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Abstract 

This report presents a thesis project conducted by two students at Mälardalens 
högskola. The project covers 15 points in industrial design and was conducted 
during April to June 2014. The principal of the thesis works at Plastic Produkter. 
The assignment was to develop equipment for an effective way to dose, mix 
silicon, fill a special designed plastic bag and then seal it. The bag is then formed 
into a breast model. 
 
When a customer for various reasons decides to do a breast augmentation or a 
breast reconstruction, there may be doubt or uncertainty about the result. The 
idea of this product is to show the client and the client’s environment how the 
result of a future breast surgery would look like. 
 
The process began with a specification of demands and a functional analysis to 
define the issue. Once the problem was defined a competitor analysis was made 
to get an idea of how the competitors solve similar problems. The authors 
concluded that there were no obvious competitors, but there were products 
with similar purpose.  
 
The authors chose to start focus on how the mechanism would work. A partition 
of the machine made that a generation of ideas could be made on each separate 
part and then they could be combined into several concepts. A Pugh’s matrix and 
a QFD were made on the concepts for the mechanism to decide which concepts 
that should be developed. The winning mechanism concept was then combined 
with the remaining concepts parts that were selected. The final concept was a 
machine that is simple and easy to use, which meets the specified requirements. 
 
Tests and calculations were made to support the decisions that were taken. 
When the final concept was fully developed and tested, a casing was created 
which was formed after the inside of the machine. The casing is designed to fit 
into the customer environment and is developed for a first production. 
 
A 3D sketch of the final concept was made in SolidWorks to easily get a visual 
image of the concept. The entire machine and its components are presented in 
the results. Concept care was made on the machine to get low production costs 
and to make it easy to assembly. To locate and eliminate any future risks, a 
failure modes and effects analysis called FMEA was made. 
 
To easily evaluate the dynamic of the team and the process of the project, the 
team used an evaluation tool called PIPS. This gave an overall look of that the 
group assignment worked well throughout the process. Even if the project was in 
industrial design, it was a lot of construction that was needed to process. This 
meant that the project took a different and better direction than expected and 
gave the authors a greater overview of how the machine would work. The 
authors believe that the goals of the thesis were achieved well in this project.  
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Sammanfattning 

Denna rapport presenterar ett examensarbete utfört av två studenter vid 
Mälardalens högskola. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng inom 
industriell design och har genomförts under april till juni år 2014. 
Uppdragsgivaren för examensarbetet är Plastic Produkter i Bromma och 
uppdraget blev att ta fram en ny utrustning för att effektivt kunna dosera, blanda 
och spruta ut silikon samt försluta en specialutformad påse. Påsen formas sedan 
till en bröstmodell.  
 
När en kund av olika anledningar bestämmer sig för att göra en bröstförstoring 
eller en bröstrekonstruktion kan det finnas tvivel eller osäkerhet kring resultatet. 
Därför är tanken med denna produkt att enkelt och smidigt kunna visa kunden 
och dess omgivning hur resultatet från en framtida bröstoperation skulle se ut.  
 
Processen började med att gruppen ställde upp en kravspecifikation och utförde 
en funktionsanalys för att definiera problemet. När problemet var definierat 
utfördes en konkurrentanalys för att få en uppfattning om hur marknaden löser 
liknande problem. Gruppen kom fram till att det inte fanns några självklara 
konkurrenter, dock fanns det produkter med likande syfte. 
 
Gruppen började fokusera på hur mekanismen skulle fungera. En uppdelning av 
maskinen gjorde att idégenerering kunde göras på varje separat del för att sedan 
kombineras till flera koncept. En Pughs matris och en QFD gjordes på koncepten 
för mekanismen för att besluta vilket koncept som skulle vidareutvecklas. Det 
valda konceptet kombinerades därefter med resterande konceptdelar som 
valdes ut. Slutkonceptet blev en lätthanterlig maskin som uppfyller kraven.  
 
Tester och beräkningar utfördes för att stödja de beslut som tagits. Efter att 
slutkonceptet var färdigutvecklat och testat skapades ett ytterhölje som 
formades utefter maskinens insida. Ytterhöljet som presenteras är inte anpassat 
för framtagningen av en prototyp utan är anpassat för en första tillverkning. 
 
Med hjälp av SolidWorks skapades en 3D-skiss på slutkonceptet för att enkelt få 
en visuell bild av konceptet. Hela maskinen och dess delar presenteras i 
resultatet. Konceptvård utfördes på maskinen för att dra ned på 
produktionskostnaderna samt göra den lättmonterad. För att lokalisera och 
eliminera eventuella framtida risker gjordes en feleffektsanalys kallad FMEA.  
 
För att enkelt utvärdera gruppens gruppdynamik och arbetets process användes 
grupputvärderingsverktyget PIPS. Detta gav en översiktlig blick av hur väl 
grupparbetet har fungerat. Trots att projektet var inriktat mot industriell design 
var det mycket konstruktion som behövde bearbetas. Projektet tog då en annan 
riktning än väntat. Det gjorde att gruppen fick en större helhet av hela projektet 
och hur hela maskinen skulle fungera. Gruppen anser att målen för examens-
arbetet uppnåddes i detta arbete. 
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Ordlista 

Affordance Begreppet innebär hur självförklarade en produkt är. 
En produkt med hög affordance är självförklarande. 

Ergonomi 
 

Läran om hur redskap och miljöer påverkar 
människan. 

Lätthanterlig 
 

Är ett viktigt argument för att spara pengar och få 
produkten mer konkurrenskraftig. 

Bröstmodell Ett försök till en avbildning av ett verkligt bröst.  

Målgrupp Det är användarna till produkten. 

Penetration Det avstånd en nål tränger sig genom materialet med 
en känd last under en viss tid. 

Produktutveckling En process för att utveckla produkter. 

Semantik Vetskapen om tecken och hur dessa tolkas. 

SolidWorks Programvara för 3D-modellering och ritningar. 
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Sidan 1 

 1 Inledning 

Denna rapport presenterar ett examensarbete utfört av två studenter på 
Mälardalens högskola. Examensarbetet skrivs på grundnivå och omfattar 15 
högskolepoäng inom industriell design (kurs PPU303). Arbetet sker på 100 
procent under perioden april till juni år 2014. Detta medför att 40 mantimmar 
skall läggas ner varje vecka. Uppdragsgivaren för examensarbetet är Plastic 
Produkter. Handledare i examensarbetet är Anders Tobiasson från Plastic 
Produkter samt Ragnar Tengstrand från Mälardalens högskola.   

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är en utveckling av en helt ny idé med namnet Preplant 
som kirurgen Per Hedén kommit på. Det som skall tas fram och fokuseras på i 
detta arbete är en doseringsmaskin. Den skall med enkelhet kunna dosera, 
blanda och spruta ut silikon samt försluta en specialkonstruerad påse. Påsen 
stoppas in i en specialutvecklad behå, därefter sätts en bröstformad kupa fast 
utanpå påsen för att forma den. När materialet i påsen stelnat tas kupan bort. 
Därefter kan kunden ta bröstmodellen i den specialutvecklade behån med sig 
hem för att känna efter hur det känns att ha just den bröststorleken i vardagen. 
 
Det viktigaste syftet med hela idén är att enkelt och smidigt visa kunden och dess 
omgivning hur resultatet av en framtida bröstoperation skulle se ut. Detta för att 
så många kunder som möjligt skall vara nöjda efter den omfattande och dyra 
operationen som utförts. Då kunden blir nöjd är det inte bara bra för kunden 
utan också bra reklam för kliniken. Detta leder oss in på det andra syftet för idén, 
ett försäljningsargument. Då detta skall vara ett enkelt sätt att prova på större 
bröst och kan ta bort orosmoment kring resultatet efter en operation, kan detta 
komma att generera fler operationer för kliniken.  

1.1.1 Varför en bröstmodell? 
När en kund av olika anledningar bestämmer sig för att göra en bröstförstoring 
eller en bröstrekonstruktion kan det finnas tvivel eller osäkerhet kring resultatet. 
 
Bröstrekonstruktion är vanligast till för personer som har drabbats av en sjukdom 
eller varit med om en olycka. Detta kan medföra bröstdeformationer eller att 
man mister ett bröst. När en person ställs inför ett beslut att göra en 
bröstrekonstruktion kan det vara ett svårt val. Det kan finnas oro över resultatet 
samt hur personer i ens omgivning kommer att reagera. Denna oro kan göra att 
rekonstruktionen blir uppskjuten eller inte alls blir av. Ett annat scenario är att 
operationen blir av men att kunden blir missnöjd och inte tycker brösten blev 
som förväntat.  
 
Bröstförstoring kan göras på alla personer. Anledningen kan vara att man inte är 
nöjd med sina nuvarande bröst av olika skäl. Det största problemet med 
bröstförstoringar är att personen i fråga inte har en rimlig kroppsuppfattning, 
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detta kan då innebära att brösten blir oproportionerliga till resten av kroppen. 
Det är svårt för läkaren att förklara för kunden hur ingreppet kommer att 
påverka resten av kroppen när det till exempel gäller ryggbelastningar, hudens 
elasticitet runt brösten, minskad rörlighet, samt det visuella utseendet. Ifall 
läkaren inte lyckas övertala kunden till en rimlig bröststorlek kan de neka att 
operera och då blir operationen inte av.  
 
Oavsett vilken av de ovanstående operationerna som görs är det viktigt att 
kunden blir nöjd. En bröstmodell kommer kunna hjälpa till i den aspekten genom 
att vara ett pedagogiskt hjälpmedel. Bröstmodellen kommer att hjälpa till så att 
bröstens storlek både passar kundens kropp och idé.  
 
Enligt en undersökning som gjorts av Per Hedén är 20 % av alla europeiska 
kvinnor intresserade av en bröstförstoring, dock är det mindre än 1 % som 
bestämmer sig för att göra en operation. Anledningen till varför det är så få som 
faktiskt genomgår operationen är för att det inte finns tillräckligt mycket tillit. De 
stora problemen som finns är också att:  
 

 Patienten har svårt att förklara hur de vill att resultatet skall bli. 

 Patienten kan inte förmedla verbalt hur de vill att det skall se ut. 

 Patienten vill vara med i valet av deras implantat. 

 Patienten vill ha en personlig lösning anpassad till sitt behov. 

 Patienten vill veta hur de kommer att se ut.  
 
Precis som man vill testa hur kläder passar innan man köper dem, vill man även 
testa brösten. (Hedén 2012) 

1.2 Plastic Produkter 
Plastic Produkter startade i Estland år 1919 och inriktade sig mot allt inom plast 
och produktion. De arbetar idag gentemot uppfinnare och företagsutvecklings-
avdelningar med att hitta lösningar med hjälp av breda erfarenheter inom 
produktion, utveckling och design. Ett normalt arbetsflöde för företaget är att 
kunden kommer med en idé som företaget förverkligar. Företagets erfarenhet 
och kunskap om plaster gör det möjligt att bedöma om det är genomförbart eller 
inte. När kunden är nöjd förverkligas idén till mjukvara för företagets maskiner 
som sedan tillverkar produkten. Företagets verksamhet innefattar allt från 
materialval till färdig produkt. (Plastic Produkter 2012) 
 

 
Bild 2 - Produkter som företaget tillverkat (Plastic Produkter 2012) 
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 2 Syfte och mål 

Syfte och mål presenteras i nedanstående kapitel ur både uppdragets och 
examensarbetets synvinkel. 

2.1 Syfte 
Syftet med uppdraget från Plastic Produkter är att ta fram en ny utrustning för 
att snabbt och effektivt kunna dosera, blanda och spruta ut silikon samt försluta 
en påse som senare skall formas till en bröstmodell. 
 
Syftet med examensarbetet är att lösa en omfattande uppgift samt visa att 
gruppen kan tillämpa de kunskaper som har erhållits under studietiden. 

2.2 Mål 
Målet med uppdraget är att komma fram till ett fungerande koncept som Plastic 
Produkter kan använda till en första tillverkning.  
 
Målet med examensarbetet är att kartlägga och identifiera en fungerande layout 
av en doseringsmaskins system och dess delar.  
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 3 Projektdirektiv 

Prioriteringarna att arbeta efter är att undersöka: 
 

1. Vilket silikon som skall användas. 
2. Vilken dubbelpatron med blandningsrör som skall användas. 
3. Hur mekanismen skall se ut. 
4. Hur plastpåsen skall utformas.  

 
Detta är en fokuslista som gruppen och uppdragsgivaren kommit fram till 
tillsammans. Plastpåsen skall endast undersökas i mån om tid. 
 
Uppdragsgivaren har ett önskemål om att försöka använda en redan befintlig 
dubbelpatron som innehåller de två komponenterna samt tillhörande 
blandningsrör. Önskemålet ställdes för att hålla produktionskostnaderna nere.  
 
När silikonet har doserats i plastpåsen skall påsen förslutas. Ett projektdirektiv är 
att det skall finns med en integrerad dubbelsvets som både smälter ihop påsens 
pip samt klipper av den utan något spill av silikonet. Svetsen skall svetsa och 
skära av på två ställen på plastpåsen med ett avstånd på ca 60 mm. Detta för att 
bilda en kudde av påsens pip på 60 mm som kirurgen skall kunna känna på för att 
bedöma när silikonet har härdat utan att röra på kundens bröstmodeller och 
riskera att deformera dem. 
 
Ett viktigt projektdirektiv som också har mottagits från uppdragsgivaren är att 
doseringsmaskinens visuella utseende skall passa in i exklusiva och professionella 
plastikkirurgiska kliniker runt om i världen.  
 
Projektdirektiven givna från högskolan till projektet är att det kommer att 
begränsas till en tidsperiod på 10 veckor med 40 manstimmar varje vecka. På 
grund av tidsramen har avgränsningar upprättats för att öka kvalitén på 
resultatet. Produktutvecklingsprocessen och dess verktyg skall presenteras i form 
av en rapport, en visuell CAD-modell med tillhörande ritningar samt presenteras 
muntligt. 
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 4 Problemformulering 

I detta kapitel redovisas det problem och de frågeställningar som skall analyseras 
och lösas i examensarbetet. Nedanstående lista visar de punkter som gruppen 
ansåg vara viktigast för projektets framgång. 
 

1. Hur stora delar av varje silikon-komponent behövs?  
2. Hur skall doseringen ske? 
3. Hur skall rätt mängd silikon doseras? 
4. Hur skall silikonet pressas ut?  
5. Hur skall det visuella utseendet se ut?  
6. Hur lång tid kommer maskinens process ta?  

 
För att se kraven som är ställda på produkten se kravspecifikation i avsnitt 7.2.3. 
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 5 Projektavgränsningar 

Resultatet kommer att presenteras i form av ett konceptförslag samt en 
detaljerad CAD-modell med medföljande ritningar.  
 
Projektet kommer huvudsakligen fokuseras på hur doseringen skall fungera samt 
det visuella utseendet på doseringsmaskinen. Några komponenter så som 
dubbelpatron och blandningsrör kommer att undersökas för att se hur maskinen 
behöver konstrueras utefter dem.  
 
Detta projekt skulle ursprungligen utvecklas utifrån en första produktion. Under 
projektet gång insåg gruppen att tiden inte räckte till att konstruera och testa en 
prototyp vilket innebar att detta arbete valdes att avgränsas till ett färdigt 
koncept för prototypframtagning och inte för en första tillverkning. Däremot är 
fortfarande ytterhöljet konstruerat efter en första tillverkning då gruppen inte 
ansåg att det behövdes för att testa prototypen. 
 
Detta kan komma att medföra att designen på ytterhöljet behöver ändras för att 
möjliggöra billigare produktion i framtiden. 
 
Gruppen kommer inte att undersöka patentövertramp på grund av att 
gjutformningsmetoden har patenterats under projektets gång.   
 
Tillverknings- och materialkostnader kommer att vara i åtanke under processen, 
dock kommer inga kostnader beräknas eller presenteras.  
 
Ritningarna som presenteras i bilaga 10 och 11 är inte fullständiga 
konstruktionsritningar. Det är ritningar som möjliggör och underlättar ett 
prototypbygge. De innehåller huvudmått och nödvändiga mått för rätt passform i 
prototypen. 
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 6 Teoretisk bakgrund och 
lösningsmetoder 

Teoretisk bakgrund och lösningsmetodik som är relevant i arbetet presenteras i 
detta kapitel.  

6.1 Allmänt om silikon 
Silikon är ett samlingsnamn för oorganiska polymerer som är sammansatta av 
kisel och syre, samt kol och väte. Silikon kan vara flytande, som en gel eller i fast 
form. Det har unika kemiska och mekaniska egenskaper. Det leder inte 
elektricitet, är inte vattenlösligt och har god kemisk resistens. Silikon finns som 
en- eller två-komponentprodukter. En-komponentsilikon härdas vanligtvis med 
hjälp av luftens fuktighet, medan två-komponentsilikon härdar då dess 
komponenter blandas. Silikon används inom många olika områden, bland annat i 
medicinska implantat och vardagliga hushållsartiklar till exempel Skönhets-
produkter, vattenskyddande material och i tuggummi. (ABIC KEMI AB 2012) 

6.2 Dubbelpatron 
En dubbelpatron är en behållare som förvarar två olika komponenter utan att de 
vidrör varandra. Genom att använda en sådan patron kan de båda 
komponenterna pressas ut samtidigt för att få rätt proportioner i blandningen. 
En dubbelpatron är oftast gjord i Polyeten eller Polypropen som är kemikalie-
beständiga plaster och går att återvinna. Patronerna finns att köpa i ett antal 
standard-storlekar för att de skall kunna passa de flesta doseringsmaskiner. Det 
finns även ett flertal olika förslutningar av öppningen på dessa standard-
patroner, vilket gör att det finns många olika patroner att välja mellan. 
 

 

Bild 3 - Dubbelpatron (Privat bild 2014) 
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6.3 Blandningsrör 
Ett blandningsrör är ett rör som oftast har ett spiralliknande inre. Två olika 
komponenter kommer in i röret med hjälp av tryck. Komponenterna går då 
igenom spiralen som då blandar ihop dem och kommer ut färdigblandade på 
andra sidan. Blandningsrörets längd och inre anpassas efter patronen och 
komponenternas viskositet. 
 

 

6.4 Påsförslutare 
En påsförslutare är en apparat som försluter en påse med hjälp av värme. Påsens 
två sidor kläms ihop mellan två värmeplattor som smälter och svetsar dem 
samman. 

6.5 Doseringsmaskiner 
En doseringsmaskin gör att rätt mängd material portioneras ut från en behållare 
som innehåller det önskade materialet. Vanligen består materialet av två 
komponenter som skall blandas för härdning. 

6.6 Visuella miljön  
Ett studiebesök gjordes på Akademikliniken Walk-in-Clinic Stureplan den 4 april 
2014 för att fånga den visuella miljön som klinikerna vill förmedla till sina kunder. 
Detta gjordes för att doseringsmaskinen skall stå i en liknande miljö och skall 
förmedla samma känsla. Allt var sterilt, rent och avsaknaden av färger lyste 
starkt. Det användes mycket vitt i både textiler och möbler. All metall var i 
högglansigt aluminium eller rostfritt stål. För att ge en öppen känsla men ändå 
avskilja på rum och göra de privata, användes frostat glas som väggar och dörrar. 
  

Bild 4 - Blandningsrör (Privat bild 2014) 
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För att göra kliniken mer personlig hängde harmoniska tavlor på väggarna i 
väntrummet samt väl utplacerade blommor runt om i kliniken. Nedan syns ett 
kollage på bilder från kliniken på Stureplan samt Akademiklinikens egna foton.  
 

 

6.7 Planering 
För att kunna slutföra projektet i tid och för att undvika missförstånd om i vilket 
skede de olika produktutvecklingsverktygen skulle användas valde gruppen att 
göra en grundlig planering. Detta gjordes med hjälp av verktygen nedan. 

6.7.1 Gruppkontrakt 
När man arbetar i grupp kan det vara en fördel att upprätta ett gruppkontrakt vid 
projektstart. Gruppkontraktet är en överenskommelse om vilken målsättning 
gruppen har och vilka regler som skall gälla under projektet. Kontraktet skall 
även kunna användas för att lösa eventuella tvister inom gruppen.  Ett kontrakt 
upprättas, läses och skrivs under av alla gruppmedlemmar. (Arvidsson 2012) 

6.7.2 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är en grafisk bild av en tidsplan för ett projekt. Det visar hur 
arbetet skall fortlöpa och hur de olika momenten är beroende av varandra. 
Uppbyggnaden av ett Gantt-schema börjar med att alla uppgifter som skall 
utföras listas i en kolumn på y-axeln sedan infogas en tidsaxel i en rad på x-axeln. 
Under tidsaxeln listas vilken vecka varje moment skall utföras. Det blir tydligt att 
se vad som måste göras, vad som kan skjutas upp och vad som kan utföras 
parallellt. Ett Gantt-schema är ett levande dokument som kommer att bearbetas 
under hela projektets gång. (Fors-Andrée 2012) 

Bild 5 - Kollage över visuella miljön (Privata bilder 2014 Akademikliniken u.å.) 
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6.7.3 Möten och dokumentation 
Det är viktigt att dokumentera den information som ges vid varje möte, detta för 
att enkelt kunna föra vidare information för fortsatt arbete. Det ger också en bra 
översikt om var man befinner sig i arbetet, vad som redan har gjorts och vad 
nästa steg är. Vid eventuell frånvaro skall personen i fråga kunna läsa igenom 
mötesprotokollet och därefter ha full koll över vad som sagts och bestämts. 
(Fritext 2014) 

6.8 Problemförståelse 
För att lättare få en bra förståelse över produktens syfte måste krav och 
funktioner definieras. De olika metoderna redovisas nedan.  

6.8.1 Konkurrentanalys 
För att lyckas i förhållande till konkurrenterna gäller det att ligga steget före. Det 
är viktigt att ta reda på vad konkurrenterna gör, vad de planerar att göra och hur 
de tänker. Informationen som samlats in ställs sedan upp och jämförs mellan de 
olika konkurrenterna. Från all insamlad information finns alla förutsättningar för 
att skapa något bättre. (Bokförlaget redaktionen 2014) 

6.8.2 Funktionsanalys 
När man utvecklar en produkt är det viktigt att förstå varför produkten finns, 
själva huvudsyftet. Detta kan göras med hjälp av en funktionsanalys. Denna 
analys definierar vilka funktioner koncepten skall ha, men inte hur de skall 
uppnås. En produkt har alltid en huvudfunktion. Varje huvudfunktion innehåller 
även flera del- och underfunktioner som är en förutsättning för att 
huvudfunktionen skall kunna uppfyllas. Det finns också stödfunktioner, de är inte 
nödvändiga för att produkten skall fungera men gör att den kan skilja sig från 
konkurrenter. För att funktionerna enkelt skall kunna tydas anges funktionerna 
med ett verb och ett substantiv till exempel ”medge grepp”. Ett funktionsträd 
kan upprättas för en tydlig överblick över funktionerna. Analysen uträttas i tidigt 
skede av ett projekt och bearbetas därefter under hela projektets gång. (Österlin 
2010, s.42) 

6.8.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är till för att förstå vilka krav produkten skall uppfylla. Att 
använda sig utav denna metod är ett sätt att förenkla kommunikationen mellan 
kundbehov och tekniska krav. Fokus skall vara på vad man skall lösa, inte hur. En 
väl arbetad kravspecifikation effektiviserar och stöttar arbetet under hela 
processen då den kan användas både som mål för arbetet och som facit vid 
utvärdering. Specifikationen skall förutom kraven även ge en helhetsbild över 
marknad och pris, samt ge en tydlig bild av hur produkten skall utformas. För att 
effektivisera arbetet är det viktigt att skilja på krav och önskemål. Ett krav 
prioriteras alltid före ett önskemål. Önskemålen arbetas in i produkten i mån av 
tid och resurser. (Österlin 2010, s 51-53) 
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6.9 Idégenerering 
För att på ett organiserat sätt ta fram nya idéer och koncept används 
idégenerering. Det är en enkel och billig metod att använda. För att genereringen 
skall vara så effektiv som möjligt är det viktigt att gamla tankemönster bryts och 
att nya tankebanor välkomnas. Det finns olika metoder inom idégenerering men 
den som är vanligast och mest effektiv är brainstorming. (Lyssnapåkunden 2010) 

6.9.1 Brainstorming 
Brainstorming är en bra metod när nya idéer eller lösningar behöver genereras 
och även om en grupp har fastnat i ett rutintänk. Brainstorming går till så att 
huvudfrågan skrivs ner synligt för hela gruppen. Därefter skall alla i gruppen 
skriva ner sina idéer på mindre lappar, detta görs i tystnad. Efter det presenteras 
idéerna för resten av gruppen och ingen kritik får ges. En förbestämd ledare tar 
upp varje idé i ordning och ser till att alla förstår dem, fortfarande ingen kritik får 
ges. Proceduren kan göras om, fast denna gång är diskussion tillåtet. Detta 
kommer resultera i en stor mängd idéer som alla i gruppen har bidragit med. 
(Lyssnapåkunden 2010) 

6.10 Konceptgenerering och utvärdering 
För att välja det rätta konceptet att gå vidare med från idégenereringen 
utvärderas dessa med vissa metoder. Nedan beskrivs de metoder som använts i 
arbetet. 

6.10.1 Pughs matris 
Pughs matris är en metod som används för att kunna uppskatta vilket koncept 
som på bästa sätt löser det givna problemet. De givna kraven viktas i en skala 1-
5. De utvalda koncepten jämförs sedan mot en redan befintlig referens, vanligen 
i en skala på -2 till 2, där noll anses vara likvärdigt med den befintliga referensen. 
Poängen räknas därefter samman. Matrisen kommer att resultera i två 
resultatvärden, ett viktat och ett oviktat. Det oviktade resultatet är en 
sammanställning av de värden som framkom genom att jämföra konceptet mot 
referensen. Det viktade resultatet är en sammanställning av varje värde 
multiplicerat med varje kravs viktning. (Decision making confidence 2013) 

6.10.2 QFD 
För att få en bättre förståelse för vilka kundens krav är, skapar man en QFD som 
är en förkortning av Quality Function Deployment. Denna metod översätter 
kundkrav till produktegenskaper uttryckta i tekniskt mätbara termer.  
 
Utifrån de resultat man får från marknadsundersökningar skapas kategorier och 
egenskaper. Egenskaperna viktas utifrån vad kunden anser är viktigt och mindre 
viktigt för produkten, för att sedan kunna tolka egenskaperna som primära eller 
sekundära. Då det finns konkurrenter med liknande produkter sätts även dessa 
in i en QFD för att kunna jämföras med de krav man fått fram. Därefter jämförs 
även kraven mot de nya koncepten. (Österlin 2010, s.71-72) 
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Hur en QFD fylls i: 
 

1. Fyll i kundkraven och vikta dessa på en skala 1-5 (WHAT och Importance) 
2. Koncept och konkurrenter uppskattas mot hur väl de uppfyller 

kundkraven. (Competitor ratings) 
3. De tekniska kraven som uppfyller kundkraven fylls i samt att de graderas 

efter samband med siffrorna 1,3 eller 9. (HOW och Relationship matrix) 
4. Ett målvärde hittas för varje tekniskt krav. (HOW MUCH) 
5. Koncepten jämförs med konkurrenter. (HOW MUCH)  

6.11 Datorstöd 
I en produktutvecklingsprocess är det viktigt att kunna visualisera sin blivande 
produkt. Nedan beskrivs de datorstöd som tillämpades i arbetet. 

6.11.1 CAD 
CAD är en förkortning av Computer Aided Design och är en mjukvara för 3D 
modellering samt för att producera ritningar. I denna kurs kommer programmet 
SolidWorks 2013 användas. Det är ett programvaruverktyg som har 

Bild 6 - Mall för QFD (ME u.å.) 



Sidan 13 

användarvänlighet i fokus och förenklar skapande, simulering, publicering och 
hantering av data. (SolidWorks 2014) 

6.11.2 FEM-analys  
När en modell är färdig i SolidWorks går det att simulera en verklig situation som 
den kan tänkas hamna i. Allt från hållfasthet till flödesberäkningar kan kalkyleras. 
Vanligast färgkodas detta på modellen men det går också att exportera till Excel. 
(Ingenjörsprojekt 2014) 

6.11.3 CES selector  
CES selector är en programvara som underlättar materialval. I programmet finns 
ett materialbibliotek som inte bara innehåller de olika materialen, utan också 
kostnader, miljöpåverkan och mycket mer information. Det är möjligt att ställa 
upp material utefter olika egenskaper och enkelt jämföra dem. (Granta material 
intelligence 2014) 

6.12 Konceptvård 
Då ett koncept har valts, skall lösningen av problemet bearbetas och utvecklas till 
bästa möjliga slutkoncept. Detta utvecklingsarbete kan ske med hjälp av olika 
produktutvecklingsverktyg i form av konceptvård. 

6.12.1 DFM 
Huvudsyftet med verktyget är att specificera den bästa tillverkningsmetoden för 
komponenterna och försäkra sig om att komponenternas form är anpassad för 
denna metod. Detta görs för att få en så effektiv och kvalitativ tillverkning som 
möjligt. Då det är svårt för en enda produktutvecklare att ha kunskap om alla 
processer, är tanken med DFM att integrera flera personer med kunskap från 
olika områden för att få ett optimalt resultat. Verktyget kräver alltså ett 
samarbete mellan produktutvecklare och tillverkningsingenjörer. (Ullman, 2010, 
s.328) 

6.12.2 DFA 
Produkter bestående av ett flertal komponenter som kräver montering kan 
orsaka onödiga kostnader. Därför är effektivisering och optimering av 
monteringen mycket önskvärt. Design For Assembly är ett verktyg som kan 
användas för att fastställa ett effektiviserat sätt att montera en ny produkt. Det 
kan även användas till förbättring av monteringssystem för befintliga produkter. 
DFA är uppbyggt av 13 riktlinjer, vilka är lämpliga att använda som bas i ett 
arbetsblad. De 13 riktlinjerna är: 
 

 Minimera antalet komponenter. 

 Minimera antalet fästanordningar. 

 Val av lämplig baskomponent. 

 Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras. 

 Val av effektiv monteringsfixtur. 
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 Underlätta komponentåtkomst. 

 Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, automatiskt). 

 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 enkelriktad montering. 

 Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning. 

 Maximera tillgänglighet vid montering. 

Förbättringsindex kan beräknas för varje riktlinje. Detta görs genom att beräkna 
en eventuell förbättringspotential. Ett exempel kan vara: 
 

                      
                                            

                 
 

 
När detta har beräknats kan data föras in i arbetsbladet. Är förbättrings-
potentialen mindre än 10 % är designen utmärkt och får då en hög värdesiffra i 
arbetsbladet. Då alla 13 riktlinjer har beräknats kan summan av värdesiffrorna 
användas för att jämföras med andra alternativa monteringar av designen. Detta 
för att få en så optimal och effektiv montering som möjligt. DFA görs relativt sent 
i produktutvecklingsprocessen då konceptet är fullt definierat med monterings-
material och metod för montering. (Ullman, 2010, s.329-334) 

6.12.3 FMEA 
FMEA är en förkortning av Failure Modes Effects Analysis och kan beskrivas som 
en feleffektanalys. En FMEA används till att analysera fel som kan uppstå och 
sedan föreslå metoder att rätta till felorsaken. Genom att fel upptäcks och rättas 
till i ett tidigt stadie kan pengar sparas. Det kan med fördel vara flera personer 
med olika kompetens som gör en FMEA för att få fler synvinklar. (Rekton AB 
2014) 

6.13 Grupputvärdering 
Det är viktigt att göra utvärderingar inom gruppen för att förbättra 
gruppdynamiken för eventuella framtida projekt. Nedan presenteras det verktyg 
som används i detta avsnitt. 

6.13.1 PIPS 
Pips står för Phases of Integrated Problem Solving och är ett utvärderingsverktyg. 
Verktyget används i slutet av alla projekt för att utvärdera hur grupparbetet har 
fungerat och hur alla har blivit behandlade. Det finns både uppgiftsrelaterade- 
och grupprelaterade frågor. Dessa frågor besvaras i vilken utsträckning de har 
utförts från ”fullständigt” till ”inte alls”. (Mycoted 2007) 
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 7 Tillämpad lösningsmetodik 

Nedan följer ett flödesschema över verktygen och metoderna som arbetet 

kommer att följa. 

 Planering 

- Gruppkontrakt 

- Gantt-schema 

- Möten och dokumentation 

 Problemförståelse 

- Konkurrentanalys 

- Funktionsanalys 

- Kravspecifikation 

 Idégenerering 

- Brainstorming  

 Konceptgenerering och utvärdering 

- Pughs matris 

- QFD 

 Val av slutkoncept 

 Konstruktion 

- Tester 

- Beräkningar 

 Datastöd 

- CAD 

- FEM-analys 

- CES selector 

 Konceptvård 

- DFM 

- DFA 

- FMEA 

 Grupputvärdering 

- PIPS 

7.1 Planering 
Nedan beskrivs hur planeringen och uppstarten av projektet har gått till. 

7.1.1 Gruppkontrakt  
Ett gruppkontrakt upprättades för att sätta upp riktlinjer för arbetet samt dela 
upp ansvarsområden för gruppmedlemmarna. Detta gjordes även för att ha som 
hjälp om eventuella tvister skulle uppstå. Se gruppkontrakt i bilaga 1. 
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7.1.2 Gantt-schema 
Gruppen upprättade ett Gantt-schema för att få en noggrann tidsplan för 
projektet. Gruppen skrev upp de olika moment som krävdes för att utföra 
projektet och delade upp arbetstiden på dessa. Detta för att få en bild av hur 
arbetet skulle fortlöpa och hur de olika momenten var beroende av varandra. Se 
slutfört Gantt-schema i bilaga 2. 

7.1.3 Möten och dokumentation 
Gruppen valde att dokumentera all information som gavs, samt alla beslut som 
togs vid varje möte. Detta för att enkelt kunna föra vidare informationen till 
fortsatt arbete och även för att få en översikt om var i arbetet gruppen befann 
sig. Se sammanställda mötesprotokoll i bilaga 3. 

7.2 Problemförståelse 
Det finns olika delar som måste göras för att tydligt och stukturerat öka 
förståelsen för problemet. Detta är ett stort avsnitt för att förstå arbetet på en 
djupare nivå och för att komma på idéer.  

7.2.1 Konkurrentanalys 
Doseringsmaskinen som skall utvecklas är en helt ny produkt och är därför 
ensam på marknaden. Detta medför att det inte finns några direkta konkurrenter 
som löser problemet på samma sätt. Istället undersöktes silikondoserarens syfte 
och likande produkter. Syftet är att enkelt och smidigt visa kunden och dess 
omgivning hur resultatet från en framtida bröstoperation skulle se ut. Det syftet 
går att uppfylla med andra produkter och det är på dessa produkter som en 
konkurrentanalys gjordes, samt på liknande produkter. Se fullständig konkurrent-
analys i bilaga 4. 

7.2.2 Funktionsanalys 
För att förstå produktens huvudsyfte och de funktioner som krävs för att 
möjliggöra den, upprättades denna funktionsanalys. Detta kommer hjälpa 
gruppen att fokusera på att lösa problemen i projektet på bästa sätt. Nedan 
följer en funktionslista vars meningar är utformade med verb + substantiv. 
 

Funktionslista 
H = Huvudfunktion  
D = Delfunktion  
U = Underfunktion  
S = Stödfunktion 

  

 Dosera anpassad silikonmängd  H 

 Blanda silikon   U 

 Leda silikon   U 

 Fylla plastpåse   D 

 Vara lätthanterlig   D 
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 Möjliggöra engångspatroner  U 

 Möjliggöra engångs-blandningsrör U 

 Erhålla hög affordance  U  

 Tillåta rengöring   U 

 Tilltalande utformning  S 

 Associeras till plastikkirurgiska kliniker S  

 Äga hållbarhet   U 

 Äga enkelhet   U  

 Medge kvalitetkänsla  D 

 Äga stabilitet   U 

 Medge hög repeterbarhet  D  

 Vara semantisk   U 

 Möjliggöra förslutning av påse  U 

 Möjliggöra avskärning av påse  U 

 Utesluta läckage    D 

 Vara mobil   U 

 Medge enkelt underhåll  U 
 

Funktionsträd 
För en lättare överblick skapades ett funktionsträd över de funktioner som står 
ovan i funktionslistan. 
 

 

7.2.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen utformades från ett flertal krav givna av Anders Tobiasson, 
Per Hedén och från funktionsanalysen. Avgränsningar, problemformulering och 
direktiv har också används som grund till denna kravspecifikation. 
 

Bild 7 - Funktionsträd (Privat bild 2014) 
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Marknadskrav 
 Doseringsmaskinen skall associeras till miljön på exklusiva och 

professionella plastikkirurgiska kliniker. 

 Doseringsmaskinen kommer ha samma utförande på alla enheter. 

 Doseringsmaskinen skall vara flyttbar med enkelhet. 

 Doseringsmaskinen skall inte kräva mycket kraft under användning.  
 

Produktkrav 
 Doseringsmaskinen skall kunna dosera upp till 500 ml. 

 Doseringsmaskinen skall dosera rätt mängd silikon 

 Doseringsmaskinen skall vara användarvänlig 

 Doseringsmaskinen skall ha enkel lösning för utbytande av dubbelpatron 
och dess tillhörande blandningsrör. 

 Doseringsmaskinen skall vara anpassad för alla bröststorlekar. 

 Doseringsmaskinen skall ha en tilltalande utformning 

 Doseringsmaskinen skall möjliggöra svetsning och avskärning av påsen. 

 Doseringsmaskinen skall medge enkel reparation. 

7.3 Idégenerering  
Det som ligger i grunden för denna doseringsutrustning är att silikonet som den 
doserar skall få rätt penetration när det stelnat. Blandningen som eftersträvades 
hade lika stora delar av varje komponent. Detta för att det redan fanns befintliga 
standard-dubbelpatroner med två lika stora rör som kunde fyllas med silikon och 
levereras. När storleken på dubbelpatronen och proportionerna var fastställda 
valde gruppen att börja med att fokusera på hur mekanismen för doseringen 
skulle se ut då det är den viktigaste delen. 
 
Idégenereringen gjordes med hjälp av brainstorming samt genom samtal och 
diskussion med handledaren Anders Tobiasson. Genom att analysera problemet, 
lokalisera alla delar och system i doseringsmaskinen underlättades idé-
genereringen. Genom att kombinera och strukturera olika idéer skapades många 
fler idéer. Med hjälp av tidigare information från kravspecifikationen kunde vissa 
idéer elimineras. Se utvalda idéskisser i bilaga 5. 

7.3.1 Brainstorming 
Med hjälp av en uppdelning av doseringsmaskinen kunde brainstorming ske på 
varje separat del och sedan kombineras till ett flertal koncept. Gruppen hade i 
åtanke genom hela denna process att maskinen skulle vara liten och nätt, 
samtidigt som den skulle förmedla kvalité. Med tanke på att den skall stå i en 
exklusiv miljö är det även viktigt att det inte uppkommer onödiga problem. Detta 
innebär att maskinen behöver vara lätthanterlig och själv-förklarande. 
 
Hur produktionen eller monteringen  skulle gå till fanns inte i åtanke i början av 
processen. Detta gjordes för att alla idéer skulle tas fram utan att påverkas av 
negativa tankar. När alla idéerna skrivits upp eliminerades de idéer som självklart 
inte fungerade med tanke på produktion och montering. 
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7.4  Konceptgenerering och utvärdering 
För att enklare kunna få fram alla koncept och för att därefter välja ut det bästa 
för vidareutveckling har koncepten delats upp på flera olika områden. Först är 
det ett flertal koncept på mekanismen och därefter utförs en Pughs matris på de 
koncepten parallellt med en QFD. Vidareutveckling av det vinnande konceptet 
görs genom att kombineras med flera olika koncept inom fixering av 
dubbelpatron och blandningsrör, svets och skärare, öppning av patron och 
doseringsreglage. När alla komponenter hade valts ut utformades ett hölje efter 
dessa. 

7.4.1 Koncept mekanism 
Idéerna som genererades kring doseringens mekanism kombinerades och 
diskuterades. Diskussionerna ledde fram till en rad olika koncept som 
presenteras nedan. Alla koncepten är uppbyggda med en stålbalk som alla delar 
fästs vid, detta för att göra maskinen stabil och hållbar. 
 

Koncept 1 – Rakt med kulskruv utan motor 
Grunden med detta koncept är att användaren trycker ner en mutter som glider 
längs en löst inspänd kulskruv. Denna trycker ner doseringsstavarna som därefter 
trycker ut silikonet. Dubbelpatronen, blandningsröret och kulskruven är vinkelrät 
mot bordet. 
 

 
 

 
  

Bild 8 - Koncept 1 (Privat bild 2014) 
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Koncept 2 – Rakt med kulskruv med motor 
Detta koncept är en vidareutveckling av koncept 1. Skillnaden är att det inte är 
en manuell nedtryckning utan en motor som driver kulskruven rätt antal varv. 
Kulskruven för muttern neråt och doseringsstavarna följer efter och doserar 
silikonet.  

 
 

Koncept 3 – Snett med drag framifrån 
I detta koncept har dubbelpatronen och blandningsröret vinklats med en vinkel 
på 65 grader från bordet för att reducera maskinens höjd. Doseringen sker via en 
justerbar spak på framsidan som enkelt kan dosera med hjälp av muskelkraft. 
Dubbelpatronen har en smidig och lättåtkomlig platta som den kan placeras på 
för att minska risken att den placeras fel.  

 
 

Bild 9 - Koncept 2 (Privat bild 2014) 

Bild 10 - Koncept 3 (Privat bild 2014) 
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Koncept 4 – Snett med drag från sidan 
Detta koncept är en vidareutveckling av koncept 3. Den stora skillnaden är att 
spaken är placerad på sidan och följer patronens riktning och vinkel.  

 
 
Koncept 5 – Rakt med helt kugghjul 
Dubbelpatronen och blandningsröret är vinkelräta mot bordet i detta koncept. 
Spaken sitter på sidan av doseringsmaskinen och är fäst i två kugghjul. 
Doseringsstavarna har kuggar vända mot de hela kugghjulen. När användaren 
drar i spaken överförs dragkraften till rotationskraft och medför en dosering med 
lägre motstånd än i tidigare koncept. När det dras i spaken börjar kugghjulen 
rotera och de trycker då ner doseringsstavarna som därefter trycker ut silikonet. 

 

 
 

Bild 11 - Koncept 4 (Privat bild 2014) 

Bild 12 - Koncept 5 (Privat bild 2014) 
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Koncept 6 – Rakt med del av kugghjul 
Till detta koncept insågs det att hela kugghjulet inte blev använt i 
doseringsrörelsen utan endast en tredjedel av det. Detta gjorde att kugghjulet 
reducerades till en tredjedel vilket även medförde att det tog mindre plats än i 
koncept 5. 

 

 
 
Koncept 7 – Snett med del av kugghjul 
Detta är en kombination av tidigare koncept. För att minska höjden har 
dubbelpatronen och blandningsröret lagts snett med en vinkel på 65 grader från 
bordet. För att reducera motståndet har kugghjul valts att användas, och för att 
minska djupet på doseringsmaskinen skall endast en del av kugghjulet användas. 
 

 

Bild 13 - Koncept 6 (Privat bild 2014) 

Bild 14 - Koncept 7 (Privat bild 2014) 
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7.4.2 Pughs matris på mekanismen 
 
För att välja koncept att vidareutveckla utfördes en Pughs matris. Då gruppen 
inte kunde hitta någon liknande produkt på marknaden som löste problemet på 
samma sätt valdes Koncept 1 som referens.  
 

 
 
Resultatet från Pughs matris gav att koncept 7 – Snett med del av kugghjul blev 
det vinnande konceptet. 

7.4.3 QFD på mekanismen 
Gruppen utförde en QFD för att enkelt överföra kraven från kravspecifikationen 
till tekniskt mätbara krav. Utifrån de resultat som gavs från kravspecifikation och 
funktionsanalys skapades kategorier och egenskaper. Egenskaperna viktades 
utifrån vad gruppen ansåg vara viktigt och mindre viktigt med produkten, 
grundat på de krav som gavs från uppdragsgivaren. 
  
De koncept som valdes att jämföras blev koncept 4 eftersom det är en 
vidareutveckling av koncept 1-3 samt koncept 7 för att det är en vidareutveckling 
av koncept 5 och 6. Dessutom valdes konkurrenterna Doseringspistol och Dopag 
duo- and triomix systems att jämföras med trots att de skiljer sig markant från 
gruppens koncept och krav. 
 
Efter genomförd QFD kunde gruppen se att koncept 4 och 7 fick snarlika resultat, 
dock fick koncept 7 ett lite bättre resultat på ett antal punkter. Då 
konkurrenterna fick så spritt och lågt resultat jämfört med givna krav och 
egenskaper bekräftar det att de inte löser problemet på ett sätt som fungerar i 
detta arbete. 
 
Koncept 7 fick även det bästa resultatet i Pughs matris, därför valdes detta 
koncept att vidareutvecklas till ett färdigt slutkoncept. Se ifylld QFD i bilaga 6 och 
konkurrentjämförelsediagram i bilaga 7. 
 

Tabell 1 - Pughs matris (Privat tabell 2014) 
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7.4.4 Koncept fixering av dubbelpatron och blandningsrör 
För att dubbelpatronen skall ligga still och hållas på rätt plats under hela 
doseringen krävs något som fixerar den.  
 

Koncept a – Klohållare 
Koncept Klohållaren håller dubbelpatronen på plats horisontellt genom ett 
stadigt grepp av två sidor formade som dubbelpatronens cirkulära delar. 
Patronen vilar på en horisontell del av stålbalken vilken fixerar den lodrätt. 
Användaren drar isär de cirkulära sidorna och placerar patronen på sin rätta 
plats. När patronen är färdiganvänd dras sidorna isär igen och patronen 
avlägsnas från maskinen.  
 

 
Koncept b – Fixeringshylla 
Koncept Fixeringshylla är en vakuumformad del som har en urgröpning i form av 
patronen. Den har en vinkel på 65 grader från den horisontella stålbalken den 
vilar mot. Det fungerar som en hylla som håller patronen på plats genom dess 
passform och tyngdkraften. Den är formad för att användaren med enkelhet skall 
kunna placera patronen med blandningsrör. 
 

 

Bild 15 - Koncept a (Privat bild 2014) 

Bild 16 - Koncept b (Privat bild 2014) 
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7.4.5 Koncept svets och skärare 
För att plastpåsen skall kunna användas efter doseringen krävs det att den 
avlägsnas från blandningsröret. Detta skall ske via värme som smälter ihop 
påsens öppning och med något vasst som skär av den.  
 

Koncept A – Batteridriven svets och skärare  
En handhållen batteridriven apparat som inte är integrerad i doseringsmaskinen 
men är kopplad med hjälp av en sladd till ett batteri som sitter i maskinen. 
Svetsen är formad som ett U för att kunna svetsa och skära av med exakt samma 
mellanrum varje gång. Öppningen på påsen kläms fast närmast gångjärnet och 
sedan drar användaren apparaten. Då smälter värmeplattor ihop påsen och 
sedan skär ett rakblad av svetsen precis i mitten av den. Svetsen håller sedan i 
den avskurna mittendelen tills användaren släpper på motståndet.  
 

   
 
Koncept B - Integrerad svets och skärare 
Detta koncept både svetsar och skär av påsens pip på två ställen med ett 
mellanrum på 60 mm. Svetsen är installerad i maskinen för att garantera att 
påsen blir svetsad på samma sätt varje gång. Maskinen har en sladd som går ut 
på baksidan som ger svetsen den energi den behöver för att värmas upp. När 
användaren har doserat rätt mängd silikon trycker den ihop svetsen som är 
placerad helt rätt i förhållande till påsens pip. Efter några sekunder när påsen är 
hopsvetsad trycks en knapp in som snabbt skickar ut ett rakblad i mitten på varje 
svets som hugger av svetsarna och skär av påsens pip utan något spill eller kladd. 
 
 

 

Bild 17 - Koncept A (Privat bild 2014) Bild 18 - Frigolitmodell (Privat bild 2014) 

Bild 19 - Koncept B (Privat bild 2014) 
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7.4.6 Koncept öppning av dubbelpatron 
Dubbelpatronerna kan komma att levereras med ett stopp i öppningen. Detta 
kan endast avlägsnast med hjälp av något vasst och med relativt mycket kraft. 
 

Koncept I- Pappersskärare 
Detta är ett koncept som liknar en manuell pappersskärare. Pappersskäraren 
fungerar på så sätt att man lägger pappret på en platta och det ställe man vill 
skära på ligger precis vid plattans kant. Därefter drar man ner ett handtag på en 
arm med en kniv som skär av det vid kanten. Kniven har ett roterande 
säkerhetsskydd så att kniven endast är fri just vid avskärningen. På samma sätt 
var tanken att kunna skära av patronen vid sidan av maskinen. 
 

 
 

Koncept II – Integrerad öppnare 
Detta koncept har som koncept I också en arm med en kniv. Användaren lägger 
patronen längs bottenplattan och för den till en öppning på framsidan av ryggen. 
När patronen är maximalt inne så förs armen med kniven ned genom ett handtag 
från sidan av maskinen och skär av patronens lock på rätt ställe som då öppnar 
den. Sedan så rullar locket ur maskinen via en kanal som fångas upp av en 
behållare som enkelt töms.  
 

 

Bild 20 - Koncept I (Netauktion 2011) 

Bild 21 - Koncept II (Privat bild 2014) 
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7.4.7 Koncept doseringsreglage 
För att möjliggöra dosering krävs det ett doseringsreglage som användaren 
enkelt kan använda. Hur långt det är mellan varje doseringsstopp kommer räknas 
ut i avsnitt 7.6.2. 
 

Koncept X – Fingerstopp 
Detta koncept använder sig av användarens finger. Det kommer finnas 
ingröpningar i höljet som har markeringar med hur mycket det doseras om 
spaken dras dit. Användaren placerar sitt finger i den rätta ingröpningen och drar 
spaken tills den nuddar fingret.  

 
Koncept Y – Lock N Load 
Detta koncept baseras på den tekniska funktionen med namnet LocknloadTM som 
är en viktlyftningsmaskin. Det fungerar genom att en flärp dras från vänster till 
höger och skjuter ut en pinne som blir ett stopp för spaken. Användaren väljer då 
rätt flärp för rätt dosering och drar i spaken tills den nuddar pinnen. (Fitness 
Ventures International 2014) 
 

   
  

Bild 22 - Koncept X (Privat bild 2014) 

Bild 23 - Koncept Y  
(Privat bild 2014) 

Bild 24 - LocknLoad (Fitness  
Ventures International 2014) 
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Koncept Z – Mutterstopp 
Detta koncept är baserat på att regleringen görs på spaken. Det sitter en ring på 
spaken som endas går att fästa på specifika ställen. Detta regleras via hål i 
spaken och en pinne från ringen. Doseringen syns tydligt med hjälp av siffror på 
spaken. Användaren drar ut pinnen och drar ringen till önskad siffra och därefter 
kommer pinnen med hjälp av en fjäder dras in i hålet på spaken och stannar där. 
Spaken dras till ett fixerat stopp på ytterhöljet.  
 

 

7.5 Val av slutkoncept 
Efter möten med uppdragsgivare och handledare samt diskussion inom gruppen 
om vilka koncept som skulle vidareutvecklas för att sedan kombineras valdes ett 
slutkoncept. 
 
Maskinen valdes att utformas för att använda ett reglage som har 
måttanpassade hål i ytterhöljet samt en lös sprint som hänger löst via en liten 
kedja. Sprinten placeras i valt hål för att sedan stoppa spaken när maskinen 
doserat rätt mängd silikon. Doseringen sker med hjälp av två kugghjul som 
pressar ner två doseringsstavar. Dessa stavar pressas ner i en dubbelpatron och 
trycker då ut silikonet. Doseringen sker med en lutning på 65 grader för att ge 
maskinen en lägre och mer anpassad storlek. Patronen placeras på en typ av 
fixeringshylla med en urgröpning i form av patronen, detta gör att patronen 
håller sig väl på plats. Under arbetets gång hittades befintliga patroner som 
endast hade pluggar att dra ut för öppning. Detta medförde att det valdes att 
använda dessa patroner i stället för att använda någon öppnare i maskinen. 
Svetsen kommer att vara inbyggd i maskinen för att kunna tryckas ihop och 
försluta samt skära av påsens pip med 60mm mellanrum. Alla komponenter 
kommer att fästas på en stålbalk för stabilitet och underlättande av montering. 
Då dessa val hade gjorts för insidan av maskinen, togs formen av ett hölje fram. 
Höljet gjordes sist i framtagningen av maskinen för att ge plats åt alla 
komponenter. 

Bild 25 - Koncept Z (Privat bild 2014) 
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7.6 Konstruktion  
För att ha en grund som stödjer de beslut gruppen tagit under utvecklings-
processen utfördes tester och beräkningar. Dessa beskrivs nedan.  

7.6.1 Tester 
Nedan är de tester som gruppen gjorde för att bevisa att de beslut som tagits 
stämmer. 
 

Hur hög viskositet måste silikonkomponenterna ha för att inte rinna 
ur dubbelpatronen utan kraft?   
Gruppen fyllde en dubbelpatron med vatten. Vattnen har en viskositet 1 mPa·s 
och rann ut när patronen var i lutning och luft trycktes in i öppningen. I upprätt 
läge rann det inte ut. Anledning till att detta hände var på grund av att 
ytspänningen inte var tillräckligt stark för att hålla borta luften när patronen var i 
lutning. Gruppen testade även ett silikon med viskositet 8000 mPa·s. Det rann 
inte ut, oavsett lutning. Gruppen fick 3 olika silikon levererade från Wacker Kemi 
med en penetration på ca 200. Det silikonet med högst viskositet testades för att 
se om det hade en tillräckligt hög viskositet för att det inte skulle rinna ut på 
egen hand. Elastosil P 7616/160 A/B var silikonet som valdes för att det hade 
högst viskositet på båda komponenterna. Komponent A hade 350 mPa·s och 
komponent B hade 1400 mPa·s. Det sprutades in lika mängd av båda 
komponenterna i varsitt rör i dubbel-patronen samt en katalysator i komponent 
A för att korta ner härdningstiden. Blandningsröret skruvades på patronen och 
placerades i en handhållen doseringspistol. Först hölls patronen upp och ner för 
att se om det rann ut något silikon och det droppade långsamt.  När det hölls i en 
vinkel på 65 grader droppade det lika långsamt som i upprätt läge. Doseringen 
började och silikonet blandades i röret och ut i en påse. Gruppen testade att 
sluta dosera mitt i för att se om det fortfarande rann ur men det slutade att rinna 
och droppade endast långsamt.  
 

 
 
Svar: Det är möjligt att använda silikonkomponenter med en viskositet på 1400 
mPa·s dock skulle en högre rekommenderas för att undvika att det fortsätter 
droppa efter avslutad dosering. En silikonkomponent med lägre viskositet är inte 
relevant för denna maskin. 
 

Bild 26 - Tester av silikonet och dess komponenter (Privat bild 2014) 
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Fungerar kugghjulen och doseringsstavarna? 
Med hjälp av en fräsmaskin på Mälardalens högskola kunde gruppen fräsa ut ett 
kugghjul och en doseringsstav i verklig storlek. Detta för att testa att kuggarna 
fungerade mot varandra och om nedtryckningen var korrekt även i verklighet och 
inte bara i teori. Testerna visade att kugghjulet och doseringsstaven fungerade 
utmärkt och att nertryckningen var lika stor som i teorin. 
 

 
Svar: Ja, kugghjulen och doseringsstavarna fungerar. 
 

Hur mycket sväljer blandningsröret?  
Gruppen fyllde blandningsröret som är 160 mm långt med vatten för att därefter 
väga vattenmängden och se hur stor mängd vätska blandningsröret sväljer. 
Vattnet vägde 5 gram vilket motsvarar 5 ml. Detta ger oss att blandningsröret har 
en innervolym på 5 ml. Gruppen anser att det är en sådan liten mängd att den är 
försumbar i doseringsaspekten. 
 

 
 

Svar: Blandningsröret sväljer 5 ml vilket gruppen måste ha i åtanke när 
doseringen beräknas i en noggrannare dosering, men inte i prototypen. 

Bild 27 - Fräst kugghjul och doseringsstav (Privat bild 2014) 

Bild 28 - Volymtest på blandningsrör (Privat bild 2014) 
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Hur maskinen kommer att se ut i verkligheten. 
För att gruppen skulle få ett verkligt perspektiv till hur stor maskinen verkligen 
skulle bli, skapades en väldigt enkel modell i materialet frigolit. Maskinen var 
skissad i CAD från en tidigare fas och måtten användes därifrån. 
 
Först ritades maskinens sidor ut på frigolitblock och skars ut. Sidorna limmades 
ihop och gruppen kunde då bedöma hur stor den kändes. Gruppen kunde också 
undersöka hur användningen av spaken kändes när den var placerad långt bak på 
maskinens sida. 
 
Gruppen insåg att det var ett bra beslut att vinkla patronen eftersom att 
maskinen blev väldigt hög trots vinklad dosering. Detta resulterade i att ha 
patronen och doseringen rak inte blev något alternativ. Spaken var det inga 
problem att använda trots att den var placerad långt bak på maskinens sida. 
 
Gruppen hade i nuläget inte bestämt hur benet mellan maskinen och dess fot 
skulle vara utformad. Flera exempel testades och de två favoriterna var ett runt 
aluminiumrör alternativt ett ben i samma material som maskinen. Gruppen 
ansåg att den runda formen var tilltalande och gav maskinen ett mindre 
utseende men att ha ytterhöljet i ett enda stycke skulle ha billigare tillverkning. 
 

 Bild 29 - Frigolitmodeller (Privat bild 2014)  
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7.6.2 Beräkningar 
Nedan är de beräkningar som gruppen gjorde för projektet. 

 
Hur mycket måste spaken tryckas ner för varje 25 ml? 
För att få fram hur mycket doseringsstavarna måste tryckas ner för varje 25 ml 
räknades det först ut hur många mm i dubbelpatronen som motsvarar 1 ml 
silikon. 
 
Dubbelpatronens längd utan lock: 162 mm 
Rörets innerdiameter: 44 mm 
Dubbelpatronens volym: 400 ml 
 

 
     

     
             

 
   

   
           

 
1 ml = 0,4 mm 
 
5 ml = 2,0 mm 
 
25 ml = 10 mm 
 
Därefter omvandlades antalet mm till antalet grader som spaken måste dras.  
 
r= 80 mm 
 
        

     
  
   

 
              

 
 

  
  
   

 
  0,716 grader 

 
1 mm = 0,716 grader 
 
När användaren drar i spaken måste den först dras ned 7,5 mm innan 
doseringsstavarna börjar trycka ut silikonet i påsen. Detta innebär en förflyttning 
på 5,37 grader. Därefter måste spaken dras ner 10 mm för varje 25 ml, vilket är 
7,16 grader. Första stoppet vid 25 ml skall då vara 12,53 grader från 
ursprungsläget, därefter är det ett avstånd på 7,16 grader mellan varje stopp. 
Detta ger sammalagt 120 grader från ursprungsläge till sista stoppet, precis som 
kugghjulet. 
  
Svar: För varje 25 ml måste spaken dras ner 7,16 grader vilket motsvarar 10 mm. 
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Vakuumformningsanalys 
För att kontrollera om fixeringshyllan går att vakuumformas användes draft 
analysis som är ett verktyg i SolidWorks. Det krävs endast 2 grader enligt kraven 
på vakuumformningsmaskinen på Plastic Produkter, gruppen valde därför att 
ställa in det godkända gradtalet till 3 grader för att vara på den säkra sidan. Se 
resultatet nedan.  
 

 
Resultatet visar att alla sidorna blev gröna och att den minsta släppningsvinkel 
har graden 2 trots olika nyanser. Detta bevisar att fixeringshyllan har tillräckligt 
stora släppningsvinklar för att vakuumformas. 

7.7 Datorstöd 
Detta är de dataprogram som har används för att underlätta arbetet. 

7.7.1 CAD 
Med hjälp av CAD skapades 3D-modellar av det färdiga konceptet. Detta för att 
få fram visuella bilder samt stödja de val av dimensioner på doseringsmaskinens 
komponenter. Programvaran som användes var SolidWorks. 

7.7.2 FEM-analys 
 
Gruppen har valt att inte använda sig av FEM-analys, då stålbalken har utformats 
för att vara större än vad den måste för att hålla. Detta på grund av att den 
måste ha en större storlek för att kunna stabilisera maskinen under användning. 

Bild 30 - Vakuumformningsanalys på fixeringshyllan (Privat bild) 
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7.7.3 CES selector 
Uppdragsgivaren har en bred kunskap inom plast och det har därför varit den 
bidragande faktorn när det gäller materialval. Med tanke på att ingen 
kostnadskalkyl har gjorts behövdes inte materialpriser kollas upp. De 
anledningarna gör att gruppen har valt att inte använda CES selector till 
projektet.  

7.8 Konceptvård 
Med hjälp av konceptvård optimerades doseringsmaskinen i flera olika aspekter, 
se mer om det i detta avsnitt.  

7.8.1 DFM 

Då arbetet inte haft någon budget att hålla sig till har tillverknings-kostnaderna 
inte haft en stor inverkan. Allt har konstruerats för en prototyp, vilket har 
påverkat många val, till exempel att inga komponeter kräver dyra specialverktyg. 
Däremot har gruppen haft kostnad i åtanke under hela projektet genom att 
använda sig av DFM. Laserskärning är en billig tillverkningsmetod eftersom det 
inte kräver några dyra verktyg och har därför valt att användas. Två kugghjul har 
därför valts att göras i stället för ett tjockare, då det hade blivit svårt att 
laserskära. Även doseringsstavarna skall laserskäras på grund av att det blir en 
passande och billig tillverkning.  

Grundmekanismen har så få unika komponenter som möjligt. Förutom 
fästelementen innehåller doseringsmaskinen 21 delar. Stålbalken, metallstång, 2 
kugghjul, 2 doseringsstavar, 2 doseringsfötter, U-fäste, spak, handtag till spaken, 
doseringsreglage, sprint, fingertag till sprinten, svets, fixeringshylla, ytterhölje, 
bakstycke, lucka, handtag på lucka och en stödvägg för påsen.  

För att minska konstaderna har gruppen konstruerat komponenterna för att 
kunna tillverkas hos Plastic Produkter. Företaget har en vakuumformnings-
maskin, laserskärare samt en friformningsmaskin. Det som företaget själva skall 
tillverka är fixeringshylla för dubbelpatron, 2 doseringsstavar, 2 doserings-fötter, 
2 kugghjul, sprint och 3 handtag. Resterande komponenter måste köpas in.  

Reducering av kostnader inom tillverkning genom att:  

• Göra 2 kugghjul på 5 mm som möjliggör laserskärning. 
• Möjliggöra vakuumformning på fixeringshyllan för patronen.  
• Ha minsta möjliga ytterhölje för att spara plast.  
• Använda endast en sprint som förflyttas istället för en sprint vid 

varje stopp.  

7.8.2 DFA 
Gruppen har haft DFA i åtanke under hela produktutvecklingsprocessen då detta 
är en viktig aspekt när det gäller montering och framtagningskostnader. 
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Gruppen utförde en DFA genom att använda sig av de 13 riktlinjer som hämtats 
från ett arbetsblad som beskrevs i avsnitt 6.12.2 Hur gruppen resonerade kring 
dessa riktlinjer sammanfattas nedan: 
 

 Minimera antalet komponenter: 

Genom att fästa hela innanmätet på en och samma stålbalk minskas 

antalet komponenter.  

 

 Minimera antalet fästanordningar: 

Genom att fästa alla delar på en stålbalk med hjälp av skruvar minskas 

fästanordningarna.  

 

 Val av lämplig baskomponent: 

Då maskinen har en hög höjd används stålbalken som en stabiliserande 

komponent, därför är det en lämplig baskomponentet. 

 

 Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras: 

Alla delar monteras på stålbalken som sedan placeras i ett hölje. Detta 

medför en förflyttning som sker i slutskedet. 

 

 Val av effektiv monteringsfixtur: 

Alla delar monteras för sig och sedan monteras de på stålbalken. Se 

monteringsordningen nedan.  

 

1. Kugghjulen fixeras på en metallstång med rätt avstånd från 

varandra.  

2. Fötterna på doseringsstavarna monteras. 

3. Doseringsstavarna monteras på U-fästets skiva med rätt avstånd. 

4. Doseringsreglaget skruvas fast på sidan av U-fästet. 

5. Metallstången placeras på stålbalken för att sedan skruvas fast 

med en rörlig skruv på vänstra sidan. 

6. Spaken fixeras på metallstången via ett spår.  

7. U-fästet monteras på stålbalken när kugghjulen är i rätt läge. 

8. Svetsen monteras och batteriet placeras ovanför. 

9. Fixeringshyllan placeras på stålbalken och skruvas fast på 

baksidan. 

10. Hela mekanismen placeras i ytterhöljet. 

11. En skiva placeras på ytterhöljet bakom spaken.  

12. Ytterhöljes baksida monteras på maskinen.  

13. Sprinten fästs på ytterhöljet. 

14. Gummihandtagen sätts på spaken och sprinten. 

15. Dekal med doseringsmängder klistras på ytterhöljet. 
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 Underlätta komponentåtkomst: 

Alla komponenter kommer enkelt kunna staplas och packas i lådor, detta 

kommer medföra en enkel åtkomst. 

 

 Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, 

automatiskt): 

Alla komponenter är anpassade för manuell montering. 

 

 Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter: 

Med tanke på att dubbelpatronen är symmetrisk och maskinen är 

uppbyggd runt den, kommer större delar av maskinen att vara 

symmetrisk.  

 

 Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med 

monteringsriktningen: 

Skruvhålen på stålbalken är symmetriska längs monteringsriktningen. De 
stora komponenterna i mekanisken är symmetriska i monteringsriktning. 
 

 Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt 

osymmetriska: 

U-fästet som kommer att hålla doseringsstavarna på plats är osymmetrisk 

men kommer tydligt visa hur den skall monteras.  

 

 Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktad montering: 

All montering sker direkt på stålbalken som då kommer att ske så 

enkelriktad som möjligt. 

 

 Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning: 

Det finns delar som kommer att tillverkas i metall, vilket gör att ingen 

elasticitet kommer att användas där. Däremot kommer styrningar och 

spår användas för att underlätta inpassningen. 

 

 Maximera tillgänglighet vid montering: 

Tillgängligheten kommer att vara tillräckligt stor för att ge en enkel 
montering. 

7.8.3 FMEA 
En FMEA gjordes på det valda konceptet för att identifiera och analysera fel som 
kan inträffa på produkten, samt hur dessa skall åtgärdas. Med hjälp av FMEA 
kunde ett RPN-värde avläsas och det bestämdes att alla fel med ett värde över 
200 behövde åtgärdas. Inget värde överskred 200 och valdes därför att inte 
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behandlas, dock är detta viktigt att ta med sig för en framtida utveckling. Se 
fullständig FMEA i bilaga 8. 

7.9 Grupputvärdering 
I avsnittet nedan redovisas en utvärdering av gruppen. 

7.9.1 PIPS 
I slutet av arbetet utförde gruppen en analys för att utvärdera hur sammarbetet 
fungerat under projekttiden. Analysen gjordes med hjälp av PIPS-verktyget. Se 
ifylld pipsanalys i bilaga 9.  
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 8 Resultat 

I kapitlet nedan presenteras det slutgiltiga konceptet av doseringsmaskinen.  

8.1 Konstruktion 
Doseringsmaskinen är uppbyggd av 21 komponenter. 5 komponenter är i stål, 13 
komponenter är i plast och 3 komponenter är i gummi. Alla inre komponenter 
kommer att monteras på stålbalken. 

8.1.1 Val av engångskomponenter 
De engångskomponenter som inte behöver utformas för projektet är 
dubbelpatronen och blandningsröret. De valde gruppen att köpa in via Wacker 
Kemis kontakter. Wacker Kemi kommer att leverera silikonet direkt till 
patronleverantören som då fyller patronerna. Leverantören levererar därefter de 
färdigfyllda dubbelpatronerna med tillhörande blandningsrör. 
 
Se måtten på dubbelpatronen som denna maskin är konstruerad för i bilaga 10. 

8.1.2 Val av material 
Fixeringshyllan kommer att tillverkas i antingen Polystyrenplast eller ABS-plast 
eftersom de plasterna fungerar att använda till vakuumformning och ger ett bra 
slutresultat. 
 
Stålbalken, spaken, doseringsreglaget, sprinten och metallstången kommer att 
vara i konstruktionsstålet S355J2. 
 
Kugghjulen, U-fästet, svetsen, höljet, luckan, bakstycket, stödvägg för påsen samt 
doseringsstavarna och dess fötter kommer att vara i Polyeten.  
 
Handtaget på spaken, sprinten och luckan kommer att vara matt gummi. 

8.2 Tillverkningsmetoder 
Fixeringshyllan tillverkas med vakuumformning. Spaken kommer att köpas in 
som raka rör och sedan bockas. Sprinten kommer att köpas in som långa stänger 
med diameter 9 mm och sedan svarvas de till rätt diameter. Stålbalken, 
doseringsreglaget, metallstången, svetsen samt fästelement kommer att köpas in 
färdiga. Kugghjulen, doseringsstavarna och doseringsfötter kommer att 
laserskäras. Handtaget på spaken, sprinten och luckan kommer gjutas i 
egentillverkade formar gjorda i en friformningsmaskin. 

8.3 Formgivning 
Resultatet på formgivningen av alla komponenter redovisas i avsnittet nedan. 
Ritningar av komponenter finns i bilaga 11. 
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8.3.1 Mekanism 
Mekanismen har utformats så att två stycken 5 mm tjocka kugghjul roterar när 
spaken dras nedåt. Spaken är fixerad i kugghjulens metallstång via ett spår. 
Kugghjulen för ner två doseringsstavar med kugg i dubbelpatronen och pressar 
därmed ut silikonet. Mekanismen kommer att ske i en lutning på 65 grader.  
 

 

8.3.2 Fixering av dubbelpatron och blandningsrör 
Fixeringen kommer att göras med hjälp av en vakuumformad hylla med en 
urgröpning i form av en dubbelpatron. Den har en lutning på 65 grader från den 
horisontella stålbalken som den vilar mot. Den håller patronen på plats genom 
dess passform, tyngd samt en gummilist.  
 

 

Bild 31 - Mekanism (Privat bild 2014) 

Bild 32 - Fixeringshylla (Privat bild 2014) 
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8.3.3 Svets och skärare 
Svetsning och skärning av påsens pip kommer att ske med hjälp av en inbyggd 
svets i maskinen. Svetsen fungerar på så sätt att man trycker ihop den mot 
påsens pip, en sensor känner då av detta och värmer upp två värmeplattor under 
5 sekunder som då smälter ihop plasten. Därefter trycker användaren in en 
knapp vilket gör att två rakblad skjuts ut och skär av i mitten av de två svetsarna 
med 60 mm mellanrum. 
 

 

8.3.4 Doseringsreglage 
Doseringsreglaget är fastmonterat på U-fästet. Detta är en metallkonstruktion 
med 16 stycken hål på 5 mm i diameter. Dessa hål finnas även på ytterhöljet. 
Varje hål är noggrant uträknade för att ha ett hopp på 25 ml silikon. En sprint 
placeras i det hål markerat med önskad silikonmängd och fungerar därefter som 
ett stopp för spaken. Hålen är markerade med en dekal på ytterhöljet.  
 

 
 

Bild 33 - Svets och skärare (Privat bild 2014) 

Bild 34 - Doseringsreglage (Privat bild 2014) 
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8.3.5 Ytterhöljet 
Ytterhöljet är anpassat efter övriga komponenter. Detta är gjorts för att vara så 
litet som möjligt och passa in i de exklusiva miljöerna. Se hur ytterhöljet är 
utformat i avsnittet nedan. 

8.4 Helhetslösning 
I detta avsnitt redovisas helhetslösningen av doseringsmaskinen. 
 
Bilden nedan visar hur doseringsmaskinen kommer att se ut ståendes på 
klinikerna när luckan är stängd, både under dosering och då maskinen inte 
används.  
 

  

Bild 35 - Hela maskinen, lucka stängd (Privat bild 2014) 
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Bilden nedan visar hur doseringsmaskinen kommer att se ut ståendes på 
klinikerna när luckan är öppen, som den kommer att vara när byte av patron och 
blandningsrör sker. 
 

 

  

Bild 36 - Hela maskinen, lucka öppen (Privat bild 2014) 
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 9 Analys 

I detta kapitel diskuteras och besvaras de problemformuleringar som ställdes i 
kapitel 4.  Därefter visas det hur väl det slutgiltiga konceptet har lyckats uppfylla 
de krav som ställdes upp i kravspecifikationen. Alla komponenter kommer 
dessutom att analyseras varför de har konstruerats som de har. 

9.1 Problemformulering 
I avsnittet nedan diskuteras problemformuleringar som ställdes i kapitel 4.  
 

1. Hur stora delar av varje silikon-komponent behövs?  
Gruppen valde att silikonet skulle köpas in i färdigfyllda dubbelpatroner från 
företaget Wacker Kemi och deras patronleverantörer.  Silikonet kommer därför 
att kunna levereras med ett förhållande som är 1:1, alltså lika stor mängd av 
båda komponenterna. 
 

2. Hur skall doseringen ske? 
Processen börjar med att pluggen på en upp och ned vänd dubbelpatron tas bort 
och ett blandningsrör skruvas på, därefter fästs påsen på blandningsröret och 
patronen placeras på den formade fixeringshyllan i maskinen. Luckan stängs och 
användaren väljer en mängd genom att stoppa in en sprint i det hål som är 
markerat med den valda mängden. Därefter dras spaken ner tills den tar stopp 
mot sprinten. Då spaken dras ner snurrar kugghjulen som i sin tur för ner 
doseringsstavarna. När spaken stoppats har rätt mängd silikon doseras.  
 

3. Hur skall rätt mängd silikon doseras? 
Rätt mängd silikon doseras genom att noggranna uträkningar har gjorts på hur 
långt spaken skall dras för varje mängd. Genom dessa beräkningar har ett 
doseringsreglage utformas så att användaren sätter en sprint vid önskad 
silikonmängd och drar spaken dit. 
 

4. Hur skall silikonet pressas ut?  
När spaken dras ner snurrar kugghjulen och för i sin tur ner doseringsstavarna. 
Doseringsstavarna trycks ner i dubbelpatronen vilket medför att silikon-
komponenterna pressas ut i blandningsröret, blandas och sedan leds ut till 
påsen.  
 

5. Hur skall det visuella utseendet se ut?  
Doseringsmaskinens ytterhölje är i en vit högglansig plast som inte har några 
synliga skarvar. När luckan öppnas syns endast fixeringshyllan för patronen som 
också är i vit högglansig plast. Spaken och sprinten är i polerat stål. Handtaget på 
spaken, luckan och fingerfästet på sprinten är i matt gummi för greppvänlighet.  
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6. Hur lång tid kommer maskinens process ta? 
Maskinens process från öppning av dubbelpatronen till förslutning av påsen 
kommer att ta mindre än 5 minuter. För två bröstmodeller kommer tiden att 
dubblas. Härdningen av bröstmodellen är inte inräknad i denna tid.  

9.2 Kravspecifikation 
Detta avsnitt visar hur väl de krav som ställdes upp i kravspecifikationen har 
uppfyllts.  
 

Marknadskrav 

 Doseringsmaskinen skall associeras till miljön på exklusiva och 
professionella plastikkirurgiska kliniker. 

 Doseringsmaskinen kommer ha samma utförande på alla enheter. 
 Doseringsmaskinen skall vara flyttbar med enkelhet. 
 Doseringsmaskinen skall inte kräva mycket kraft under användning.  

 
Doseringsmaskinen kommer ha ett yttre med samma färger som Akademi-
klinikernas mottagningar har. Glansig vit, lätthanterlig, smidighet och mjuka 
former är de fyra egenskaperna som beskriver maskinen bäst. Med tanke på att 
alla delar kommer att tillverkas på samma sätt kommer utförandet vara samma 
på alla enheter. Med tanke på att smidighet var en av egenskaperna för denna 
maskin kommer den att vara flyttbar utan större ansträngningar. Kugghjulen i 
maskinen hjälper till att göra maskinen lätthanterlig då de gör att det inte krävs 
särskilt mycket kraft att dra ner spaken.  
 

Produktkrav 

 
 Doseringsmaskinen skall kunna dosera upp till 500 ml.  
 Doseringsmaskinen skall dosera rätt mängd silikon 
 Doseringsmaskinen skall vara användarvänlig 
 Doseringsmaskinen skall ha enkel lösning för utbytande av dubbel-

patron och dess tillhörande blandningsrör. 
 Doseringsmaskinen skall vara anpassad för alla bröststorlekar. 
 Doseringsmaskinen skall ha en tilltalande utformning 
 Doseringsmaskinen skall möjliggöra svetsning och avskärning av påsen. 
 Doseringsmaskinen skall medge enkel reparation. 

 
Dubbelpatronen som fungerar i den konstruerade maskinen klarar av att dosera 
upp till 400 ml, dock var kravet 500ml. Efter ett möte med Per Hedén sades det 
att om maskinen kan dosera mellan 150 – 400 ml täcker det majoriteten av alla 
bröstimplantat. Genom noga uträkningar kommer rätt mängd silikon alltid 
doseras med hjälp av doseringsreglaget. Maskinen är formad så att det nästintill 
är omöjligt att använda den fel. Exempel på detta är att fixeringshyllan är 
konstruerad så att patronen endast kan placeras på rätt sätt, spaken är formad 
för att tydligt visa åt viket håll den skall dras samt att svetsen är fastmonterad i 
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maskinen vilket gör att det alltid svetsar med samma avstånd. Gruppen anser att 
maskinen även har en tilltalande utformning då den är anpassad till 
Akademiklinikernas miljöer. Ytterhöljets baksida kan enkelt tas bort av en 
reparatör för att plocka ut hela mekanismen ur ytterhöljet, detta medger en 
enkel reparation. 
 
Ett krav som inte ställdes i början av projektet var att engångskomponenterna 
skulle vara återvinningsbara. Detta har gruppen ändå haft i åtanke under 
projektets gång. Kravet har uppfyllts genom att patronen, blandningsröret och 
silikonet kan förbrännas utan en negativ miljöpåverkan. 

9.3 Formgivning 
I detta avsnitt kommer alla större komponent i maskinen analyseras och 
beskrivas varför de har konstruerats som de har. 

9.3.1 Mekanism 
Nedan beskrivs mekanismens delar. 
 

Balk 
Alla komponenter monteras fast på en stålbalk, detta för att göra maskinen stabil 
samt underlätta montering. Stålbalken består av en U-balk som är hopsvetsad 
med en rak balk. Den hopsvetsade balken har en höjd på 600 mm, en bredd på 
270 mm, ett djup på 100 mm samt en tjocklek på 25 mm.   
 

 
  

Bild 37 - Stålbalk (Privat bild) 
2014) 
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Doseringsstavar 
Doseringsstavarna är utformade med kuggar på ena sidan för att kunna föras upp 
och ner med hjälp av ett kugghjul. Stavarna har spår i sig, vilket gör att de kan 
glida längs en skiva och på så sätt hållas stadiga och på plats. Stavarna hålls på 
plats med ett avstånd på 37 mm, detta på grund av att de då blir centrerade i 
dubbelpatronens rör. Längst ner på varje stav finns en fot för att ge ett jämnt 
tryck när stavarna pressas ner i patronen. Foten sitter fast med en typ av 
gångjärn, detta för att undvika att stavarna fastnar i patronen. Doseringsstavarna 
förs maximalt ner 175 mm och har 16 kuggar.  
 

 
 

Kugghjul 
Då det inte krävs att hjulen snurrar hela varv har tredjedels hjul valts att 
användas. Dessa är 5 mm tjocka och har en radie på 80 mm. Radien valdes 
utifrån den cirkelbåge som krävs för att dra ner doseringsstavarna. Kugghjulen 
har för att vara kompatibla med doseringsstavarna en cirkelbåge på 175 mm 
med 16 kuggar. Kugghjulen är fixerade på en 100 mm lång metallstång med ett 
avstånd på 37 mm. Metallstången har på höger sida ett spår att fästa spaken i.  
 

 
 

 
  

Bild 38 - Doseringsstav (Privat bild 2014) 

Bild 39 - Kugghjul (Privat bild 2014) 
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U-fäste 
U-fästet är till för att hålla doseringsstavarna på rätt plats. Detta genom att ha 
två spår som håller stavarna på plats i sidled, samt den skiva som stavarna glider 
längs. På U-fästet fästs även doseringsreglaget.  

 
 

 
Spak och handtag 
Spaken fästs i den metallstång som kugghjulen är fixerade på. Spaken går att dra 
maximalt 120 grader från dess startläge som är vertikalt från bordet. Handtaget 
är runt och av gummi, detta för att göra det så greppvänligt som möjligt.  
 

 

Bild 40 - U-fäste (Privat bild 2014) 

Bild 41 - Spak med handtag (Privat bild 2014) 
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9.3.2 Fixering av dubbelpatron och bandningsrör 
För att patronen enkelt skall kunna placeras med en hand i maskinen valdes en 
fixeringshylla att konstrueras. Detta för att processen skall vara smidig och 
snabb. Det kommer att finnas gummilister på ingröpningens kanter för att säkra 
att patronen alltid hålls på plats under användningen.  

9.3.3 Svets och skärare 
Eftersom det är viktigt att svetsen svetsar och skär av på exakt samma ställe och 
med samma mellanrum varje gång, har svetsen valts att integreras med 
maskinen. Detta för att eliminera risken för läckage. Varför svetsen endast är 
varm i 5 sekunder är för att användaren inte skall kunna värma för länge och 
riskera att plastpåsen smälter sönder. 

9.3.4 Doseringsreglage 
Sprinten kommer att ha två olika tjocklekar. Längst ut kommer den vara 5 mm 
för att passa perfekt i hålen och sedan 8 mm på den del som stoppar spaken. 
Hålen kommer att vara placerade i en båge med samma centrum och radie som 
kugghjulet. Detta för att alltid ha samma hävarm, vilket ger samma kraft på 
sprinten oavsett var den sitter i reglaget. 
 
Sprinten har samma vinkel på den större diametern som doseringshålet på 
ytterhöljet har. Detta för att den skall ligga jämnt mot höljet när den är korrekt 
instoppad i ett hål för att det inte skall bli några skarvar mellan sprint och hölje. 
 
Först gjordes ett doseringsreglage med en fast sprint på varje doseringsnivå. 
Maskinen fick då ett snyggt och enkelt utseende. Det valdes bort på grund av att 
det blev väldigt många delar som höjde priset. Detta ledde till en lös sprint som 
kunde användas i varje hål istället.  

9.3.5 Ytterhölje 
Ytterhöljet är konstruerat efter en senare produktion då gruppen inte anser att 
ett ytterhölje krävs för att testa prototypen eftersom höljets enda syfte är att 
dölja konstruktionen och göra att den passar in i rätt miljöer. Det ytterhölje som 
presenteras kräver ett dyrare verktyg för att tillverkas. 
 
Taket på maskinen är så pass litet att det inte kan användas som en 
avlastningsyta. 
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 10 Slutsatser och rekommendationer 

I kapitlet nedan presenteras de slutsatser och rekommendationer som gruppen 
kommit fram till under examensarbetet.  

10.1 Slutsatser 
Gruppen ansåg att examensarbetet gav mycket och ökade förståelsen för hur ett 
skarpt projekt kan gå till. Det var intressant och lärorikt att få tillämpa alla 
kunskaper som gruppmedlemmarna lärt sig under sina tre år och att få använda 
de praktiskt mot ett företag. Eftersom gruppen fick göra ett projekt som redan 
hade ett världspatent och finansiärer ökades gruppens motivation att leverera 
ett bra resultat. 

10.1.1 Konstruktion 
Trots att projektet var inriktat mot industriell design var det mycket konstruktion 
som behövde bearbetas. Detta gjorde att projektet tog en annan riktning än 
väntat, dock blev det till det bättre då det gjorde att gruppen fick en större 
helhet av hela projektet och hur hela maskinen skulle fungera. Några större 
konstruktionsundersökningar gjordes inte eftersom projektet främst var inom 
industriell design. Gruppen anser att resultatet är tillräckligt för att en prototyp 
skall kunna tillverkas.  
 
Trots att det kommit upp ny information sent i projektet anser gruppen att detta 
examensarbete har blivit så bra som det kunde ha blivit. Gruppmedlemmarna är 
stolta över att presentera resultatet och anser att de tog sig an en utmaning som 
de klarade av. Hade mer tid funnits hade resultatet varit bättre, men inom den 
tidsramen som funnits har gruppen presterat sitt bästa. 
 
Doseringen fick en noggrannhet på 25 ml mellan varje doseringsmängd. Detta är 
lite större avstånd än vad Per Hedén önskade. Det är dock det som var möjligt 
med denna konstruktion. Gruppen tog det beslutet genom att analysera de 
undersökningar som gjorts och beslutade att en dosering på 25 ml var ett lagom 
avstånd ändå, samt för att kunna få ett stopp på varje jämn 100 ml. 

10.1.2 Examensarbetets process 
Gruppen gjorde en planering i början av projektet som innefattade ca 40 
mantimmar per vecka under en period på tio veckor. Det var bra och smidigt att 
ha en strukturerad planering då det underlättande arbetets gång. Däremot hade 
det varit enklare och tydligare ifall tiden som skrevs ned varit dubbel då det är 
två gruppmedlemmar. Detta hade inneburit att tiden blivit mer korrekt ifylld 
under de stunder som gruppmedlemmarna arbetade på egen hand samt med 
olika moment.   
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Ett fel som gjordes tidigt i projektet var att gruppen inte var kritisk till den 
informationen som gavs. Hade gruppen undersökt all given information innan 
den tillämpandes i arbetet hade gruppen inte behövt omarbeta vissa delar av 
arbetet och möjligtvis kommit till ett ännu bättre och utvecklat slutkoncept. 
 
Gruppen har arbetat efter en relativt klassisk produktutvecklingsprocess och 
tillämpat de relevanta verktygen. Detta har varit en bra process att följa då den 
har varit strukturerad och tydlig. Genom att följa processen har gruppen sällan 
stått stilla och alltid vetat vad nästa steg skulle vara.  
 
Gruppen har samarbetat bra tillsammans och inga tvister har förekommit. Båda 
medlemmarna har varit lyhörda på den andra och arbetsuppdelningen har varit 
rättvis. En regel som sattes upp tidigt i projektet var att ingen gruppmedlem 
skulle arbeta utan den andra om inget annat angavs. Detta gjordes för att 
undvika att arbetsbördan skulle blir ojämn och på så vis skapa osämja i gruppen. 
Det var ett bra beslut på grund av att gruppen har arbetat tillsammans varje dag 
och kunnat diskutera varje detalj och problem direkt när de uppstått. 

10.1.3 Examensarbetets mål 
Målet med examensarbetet var att kartlägga och identifiera en fungerande 
layout av maskinens system och dess delar. Målet med uppdraget var att komma 
fram till ett fungerande koncept som Plastic Produkter kan använda till en första 
tillverkningsproduktion. Gruppen anser att målet med examensarbetet inte är 
helt uppnått men att ett bra slutkoncept av maskinens system och dess delar 
framtagits. Gruppen anser att det som leverades till Plastic Produkter inte är 
redo för en första tillverkningsproduktion men att det är helt klart för 
framtagning av en första prototyp. 

10.2 Rekommendationer 
I avsnittet nedan presenteras de rekommendationer gruppen har till uppdrags-
givaren för en vidare utveckling och framtagning av doseringsmaskinen. 

10.2.1 Produktion 
Innan en första produktion görs är det viktigt att en prototyp tas fram och att 
mekanismen testas i verkligheten.  
 
För att en tillverkning skall vara möjlig krävs det att utvecklaren går in mer i 
detalj på alla komponenter. Främst hur svetsen skall fungera och tillverkas samt 
hur höljet skall tillverkas i den första produktionen.  

10.2.2 Vidareutveckling 
Det är viktigt att ta ett beslut om vilken dubbelpatron och vilket blandningsrör 
som skall användas då maskinen och doseringen är beroende av dessa. Maskinen 
är i slutkonceptet anpassad för en dubbelpatron med en volym på 200 + 200 ml. 
Om en annan patron bestäms att användas måste maskinen anpassas för just 
den.  
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Ett önskemål från Per Hedén som tillkom i slutet av projektet var att maskinen 
skulle kunna dosera med en noggrannhet på 5 ml. Detta är omöjligt med denna 
typ av konstruktion då 5 ml endast är en nertryckning på 2 mm, vilket är en svår 
noggrannhet att uppnå med en manuell spak. Om det önskemålet visar sig vara 
ett krav, rekommenderar gruppen att utveckla maskinen för en automatisk 
dosering.  
 
När gruppen gjorde en FMEA fick vissa risker ett högt värde, detta valdes att inte 
fokuseras på i projektet då RPN-värdet var under 200 men kan vara bra att ha 
dessa risker i åtanke i en vidareutveckling. 
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Bilaga 3 – Mötesprotokoll 
 

4 april 2014 
Tid: 9.30 – 14.00 
Plats: Plastic Produkter, Bromma 
Närvarande: Anders Tobiasson, Gabriella Bodlander och Jennifer Simonsson 
§ 1 Mötets öppnande 
Anders öppnar mötet. 
§ 3 Uppföljning av föregående möte 
- 
§ 4 Redovisningar 
Gå igenom rapporten med anders. 
Frågor angående rapporten: 

 Gå igenom rapporten och få feedback och kolla upp viktiga kontakter. 

 Diskutera fram ett mätbart mål? Tid? 

 Diskutera avgränsningar, vad är det vi skall fokusera på?  

 Bra beskrivning av ert företag?  

 Missnöjda och nöjda. Siffror på det 

 All bakgrundfakta och tidigare undersökningar.  

 Berätta och diskutera om silikonet. Vilket silikon? 

 Hur fylls sprutorna? Köper färdigfyllda?  

 Hur gör man när det finns kvar lite i en spruta? Slänga eller använda till nästa?  

 Om bröstet är större än en spruta? Flera olika ”storlekar” på sprutorna?  

 Byter man ut blandningsröret med sprutan? Annars rengöring?  

 Var blandningsröret redan färdigt och hur ser det i så fall ut?   

§ 5 Dagens punkter 

Hur processen fungerar. 
Mäter storlek, fästen på vävnad, beräknar silikon. Silikonet skall ner i påsen och påsen 
svetsas. Påsen läggs in i Bh:n och därefter sätts formen på, följt av en sport-BH. Väntar 
tills biten mellan svetsarna stelnat, och tar bort formarna. Skall kunna användas vid alla 
tillfällen ex. Träna och sova. 
Prioriteringordning i projektet 

1. Silikon 
2. Patron och blandningsrör 
3. Automat 
4. Påse 
 

1. Silikon 

Silikonet måste stelna kallt. 
Silikon? Något annat material?  
Densitet som vatten 
Viskositet som huden 
Vanligt enkelt silikon, billigt 
Platinaoxid som katalysator 
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Okej om det är hälsofarligt då det kommer att vara förslutet och inte nudda huden. 
Sprutorna köps färdigfyllda 
Wacker Kemi 
Mätbar tid 8-10 min 

2. Patron och blandningsrör   

Engångspatron 
Inget läckage 
Största sprutan var 400 ml? 
Silikonpatron 
Ml, cl 
Patron öppnare?  
Engångsblandningsrör 
3. Automat 

Portabel 
Svets, 60mm mellan svetsarna, klippa och svetsa. Denna mellandel är till för att känna 
när silikonet stelnat 
Elegant och sexig 
Specialanpassning 
Mobil 
4. Påse 

engångspåse 

Övrig information 

Två stycken bakgrunder: 

1.Nöjd kund (jämna) 
2.Försäljning 
Passa kropp och idé 
Pedagogiskt hjälpmedel 
Konkurrent – Engelskt företag 
Mål: Fler nöjda kunder, ökad försäljning  
Huvudfunktion- Fylla på silikon med exakt mängd 
200 000-300 000 operationer varje dag 
§ 5 Projektstatus 
Andra mötet 
§ 6 Övriga frågor 
Vilket material skall användas i påsarna?  
§ 7 Att göra tills nästa möte 
Få information av Per med bakgrundsfakta osv. T.ex. siffror på nöjda och missnöjda 
kunder.  
Fortsätta jobba på med den nya informationen som getts 
§ 8 Datum för nästa möte 
Ej bestämt. 
§ 9 Mötet avslutades 
Anders avslutade mötet. 
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8 april 2014 
 
Tid: 14.00-15.00 
Plats: Idt, Mälardalens högskola 
Närvarande: Ragnar Tengstrand, Gabriella Bodlander och Jennifer Simonsson. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Gabriella öppnar mötet. 
 
§ 3 Uppföljning av föregående möte  
Förklaring av projekt. 
Upplysa om att arbetet ej är sekretess pga. av patent. 
 
§ 4 Redovisningar 
Redovisa rapportens början. 
 
§ 5 Dagens punkter 

Diskussion om fortsättningar av arbetet. 

Diskussion hur målet skall formuleras.  

§ 5 Projektstatus 
Uppstart av projektet. 
 
§ 6 Övriga frågor 
 
§ 7 Att göra tills nästa möte 
Fortsätta arbeta med layouten av systemet. 
 
§ 8 Datum för nästa möte 
- 
§ 9 Mötet avslutades 
Ragnar avslutar mötet.  
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16 april 2014 

 
Tid: 9.00-12.00 
Plats: Plastic Produkter, Bromma 
Närvarande: Anders Tobiasson, Gabriella Bodlander och Jennifer Simonsson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Anders öppnar mötet. 
 
§ 3 Uppföljning av föregående möte  
Tala om att vi tagit kontakt med Wacker Kemi.  
 
§ 4 Redovisningar 
Redovisar färdig kravspecifikation och funktionsanalys.  
Visa förslag och skisser 
 
§ 5 Dagens punkter 

Diskussion om att det krävs mer än muskelkraft för att dosera, segt silikon.  

Diskussion om att vår svetsmaskin inte fungerar.  

Hur svets och avskärning samt klippning av dubbelpatronen skall integreras i 
maskinen. 

Att vi inte skall koncentrera oss på utsidan, utan börja inifrån och ut samt gör det 
billigt och i få delar för en billigare uppstartproduktion. 

§ 5 Projektstatus 
Idégenerering.  
 
§ 6 Övriga frågor 
 
§ 7 Att göra tills nästa möte 
Skissa inifrån och ut för att få till en stabil och enkelt form 
 
§ 8 Datum för nästa möte 
- 
§ 9 Mötet avslutades 
Jennifers mage avslutar mötet. 
 

  



I 

25 april 2014 
 
Tid: 10.00-14.00 
Plats: Plastic Produkter, Bromma 
Närvarande: Anders Tobiasson, Gabriella Bodlander, Jennifer Simonsson och 
Peter Gustafsson (Wacker Kemi) 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Peter Gustafsson öppnar mötet. 
 
§ 3 Uppföljning av föregående möte  
Vissa CAD bilderna på den valda konstruktionen.  
 
§ 4 Redovisningar 
Peter visade och pratade om de olika silikonen. En beställning gjordes på olika 
tester. 
Anders redovisade att uppstarts serien kommer innefatta 16 kliniker med 4 
patienter per dag. Detta innebär att det kommer krävas 500 kg silikon pga. 1 
kg/patient.  
 
§ 5 Dagens punkter 
Silikonet och dess egenskaper. Silikonet som skickas har densiteten ca 1, 
penetrationen 200-235 samt en viskostitet som oblandad saft. Både 
dubbelpatronen och silikonet är återvinningsbart. dubbelpatronen skall vara i 
polyeten eller polypropen. Labbet på Wackres kan modifiera silikonet efter alla 
önskemål.  

§ 5 Projektstatus 
Konceptstadie 
 
§ 6 Övriga frågor 
Är konstruktionen möjlig om silikonet har denna viskositet som ovan? 
 
§ 7 Att göra tills nästa möte 
Fortsätta med konceptgenereringen. 
 
§ 8 Datum för nästa möte 
Vecka 19 
 
§ 9 Mötet avslutades 
Anders avslutar mötet 
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13 maj 2014 
 
Tid: 13.00-17.00 
Plats: Plastic produkter, Bromma 
Närvarande: Anders Tobiasson, Gabriella Bodlander och Jennifer Simonsson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Jennifer öppnade mötet 
 
§ 3 Uppföljning av föregående möte  
- 
§ 4 Redovisningar 
Visa konceptet som jobbats med. 
 
§ 5 Dagens punkter 

Silikonet testades. Pratade om ifall vi skulle ha en cirkulär stoppskåra för att få 
samma avstånd från centrum överallt. Lättare att räkna ut med gradtal. Olika 
tjocklekar på pinnen, fem mm på pinnen i maskinen och tjockare längre ut.  

§ 5 Projektstatus 
Slutet på tillämpad process.  
 
§ 6 Övriga frågor 
Ska vi ha en svets och hur skall doseringsreglaget fungera? 
 
§ 7 Att göra tills nästa möte 
Svetsning på silikon ej möjligt enligt Anders, kolla upp det samt materialet på 
påsen. 
 
§ 8 Datum för nästa möte 
- 
§ 9 Mötet avslutades 
- 
Gabriella avslutar mötet 
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Bilaga 4 - Konkurrentanalys 

Behå inlägg 
Det finns olika sorters inlägg som kan läggas in i behån för att få större bröst. 
Nedan presenters olika alternativ. 
 

Braza ADD-A-SIZE bröstförstorare silikon bh inlägg 
För att hemifrån kunna se hur det skulle se ut med en större kupa finns det 
silikoninlägg som finns att köpa i de flesta underklädersaffärerna. Den har en 
oval form med en topp. De är enkla att använda och är bara att lägga i behån för 
större bröst.  De är gjorda i silikon och kostar 385 kronor. (Feminint u.å.) 
 

 
 

Braza Liquid edge bröstförstorare bh inlägg beige 
För att hemifrån kunna se hur en större kupa finns det inlägg av mineralolja som 
är täckta med satin. De kan vara formade som en nederdel på en enkel behå fast 
med en större tjocklek eller som en platt böna. De är enkla att använda och läggs 
bara ner i nedre delen av behån för att få större bröst. De kostar 235 kronor samt 
165 kronor. (Feminint u.å.) 

 
 

  

Silicone magic 385 kr (Feminint u.å.) 

Magic boost 165 kr 
(Feminint u.å.) 

 Liquid edge II 235 kr 
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Implantat från klinik 
När en klinik tar emot besök från en kund kan de visa upp implantaten som 
används under själva operationen. De är idag ett hölje av silikon med ett innehåll 
av koksaltlösning eller en gel av en silikonsort som heter cohesivgel. Det finns 
olika former, antagligen runda eller anatomiska (droppformen). Dessa kan 
kunden stoppa in i sin behå och få en ungefärlig uppskattning av bröstets storlek 
efter operationen. (Silikonbröst u.å.) 
 

 
3D-simulering program 
Innan en operation kan med hjälp av ett foto av kunden skapa ett ungefärligt 
resultat av operationen genom att skapa en 3D-simulering. Detta ger ett väldigt 
exakt värde, men det ger inte kunden en känsla av brösten. Detta kan dock inte 
göras på uttalade hängbröst eller på implantatbyten. (Akademikliniken u.å.) 
 

 
Doseringspistol 
 
Detta är en doseringspistol för dubbelpatroner. Lämplig för blandnings-
förhållandena 1:1, 1:2 och 1:10. Manuell applicering med minimalt spill. Pris 
445,60 kr Exkl. moms. (Gardinpersson 2011) 
 

  

Implantat. (Medica travel (2014) 

 

3D simulering av resultat efter operation. 
(Akademikliniken u.å.)   

Doseringspistol (Gardinpersson 2011) 
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Dopag duo- and triomix systems 
Ett system utvecklat för att hantera två-komponents lim eller fogmassa med ett 
volymblandningsförhållande på 1:1. Systemet kan hantera material med 
medelhög till hög viskositet (50,000-1 mio mPa·s) och ett maximalt flöde på 
500g/min, beroende på viskositet. (Metal-supply 2012) 
 
 

 
 
  

Doseringsmaskin (Metal-supply 2012) 
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Bilaga 5 – Idéskisser 
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Bilaga 6 – QFD 
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Bilaga 7 – Konkurrentjämförelsediagram från QFD 
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Bilaga 8 – FMEA 
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Bilaga 9 – PIPS 
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Bilaga 10 – Ritning av dubbelpatron 
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Bilaga 11– Ritningar 
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