerering för att omvandla de idéer 
som tagits fram tidigare i processen till fungerande koncept. Dessa koncept utvecklas och analyseras 
sedan till fullständiga lösningar till problemet så att de uppfyller alla krav och behov i 
kravspecifikationen såväl som funktionsanalysen. Det som skiljer konceptgenereringen från den 
tidigare fasen idégenerering är att det är tillåtet att bedömma lösningarna i konceptgenereringen. 
 

6.4.2 Pugh´s matris 
Pugh´s matris7 är ett konceptutvärderingsverktyg som används för att systematiskt välja det koncept 
som är bäst lämpad för uppgiften. De framtagna koncepten viktas i förhållande till en referens och 
befintlig lösning men koncepten vägs även mot en kravvikt. Denna kravvikt kan exempelvis vara 
tagen från kravspecifikationen. Den givna referensen tilldelas värdet 0 och det är detta värde som 
koncepten skall poängsättas gentemot. Om konceptet uppfattas lika bra som den givna referensen i 
erhålls värdet 0, uppfattas konceptet sämre än den givna referensen erhålls värdet -1 eller -2 men 
om konceptet anses vara bättre än referensen erhålls värdet +1 eller +2. När alla koncept har 
poängsatts summeras poängen och det koncept med högst värde anses vara det mest kvalificerade 
konceptet som bäst uppfyller kundkrav, relativitet samt betydelsegrad.  
 

Figur 3 - Pugh´s matris  

                                                      
7
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Pughs_matris 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pughs_matris
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6.4.3 QFD 
QFD8 är ett verktyg som används för att omvandla de krav användarna ställer på produkten till 
mätbar data i form av designkvalitet. Kundkraven används även för att identifiera de tekniska 
egenskaper produkten skall erhålla. Verktyget sätter fokus på kundnöjdheten och viktar och listar 
användarnas krav för att identifiera de produktegenskaper som är viktigast för kunden. Genom att 
sammankoppla och värdera kundkraven med de viktigaste produktegenskaperna kan det samband 
med starkast betydelse identifieras. Kundkraven värderas med siffrorna 1, 3 eller 9 där det högsta 
värdet har störst betydelse.  

Denna metod tar även hänsyn till konkurrenternas befintliga produkter för att i senare steg kunna 
undersöka hur vår produkt står sig i förhållande till konkurrenternas med avseende på kundkrav och 
produktegenskaper. Produkterna värderas med en siffra från 1-5 där det högsta värdet är mest 
betydelsefullt. Genom denna konkurrentanalys kan den största konkurrent identifieras och 
utvärderas till fördel för det egna konceptet.  

Figuren nedan är ett exmpel på hur ett QFD-hus kan se ut. Detta hus är även en mall där alla värden 
fylls i i en viss ordning för att analysera värdet av sambandet mellan kundkraven och 
produktegenskaperna men även konkurrentanalysen. 

 
Figur 4 - QFD 

 

 

6.4.4 Konceptval 
Konceptval är det sista steget i framtagningen av lösningar. I denna fas analyseras alla resultat från 
de olika produktutvecklingsverktygen som använts. Det är vanligt att de framtagna koncepten 
kombineras med varandra för att åstadkomma den ultimata lösningen. Detta kan se både innan och 
efter koncepten utvärderas av de olika verktygen. Genom utvärdering och analys väljs till sist det 
koncept som är bäst lämpat för uppgiften ut för vidareutveckling.  

                                                      
8
 http://www.qfdonline.com/templates/qfd-and-house-of-quality-templates/ 

http://www.qfdonline.com/templates/qfd-and-house-of-quality-templates/
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6.5 Bearbetning av lösning 
När ett lämpligt koncept valts bör förbättringsarbetet börja. Det är viktigt att tänka på alla detaljer 
för att skapa en hållbar lösning med avseende på tillverkning, utformning, sevice och montering. Alla 
de olika stegen bör effektiviseras för att göra produkten så bra som möjligt. Även ekonomin bör 
analyseras i detta steg för att undersöka lönsamheten samt hur produkten skall stå sig på 
marknaden. 

 

6.5.1 FMEA 
Faliure Modes and Effects Analysis är en metod som upprättas för att identifiera tänkbara fel både 
produkt och process. Felen kan vara allt från säkerhetsproblem till konstuktionsproblem som kan 
uppstå i produkt eller process. FMEA9 identifierar inte endast tänkbara fel utan hittar också 
anledningarna och effekterna av de olika felen. De tre faktorerna felsätt, felorsak och feleffekt 
betygssätts med ett värde från 1-10 och genom att multiplicera dessa tre faktorer med varandra fås 
ett värde som anger riksen med ett visst fel. Ett högt riskvärde betyder att felet har en hög 
allvarlighetsgrad och detta fel måste då genast åtgärdas. Endast låga värden tyder på att konceptet 
redan är pålitlig. Syftet med att göra en FMEA är att öka kvaliteten och pålitligheten hos den 
blivande produkten innan tillverkning. 

 

 
Figur 5 - FMEA 

 

6.5.2 Utformning 
Vid utformningen av konceptet är det viktigt att ta hänsyn till olika aspekter så som semiotik och 
storleksanpassning. Hänsyn bör även tas till kravspecifikationen och andra produktdirektiv som kan 
tänkas påverka slutresultatet. 

 

6.5.3 Konstruktion 
I konstruktionsfasen används ett CAD-program för att på ett tredimensionellt sätt modellera 
konceptet. CAD står för Computer Aided Design och betyder alltså datorrelaterad design. Det CAD-
program som används i detta examensarbete är SolidWorks som är ett program för 3D-modellering 
och tvådimensionella ritningar. I programmet kan även analyser av materialval och 
hållfasthetsberäkningar utföras. 
 

                                                      
9
 http://extra.ivf.se/lean/pdf/kvalitet/FMEA.pdf 

http://extra.ivf.se/lean/pdf/kvalitet/FMEA.pdf


16 

 

6.5.4 Materialval 
Materialval är en viktig del av konceptutvecklingen. Material bör väljas med avseende på hållbarhet 
men ekonomi och miljö är också viktigt att ta hänsyn till.  

 

6.5.5 DFM 
DFM10 står för Design For Manufacture som på svenska betyder design för tillverkning. Metoden 
används vid tillverkningsprocesser för att analyser och optimera tillverkningsmetoder. Det är också 
viktigt att tänka på om produkten och komponenterna skall monteras av maksin eller om de ska 
monteras manuellt. Syftet med DFM är att tillverkningen av produkten skall resultera i en tilltalande 
produkt till ett så lågt pris som möjligt. Dessa är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid DFM: 

 

 Materialval 

 Pris 

 Hållbarhet 

 Miljövänlighet 

 Attraktivitet 

 

6.5.6 DFA 
DFA11 är en produktutvecklingsmetod som är en förkortning av Design For Assembly vilket på 
svenska betyder design för montering. Syftet är att ta fram ett tidseffektivt monteringssystem 
genom att minimera antalet komponenter. Det handlar inte bara om att effektivisera 
monteringssystem för nya produkter, det handlar också om att förbättra monteringssystemen för 
gamla produkter. DFA är grundad på att en montör monterar vaje detalj för sig, vilket gör det 
fördelaktigt att använda en erfaren montör som hanterar flera deltajer samtidigt. På så sätt 
reduceras monteringstiden och hela processen effektiviseras. DFA-metoden består av 13 tumregler 
som alla bör utvärderas: 

 

1. Minimera antalet komponenter 
2. Minimera antalet fästanordningar 
3. Välj lämplig baskomponent 
4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 
5. Välj effektiv monteringsfixtur 
6. Underlätta komponentåtkomst 
7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod 
8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 
9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen 
10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska 
11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktad montering 
12. Uttnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 
13. Maximera tillgänglighet vid montering 

 

  

                                                      
10

 http://rolflovgren.se/RL-

MDH/Kurser/KPP306/SeminariePM%20vt%202010/Seminariegrupp%208%20PM%20-

%20kap%2011%20DFM.pdf 
11

 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Grp%202%20-%20DFA.pdf 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP306/SeminariePM%20vt%202010/Seminariegrupp%208%20PM%20-%20kap%2011%20DFM.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP306/SeminariePM%20vt%202010/Seminariegrupp%208%20PM%20-%20kap%2011%20DFM.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP306/SeminariePM%20vt%202010/Seminariegrupp%208%20PM%20-%20kap%2011%20DFM.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Grp%202%20-%20DFA.pdf
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6.5.7 DFMain 
DFMain12 står för Design For Maintenance, vilket på svenska kan översättas till design för underhåll. 
Detta produktutvecklingsverktyg används för att effektivisera en produkts underhåll. Det kan vara 
allt från att minska underhållstiden till att öka tillgängligheten. Syftet med DFMain är att minska 
bördan vid sevice av produkten men även att se till att öka antalet tillfredställda kunder. Detta 
verktyg bör användas i ett tidigt skede i processen för att minska kostnaderna vid underhåll, minska 
risken för oplanerade stopp i driften men även för att öka säkerheten. En väl genomförd DFMain kan 
resultera i följande: 

 

 Underhållsbehoven identifieras och prioriteras 

 Underhållstiden minskar och produktens tillgänglighet ökar 

 Kundnöjdheten ökar 

 

 

6.5.8 DFE 
DFE13 är en förkortning för Design For Enviroment, det vill säga design för miljön, och tillämpas för att 
produktutvecklingen skall ta hänsyn till miljön. DFM innehåller flera olika metoder som alla syftar till 
att: 

 

 Minska energiåtgången vid produktion 

 Minska transportsträckor 

 Miljövänligt materialval 

 Minska mängden material 

 Göra produkten återvinningsbar  

                                                      
12

 P:\Courses\K\KPP017\Course material\DFMain\ 
13

 http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Metoder-att-minska-paverkan/Design-for-

environment/ 

http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Metoder-att-minska-paverkan/Design-for-environment/
http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Metoder-att-minska-paverkan/Design-for-environment/
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
I detta kapitel redovisas den lösningsmetodik som tillämpats under projektets gång. 

 
 

  

Planering 

Problemförståelse 

Idégenerering 

Konceptframtagnin

g 

Bearbetning 

av koncept 

Konstruktion - CAD 

- FMEA - Materialval 
- Utformning - DFx 
 

- Konceptgenerering 
- Pugh´s matris 

- QFD 
- Konceptval 

- Inspiration 
- Brainstorming 

- Ganttschema 
- Handledning 

- Förundersökning 
- Marknadsanalys 
- Kravspecifikation 
- Funktionsanalys 
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7.1 Planering 
För att få åstadkomma ett lyckat projekt är det viktigt att lägga en bra grund i form av en 
väldefinierad planering. I detta projekt har ett ganttschema upprättats för att planera och 
strukturera upp arbetsprocessen. Möten med handledaren har också fungerat som en struktur i 
arbetet och dessa handledningstillfällen har dokumenterats. 

 

7.1.1 Ganttschema 
Ett ganttschema har tagits fram för att planera projektet och skaffa en uppfattning om hur mycket 
tid som skall disponeras på varje delmoment i projektet. Alla delmomenten listades och därefter 
gjordes en uppskattning på hur mycket tid som anses vara rimligt att lägga på varje moment.  

I slutet av projektet kunde utfallet avläsas och det framkom att tiden som uppskattats till varje 
moment stämde ganska bra överens med verkligheten. Vissa moment tog lite längre tid medan 
andra moment inte alls krävde lika mycket tid som förväntat och på så sätt jämnade det ut sig i 
slutändan. Ganttschemat finns i sin helhet i bilaga 12.1 – Ganttschema. 

 

7.1.2 Handledning 
Handledningenmed Ragnar Tengstrand har skett mestadels via mailkontakt då den handledning med 
fysiska möten till större del har skett tillsammans med Assistansia AB. Detta på grund av att den 
information som behövdes i största del fanns på företaget och inte på skolan. När det kommer till 
struktur och frågor kring rapportskrivningen har Ragnar Tengstrand kontaktats för att lämna sina 
synpunkter. Eftersom det funnits en regelbunden kontakt har projektet flytit på utan några problem.  



20 

 

7.2 Problemförståelse 
I detta kapitel redovisas hur all information samlats in och vilka produktutvecklingsverktyg som hjälpt 
till att skapa större förståelse för problemen. För att utöka förkunskaperna inom området 
upprättades en förundersökning. Därefter gjordes en marknadsundersökning för att ta reda på 
kundens behov och intresse för produkten. Även en konkurrentanalys utfärdades för att utvärdera 
och analysera existerande produkter. 

 

7.2.1 Förundersökning 
För att hitta den rätta målgruppen inom ämnet upprättas en förundersökning. Förundersökningen 
ger fokus till fyra punkter som skall hjälpa till att hitta rätt plats på marknaden. De fyra punkterna är: 

 

 Segmentering 

 Positionering 

 Distribution 

 Differentiering 

 

Segmentering 

Produkten skall först och främst vara riktad till målgruppen och de personer som arbetar med eller 
själva är rörelsehindrade och som har problem med att anpassa de existerande fotbaden till rätt 
höjd. Produkten skall även vara riktad till barn och personer med kortare underkropp. Rörelsehinder 
finns i alla åldrar, gammal som ung, därför har ingen speciell åldersgrupp valts. 

 

Positionering 

Produkten skall ge ett intryck av att vara stabil och en produkt som alla kan använda. Denna produkt 
kommer att framstå som en ny produkt då den inte förekommit på marknaden tidigare. I 
marknadsundersökningen framkom det tydligt att rörelsehindrade personer och personliga 
assistenter upplever problem hos de existerande fotbaden. Denna produkt skall därför uppfylla 
behovet av ett anpassningsbart fotbad. 

 

Distribution 

Produkten är tänkt att säljas i olika hemelektonikskedjor i hela landet. Men det skall även vara 
möjligt att beställa dessa fotbad genom kommunen och hos lokala fotvårdssalonger. Produkten skall 
nå ut till kunden via reklam från hemelektronikskedjorna, tv-reklam, broschyrer på kommunen och 
på fotvårdssalonger men även på olika fotvårdsmässor. 

 

Differentiering 

Denna produkt skall skilja sig från övriga produkter på marknaden genom sin unika, tekniska lösning. 
Produkten skall vara stabil och lätt att använda samt ha ett utseende som drar till sig 
uppmärksamhet, både från kunder och konkurrenter. 
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7.2.2 Marknadsanalys 
För att få en uppfattning om kundbehovet gjordes en marknadsanalys. I marknadsanalysen 
identifieras även eventuella konkurrenter. Det är viktigt att upprätta en marknadsanalys eftersom 
det annars kan uppstå patentintrång och plagiering av befintliga produkter. 

 

7.2.2.1 Konkurrentanalys 
Nedan presenteras de konkurrenter vars produkter på ett eller annat sätt har produkter med 
liknande funktioner. En konkurrentanalys kan användas för att ta lärdom av konkurrenterna utan att 
plagiera lösningar. 

 

OBH Nordica 

OBH Nordica arbetar med att hitta eller själva utveckla innovativa och smarta lösningar för all sorts 
hemelektronik. De har ett brett sortiment med flera varianter av en och samma produkt vilket ger 
konsumenten chans att själv välja prisklass. OBH Nordicas fotbad ger möjlighet för kunden att 
använda produkten på flera sätt, både med vatten eller utan vatten. Nackdelen med dessa fotbad att 
de nedast är avsedda för en höjd och kan en justeras. 

 
Figur 6 – OBH Nordica fotbad 
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Bosch 

När Bosch utvecklar en produkt tänker de på minsta lilla detalj och lämnar inte något åt slumpen. De 
står för att tillverka några av världens mest enegisnåla produkter som håller hög kvalitet. Bosch 
fotbad har endast de vanligaste funktionerna men det är utrustat med en mängd olika tillbehör 
såsom pimpsten, massageborste och massagerullar. Nackdelen med detta fotbad är även här att det 
ej är anpassningsbart på höjden men också att det är relativt dyrt i jämförelse med liknande 
produkter från andra märken. 

 
Figur 7 – Bosch fotbad 

 

Scholl 

Scholl är ett företag som sedan 100 år tillbaka har arbetat med att förbättra människors hälsa, 
komfort och välmående via dess fötter. Scholl erbjuder alla typer av fotvårdsprodukter och arbetar 
ständigt för att utveckla nya, kvalitativa produkter genom deras forskningsorganisation inom fotvård. 
Scholls fotbad inriktar sig mer på rehabilitering och har funktioner som akupressur som skall hjälpa 
kunden att förbättra sin hälsa. Fotbaden från Scholl är relativt billiga i jämförelse till fotbad från 
andra märken. Nackdelen med dessa fotbad är som för resten av konkurrenterna bristen på 
anpassningsbarhet. 

 
Figur 8 – Scholl fotbad 
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7.2.2.2 Marknadsundersökning 
Genom Assistansia AB fick jag kontakt med personer som är rörelsehindrade men även personer som 
arbetar som personlig assistent till rörelsehindrade personer. På detta sätt kunde jag nå den valda 
målgruppen på ett enkelt sätt. En marknadsundersökning upprättades där frågor om personernas 
upplevelse vid fotbad ställdes. Totalt svarade 23 personer på frågorna . Frågorna som ställdes 
redovisas nedan. Resultaten finns att granska i bilaga 12.3 – Marknadsundersökning-Resultat. 

 

1. Har du någon gång upplevt att fotbadet har fel höjd? 
 

2. Äger du ett fotbad? 
 

3. Hur ofta brukar du ta ett fotbad? 
 

4. Brukar du gå till en fotvårdssalong för att ta ett fotbad? 
 

5. Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fotbad som gör det möjligt att anpassa höjden för just 
dina behov? 
 

6. Vad skulle detta fotbad få kosta? 

 

Resultatet av marknadsundersökningen visade att 18 personer, av de 23 som medverkade, någon 
gång hade upplevt problem med att fotbadet inte har rätt höjd. Trots att några få medverkande inte 
hade några problem med detta var behovet stort hos majoriteten. Priset som deltagarna skulle 
kunna tänka sig att betala varierade något. Men majoriteten ansåg att 500-1000 kr var ett rimligt pris 
på produkten och detta skall finnas med i åtanke vid produktutvecklingsprocessen. 

 

7.2.3 Kravspecifikation 
För att identifiera de krav produkten bör uppnå upprättas en kravspecifikation. Då detta 
examensarbete är ett eget projekt som inte sker mot ett företag har kraven i kravspecifikationen 
tillämpats efter resultatens från marknadsundersökningen samt med egna krav. Dessa krav kan 
sedan ses som ett slags facit på vilka krav som slutprodukten skall uppfylla. Kraven har delats in i fyra 
kategorier: 

 

 Marknad 

 Säkerhet 

 Miljö 

 Service/underhåll 

 

Kravspecifikationen finns i sin helhet i bilaga 12.3 – Kravspecifikation. 
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7.2.5 Funktionsanalys 
En funktionsanalys av ett fotbad gjordes för att skapa förståelse för produktens olika funktioner. 

Nedan listas produktens alla huvudfunktioner, delfunktioner, underfunktioner samt stödfunktioner. 

Denna Funktionsanalys finns även i bilaga 12.4 – Funktionsanalys. 

Figur 9 - Funktionsanalys  
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7.3 Idégenerering 
Efter problemförstålsefasen identifierades alla de krav och önskemål som produkten bör uppfylla. 
Det är utifrån dessa krav och önskemål utvecklingen av produkten kommer att ske. För att ytterligare 
samla information om problemet upprättades en analys av olika rullstolar samt ett inspirationsblad. 
När all tänkbar fakta samlats in genomfördes en brainstorming på hur det skulle gå att lösa 
höjdproblemet samt hur produkten i helhet skall utformas. 

 

7.3.1 Analys av olika rullstolar 
För att ta reda på vilken max -och minhöjd fotbadet bör ha gjordes en analys på olika typer av 
rullstolar. Det var den främre sitthöjden som jämfördes mellan de olika rullstolarna och de frågor 
som skulle besvaras efter denna analys var: 

 

 Vilka är standardmåtten på den främre sitthöjden? 

 Vad bör fotbadet ha för maxhöjd? 

 Vad bör fotbadet ha för minhöjd? 

 

 

 
Figur 10 – Rullstol sitthöjd  
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Art.nr. Stoltyp Sitsdjup Sitshöjd fram  Sitshöjd bak Ryggstöds- höjd 

13121601 35 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121602 35 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121603 37,5 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121604 37,5 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121605 40 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121606 40 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121607 42,5 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121608 42,5 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121609 45 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121610 45 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121613 47,5 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121614 47,5 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121611 50 cm kort 36-42 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

13121612 50 cm lång 42-48 cm 38-51 cm 40-50 cm 30-45 cm 

 

http://www.etac.se/se/Produkter/Vuxen/Rullstol/Cross-med-vardarbroms/Matt-och-vikt/ 

 

Efter ytterligare ett besök hos Assistansia AB i Arboga lämnade de information om olika 
rullstolsmodeller samt standardmått på dessa rullstolar. Det visade sig att alla rullstolar, oavsett 
modell, hade en främre sitthöjd på 38-51 cm som standardmått. Detta betyder dock inte att 
brukarens fötter befinner sig på 38-51 cm höjd från marken så för att undersöka detta närmare 
gjordes en undersökning på några rullstolar där ett mått mellan fotplattan och marken mättes. Det 
visade sig att den rullstol med kortast avstånd från fotplatta till golv hade ett mått på 8 cm. Den 
rullstol med längst avstånd hade ett mått på 22 cm. Detta betyder att fotbadet måste kunna justeras 
till en höjd på minst 22 cm från golvet. För att vara på den säkra sidan bestäms måttet till 25 cm. 

 

 
Figur 11 – Rullstol fotstödshöjd 

 

http://www.etac.se/se/Produkter/Vuxen/Rullstol/Cross-med-vardarbroms/Matt-och-vikt/
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7.3.2 Inspiration 
En research på internet gjordes för att hitta inspiration i befintliga lösningar. Det tittades på alla 
tänkbara lösningsmetoder inom olika områden. Det fanns många intressanta lösningsmetoder som 
möjliggör storleksförändring på ett platssparande och smart sätt. Vid denna research hämtades även 
inspiration till känslan som produkten skall förmedla till användaren.  

 

  

Figur 12- Teleskopbord 

Figur 13 - Förvaringsburkar 

Figur 14- Teleskopstege 

Figur 15- Spisfläkt 
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Figur 16- Massageprodukt för 
fötter 

Figur 17- Pimpelsten 

Figur 18- Uppblåsbart fotbad 

Figur 19- Duschmunstycke 

Figur 20- Fotmassage 
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7.3.3 Brainstorming 
Efter att en inspirationsreseach gjordes utfördes en brainstorming kring problemet med ett fotbad 

med justerbar höjd. Detta gjordes för att skapa struktur i idéarbetet samt för att skapa kreativitet i 

tänkandet. Utgångspunkten för brainstormingen var hur man på bästa sätt skulle lösa problemet 

med ett justerbart fotbad. Därefter sattes två anda punkter upp: 

 I vilket material skall produkten tillverkas? 

 På vilket sätt skall lösningen fungera? 

För att få en överskådlig bild av vilka idéer som kom upp under brainstormingen gjordes en visuell 

figur av övningen. Huvudproblemet som är att lösa problemet med ett justerbart fotbad sattes i 

centrum och utifrån detta problem skapades två olika punkter som svar på hur produkten kan tänkas 

att fungera och se ut. Runt de båda punkterna placeras de idéer som kommit upp i samband med 

övningen. De punkter som togs upp var dels i vilket material produkten skulle kunna tillverkas i och 

den andra punkten var på vilket sätt lösningen skall fungera.  

  

Fotbad med 

justerbar höjd 

Material 
 

Hur 

Pyramid-lösning 

Stål 

Glasfiber 

Mjukplast 
 

Hårdplast 

Aluminium 

Teleskoplösning 

”Låda-i-låda”lösning 

”x”-lösning 

Justerbara ben 
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7.4 Framtagning av lösningar 
 

7.4.1 Konceptframtagning 
I detta kapitel skall framtagningen av koncept ske till följd av de idéer som presenterades under 
brainstormingen. Alla de framtagna koncepten skall sedan utvärdeas och analyseras med hjälp av 
dessa produktutvecklingsverktyg: 

 

 Pugh´s matris 

 QFD 

 FMEA 

 

Dessa verktyg hjälper till att ta fram bästa konceptet som därefter går igenom en bearbetning –och 
utformningsfas för ytterligare förbättring. 

 

7.4.2 Konceptgenrering 
Genom de resultat från brainstormingen samt diskussioner med personal och brukare hos 
Assistansia AB identifierades såväl problem som tänkbara lösningar. Dessa lösningar 
vidareutvecklades sedan till fungerande koncept. Dessa koncept var till en början väldigt många och 
ostrukturerade och skalades därför ner till några få kompletta koncept. De koncept som presenteras 
nedan har efter en bedömning me avseende på funktion klarat sig bäst. I denna bedömning togs det 
även hänsyn till hur väl koncepten uppfyller kravspecifikationen. 

 

 

”Låda-i-låda”-lösning 

 

Denna lösning fungerar på så sätt att 
fotbadet ”glider” ovanpå en slags låda.  

På så sätt ska fotbadet kunna justeras 
beroende på använarens önskemål.  

 

Vid vidareutveckling av detta koncept 
måste en låsmekanism konstrueras. En 
lösning om hur lådan skall kunna ”åka in” 
i fotbadet måste också undersökas. 
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Teleskoplösning 

 

Denna lösning är tänkt att fungera 
ungefär som en teleskopstege. 
Teleskopplattorna skall kunna justeras 
separat beroende på hur högt 
användaren vill att fotbadet skall vara. 

 

Vid en vidareutveckling av detta koncept 

bör en låsmekanism konstrueras. 

”x”-lösning 

 

I denna lösning är det tänkt att en slags 
stålram skall vecklas ut under fotbadet 
när man vill höja upp det.  

 

Vid vidare utveckling är det viktigt att 
analysera säkerheten i detta koncept för 
att eliminera risken för klämskador hos 
använaren. 
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7.4.3 Pugh´s matris 
Pugh´s matris upprättades med de fem koncept som valdes ut för vidareutveckling. I matrisen 
jämförs dessa koncept mot en referens men även mot varandra för att hitta den lämpligaste 
lösningen på problemet. Eftersom det inte hittades någon liknande produkt på marknaden får ett av 
de fem koncepten stå som referenspunkt. Denna referens erhåller värdet 0 på alla krav. 

Koncept 1, teleskoplösningen, fick det högsta värdet i matrisen. Därefter kom koncept nummer 3 och 
4 på samma värde och med lägst värde kom koncept 5, lösningen med justerbara ben. 

Eftersom koncepten är väldigt lika varandra kan detta ha en påverkan på resultatet. Det är svårt att 
utse någon klar vinnare med endast denna matris utan det krävs ytterligare utvärdering för att 
åstadkomma ett rättvist resultat. Pugh´s matris finns att granska i bilaga 12.4 – Pugh´s matris. 

  

”Justerbara ben”-lösning 

 

Denna lösning är väldigt enkel och gör det 
möjligt för användaren att höja upp 
fotbadet med hjälp av fyra justerbara 
ben. Benen är tänkta att fungera som 
teleskopstavar. 

 

Det är viktigt att kontrollera stabiliteten i 
detta koncept om en vidareutveckling 
skulle vara aktuell. 

Pyramidlösning 

 

Pyramidlösningen är väldigt lik 
teleskoplösningen och är även den tänkt 
att höja upp fotbadet i önskvärd höjd. 

 

Även här bör en låsmekanism konstrueras 
vid en eventuell vidareutveckling. 
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7.4.4 QFD 
En QFD upprättas för att identifiera de viktigaste sambanden mellan marknadskrav och 
produktegenskaper. Genom att hitta dessa samband kan vidareutvecklingen av koncepten ske på ett 
kvalitativt sätt utefter vad kunden önskar. En QFD berör även konkurrenter och hur dess produkter 
står sig i förhållande till koncepten. QFDn i sin helhet presenteras i bilaga 12.5 – QFD. 

 

Konkurrensdelen i denna QFD kan vara missvisande då det inte finns någon liknande produkt på 
marknaden och koncepten istället jämfördes med ett vanligt fotbad. Men då koncepten skall ha en 
minimal ändring i själva funktionen av fotbadet tycktes detta ändå vara relevant. Det vanliga 
fotbadet fick högre värden i hållfasthet och stabilitet och detta kan bero på att koncepten skall gå att 
höja till en högre höjd och detta påverkar hur stabilt fotbadet kommer att vara. Koncept ”x” och 
koncept ”justerbara ben” fick det sämsta värdet överlag och detta skulle kunna bero på att de två 
koncepten inte alls har en lika stabil lösning som de andra koncepten.  

 

 
Figur 21 - QFD 
 

 

 

7.4.5 Konceptval 
Resultatet av dessa analyser tyder på att den bästa lösningen på detta problem finns i koncept 1, 

teleskoplösningen. Detta beror främst på att detta koncept kan justeras till en högre höjd utan att 

förlora stabilitet. Det är även detta koncept som fått bäst resultat utseendemässigt då de andra 

koncepten kan tyckas se lite rangliga och ostabila ut. Utefter dessa resultat och analyser utsågs just 

koncept 1, teleskoplösningen, till det vinnande konceptet.   
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7.5 Bearbetning av lösning 
Det koncept som valdes ut i föregående kapitel skall nu bearbetas och vidareutvecklas med hänsyn 
till utformning och kostander men även materialval skall även fastställas. 

 

7.5.1 FMEA 
För att identifiera och eliminera eventuella felsätt hos den blivande produkten utfördes en FMEA-
analys. I analysen framkommer såväl felsätt, feleffekt och felorsak. Ju högre RPN-värde (Risk Priority 
Number) ett felsätt erhåller, desto allvarligare är felet. Det felsätt som utgav högst RPN-värde i 
denna analys var att det fanns en risk att infästningen till fotbadet lossnar eller slutar att fungera på 
grund av slitage. Slitage är svårt att förhindra men att se över materialval skulle vara en årgärd. En 
annan kan vara att välja infästningskomponenter med högre hållfasthet och vidhäftningsförmåga. 
Rekommenderade åtgärder i det här fallet är först och främst att se över materialval eftersom de 
höga RPN-värdena berodde på slitage. Välj ett material med högre slittålighet och hållfasthet för att 
minimera risken för dessa felsätt. Hela analysen finns att granska i bilaga 12.6 – FMEA. 
 

 
Figur 22 - FMEA 
 

 

7.5.2 Bearbetning av koncept 
Det är nu dags att börja bearbetningsfasen av konceptet. Bearbetningen kommer till största del 
göras med avseende på utformning men även kostnader och materialval.  

 

7.5.2.1 Utformning 
I denna fas påbörjades en vidareutveckling av konceptet med avseende på att produkten har en 
minimal materialåtgång men även på att hitta en rätt produktionsteknik. En av de justeringar som 
gjordes var att alla hörnen på produkten rundades av. Detta för att minska på materialåtgången men 
även för att förhindra smutssamling i hörnen. När alla hörnen är runda istället för vinkelräta blir det 
också betydligt enklare att hålla produkten ren. 

Utöver detta gjordes en djupare undersökning på hur en teleskopfunktion fungerar i praktiken. Men 
en närmare titt på hur fotbadet skulle låsa sig i ett specifikt läge gjordes också. Dessa resultat visas 
vidare under rubik 8 – Resultat.  
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7.5.2.2 Materialval 
För att få en bättre inblick av vilka material som skulle kunna användas till denna produkt gjordes en 
research på internet. En analys av de existerande fotbaden gjordes med avseende på material och 
vikt. Vikten har även den en stor betydelse i valet av material då fotbadet ska väga ungefär som de 
fotaden som finns på marknaden idag. Blir fotbadet för tungt är risken stor att användaren uppfattar 
produkten som klumpig och svår att använda. Men produkten måste ändå väga en del för att 
minimera risken för instabilitet. Är produkten för lätt kan den lätt vicka och det kan uppstå skador 
hos användaren. Därför måste det väljas ett material som varken är för lätt eller för tungt. 

 

Efter vidare forskning valdes hårdplast som ett lämpligt material till produkten. Dels för att det är 
relativt slitstarkt men även för att det i stor utsträckni ng kan återvinnas och därmed minska 
påverkan på miljön. Även de fotbad som finns ute på marknaden idag är gjorda av hårdplast och det 
har visat sig vara ett väldigt bra material för detta ändamål. Plasten väger relativt lite vilket reducerar 
vikten på produkten utan att göra den instabil vilket var det som önskades av materialet. Med 
plastens glatta yta minimeras även risken för smutssamling och produkten blir enkel att hålla ren. 

 

Låsningskomponenterna som är placerade på kortsidan av varje telsekopdel är tänkta att tillverkas i 
stål för att öka hållfastigheten på proukten. Eftersom produkten kan komma att utsättas för relativt 
stor belastning vid fotbad är det viktigt att använda material som tål dessa påfrestningar. Någon 
vidare fördjupning på materialvalet har inte gjorts på grund av tidsbrist. 

 

7.5.3 Bearbetning med avseende till DF-verktygen 
För att vidareutveckla och förbättra produkten ytterligare utfördes en bearbetning med avseende till 
de olika Dfverktygen i produktutvecklingsprocessen. 
 

7.5.3.1 DFM 
En DFM-analys används för att produkten skall vara så billig som möjligt att tillverka. Detta skall ske 
på ett sätt där produktens funktion och image inte försämras. 

 

Reducering av dimensioner 

 Teleskopplattan minskades till minsta möjliga dimension 

 Teleskopplattan har rundade hörn för att minska materialmängden 

 

Reducering av komponentkostnad 

 Alla överflödiga komponenter eliminerades 

 Allt överflödigt material eliminerades 

 Alla fästen för att montera ihop produkten är identiska 

 

Reducering av monteringskostnad 

 Monteringskostanden har minskat genom att förenkla monteringsmetoden 
  

7.5.3.2 DFA 
För att förbättra produkten med hänsyn till DFA användes de tumregler som ingår i analysen. I detta 
arbete har följande åtgärder gjorts: 

 

 Överflödiga komponenter har eliminirats 

 De flesta komponenter är symetriska eller identiska för att underlätta montering 

 Alla komponenter är lättåtkomliga 

 Alla monteringskomponenter är identiska  
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7.5.3.3 DFE 
En DFE-analys används för att produkten skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Dessa punkter 
representerar de åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan: 

 

 Alla komponenter är återvinningsbara 

 Komponenterna består av rena material och kan därför återvinnas på ett effektivt sätt 

 Det är enkelt att demontera alla komponenter för att sortera innan återvinning 

 

Transport är en punkt som inte har berörts i detta arbete och därför har ingen åtgärd gjorts med 
hänsyn till miljöpåverkan.  
 

7.5.3.4 DFMain 
DFMain är en analys som tillämpas för att förbättra och öka tillgängligheten för underhållsarbetehos 
produkten. Dessa punkter ansågs vara viktiga åtgärder i denna DFMain-analys: 

 

 Alla komponenter är lättåtkomliga 

 Montering/demontering av produkten kräver ej specialverktyg 

 Komponenterna kan lätt bytas ut vid slitage  
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8 Resultat 
I nedanstående kapitel presenteras resultet av detta examensarbete. 

 

 
Bilden ovan ger en uppfattning om hur produkten ser ut när den har nått sin maximala höjd.  

 

 
Bilden ovan illusterar hur proukten ser ut vid hopfällt läge. 

 

 
Bilden ovan visar hur produkten ser ut ovanifrån.  
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8.1 Låsmekanism 

 

 

 

 

 

 

  

Fotbadet kan höjas från kompakt, hopfällt 
läge till antingen full höjd eller en önskad 
höjd däremellan genom att ta tag i fotbadet 
och föra det uppåt. Teleskopdelarna vecklas 
ut en efter en och låses automatiskt i rätt 
läge. 

Användaren kan välja att höja fotbadet 
5,10,15 eller 20 cm beroende på önskemål. 

Vid maximal utstäckning har fotbadet en 
höjd på 40 cm. 

 

 

Genom att trycka in låsspärrarna på 
korsidan på fotbadet kan användaren enkelt 
skjuta ihop fotbadet till en lägre höjd om så 
önskas. 

Eftersom låsspärrarna kan sjutas in en 
våning i taget kan användaren själv välja 
önskad höjd på fotbadet. 

I hopfällt läge är produkten 26 cm hög. 

I detta läge är fotbadet smidigt att frakta 
och förvara.  
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9 Analys 
I detta kapitel kommer en analys av slutkonceptet göras. Med hjälp av nedanstående  

frågeställningar kommer svaren visa hur väl detta koncept uppfyller alla de krav som finns på 

produkten.  

 

1. På vilket sätt löser produkten problemet med att justera fotbadets höjd? 

Problemet med att inte kunna justera höjden på fotbadet kommer att lösas med hjälp av en 

teleskopkonstruktion som fästs under det befintliga fotbadet. På så sätt är det möjligt för 

användaren att justera fotbadets höjd till exakt den som önskas. 

 

2. På vilket sätt är produkten enkel att rengöra? 

 

 Lättåtkomliga ytor 

 Material som tål olika rengöringsmedel 

 Rundade hörn 

Genom att alla komponenter och ytor är lättåtkomliga är de därför även enkla att rengöra. Produkten 

skall även tillverkas i ett material som tål olika typer av rengöringsmedel. Eftersom produkten har 

rundade hörn kommer även detta att minimera smutssamlandet till skillnad från om produkten hade 

haft vinkelräta hörn. 

 
3. På vilket sätt är produkten enkel att använda? 

Produkten är konstruerad på så sätt att en montering endast kommer att behöva göras första gången 

som produkten skall användas. Själva justeringen av fotbadets höjd kommer vara väldigt enkelt för 

användaren att göra då höjden bara kan ändras på ett sätt. Kunden kan alltså inte använda 

produkten på ett felaktigt sätt och därmed riskera skador på sig själv eller produkten. Eftersom 

monteringen kommer att ske med standardskruvar kommer heller inga specialverktyg att behövas 

vid montering/demontering. 

 

4. På vilket sätt är produkten hållbar? 

Genom att produkten är konstruerad för att användas dagligen har ett slitstarkt och hållbart material 

valts till produkten. Eftersom det är enkelt att hålla produkten ren och fräsch kommer även detta att 

påverka livslängden på ett positivt sätt.  

 

5. På vilket sätt ger produkten ett säkert intryck? 

Genom att konstruera en robust konstruktion som står stadigt på underlaget kommer produkten att 

lämna ett säkert intryck hos kunden. Eftersom ytan som kommer i kontakt med underlaget har den 

största dimensionen kommer detta medföra att produkten står väldigt stadigt även vid användning. 
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6. På vilket sätt skiljer sig denna produkt från konkurrerande produkter? 

Denna produkt är unik på marknaden och gör det möjligt för användaren att justera fotbadets höjd. 

Problemet med att använaren inte når ner till fobadet kommer att lösas och kunden själv kommer att 

kunna välja en höjd som passar just hans/hennes önkemål. 
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10 Slutsatser och rekommendationer 
Detta examensarbete skulle resultera i en lösning till problemet med att justera höjden på fotbad. 
Eftersom det inte hittades några liknande lösningar på marknaden gjordes en marknadsanalys för att 
ta reda på vad kunderna ville att produkten skulle uppfylla. Därefter gjordes en analys på de fotbad 
som finns ute på marknaden för att få en insikt i hur produkterna fungerar. Reslutatet av detta 
arbete blev ett fotbad med en teleskoplösning som gör det möjligt för använaren att justera till just 
den höjd som önskas.  
 

10.1 Slutsats av resultat 
Detta examensarbetes syfte var att utveckla en lösning som skulle göra det möjligt för användaren 
att justera höjden på fotbadet och författaren är väldigt nöjd med resultatet. Problemet har lösts på 
ett bra sätt och de krav som ställts på produkten har uppfyllts. Denna lösning är enkel att använda 
och enkel att rengöra, vilket är två viktiga punkter att uppfylla. 
 

10.2 Rekommendationer 
På grund av en begränsad tidsram har vissa avgränsningar gjorts. För att få ett ännu bättre 

slutresultat skulle konstruktionsberäkningar kunna utföras. Bristen på dessa uträkningar kan ge en 

missvisande uppfattning om produkten. En prototyp skulle också vara en möjlighet att hitta 

eventuella brister i produkten innan tillverkningen startar. Vid bredare tidsram hade även en prisbild 

varit bra att göra. På så sätt hade produkten kunnat jämföras med liknande produkter i förhållande 

till tillverkningspris och produktutvecklingspris. Kunskaper inom materiallära skulle ha kunnat 

förbättras vid med en bredare tidsram då ingen djupare materialanalys har utförts i detta projekt. 

Dessa punkter skulle ges som framtida rekommendationer: 

 Prototyp 

 Konstruktionsberäkningar 

 Materialanalys 

 Prisbild 
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12 Bilagor 
 

12.1 Ganttschema  
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12.2 Marknadsundersökning 
 

1.  Har du någon gång upplevt problem att fotbadet har fel höjd? 
Ja Nej Osäker 

 

2. Äger du ett fotbad? 
Ja Nej 

 

3. Hur ofta brukar du ta ett fotbad? 
Flera gånger i veckan En gång i veckan En gång i månaden En gång per år 

 

4. Brukar du gå till en fotvårdssalong för att ta ett fotbad? 
Ja Nej 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fotbad som gör det möjligt att anpassa 
höjden för just ditt behov? 
Ja Nej Osäker 

 

6. Vad skulle detta fotbad få kosta? (sek) 
<500 500 1000 >1000  
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12.3 Marknadsundersökning - Resultat 
 

Svar: 23 st 

 

1.  Har du någon gång upplevt problem att fotbadet har fel höjd? 
Ja Nej Osäker 

18st 3st 2st 

 

2. Äger du ett fotbad? 
Ja Nej 

17st 6st 

 

3. Hur ofta brukar du ta ett fotbad? 
Flera gånger i veckan En gång i veckan En gång i månaden En gång per år 

3st  11st  8st  1st 

 

4. Brukar du gå till en fotvårdssalong för att ta ett fotbad? 
Ja Nej 

10st 13st 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fotbad som gör det möjligt att anpassa 
höjden för just ditt behov? 
Ja Nej Osäker 

17st 3st 3st 

 

6. Vad skulle detta fotbad få kosta? (sek) 
<500 500 1000 >1000 

3st 8st 9st 4st 
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12.4 Kravspecifikation 
 

Marknad 
Produkten skall 

 Vara prisvärd 

 Ha en attraktiv design 

 Ge ett säkert intryck 

 Vara enkel att använda 

 Vara ergonomisk utformad 

 Kunna stå emot långvarigt slitage 

 I första hand vara riktad till rörelsehindrade personer men även för barn och andra personer 

 

Säkerhet 
Produkten skall 

 Vara stadig 

 Vara hållbar 

 Inte skada användaren 

 Vara intakt vid användning 

 

Miljö 
Produkten skall 

 Till största del vara återvinningsbar 

 Bestå av miljövänliga material, utan att påverka funktionen 

 Ha en låg energiförbrukning 

 Tillverkas på ett miljömedvetet sätt 

 

Service/underhåll 
Produkten skall 

 Vara enkel att rengöra 

 Vara enkel att montera/demontera 
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12.5 Funktionsanalys 
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12.6 Pugh´s matris 
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12.7 QFD 
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12.8 FMEA 
 


