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Sammanfattning 

Arbetet omfattar ett produktutvecklingsprojekt av en plåsterautomat för företaget Plusab AB. 

Företaget tillverkar idag en plåsterautomat som monteras på en första hjälpen-tavla eller vägg. 

De önskar en lösning som är lättare att montera ihop än automaten de tillverkar idag där limning 

ingår. Arbetet har utförts av två studenter vid Mälardalens högskola i form av ett examensarbete 

på C-nivå, det vill säga 15hp per person.  

Den huvudsakliga frågeställningen för arbetet är hur konstruktion och form kan förändras för 

att nå en bättre hanterbarhet i produktion samt vid användning. Metoden som används bygger 

på teorier inom produktutveckling och de produktutvecklingsverktyg som anses relevanta för 

projektet. Även information om material, konstruktionselement samt tillverkningsmetoder 

ligger till grund för arbetet. Som komplement till inhämtad information konsulteras även 

experter inom tillverkning. För att undersöka produktförslagets funktioner och genomförbarhet 

tillverkas prototyper som testas. För att säkerställa att produktförslaget går att tillverka används 

simulerings- och analysverktyg i CAD-modeller.  

Arbetet resulterar i ett produktförslag där antalet komponenter reducerats från tre till två. 

Momentet som innefattar limning är dessutom eliminerat. Produktförslaget är uppbyggt av en 

hållare och ett lock som tillverkas genom formsprutning. Hållaren tillverkas i ett platt stycke med 

ett filmgångjärn placerat mellan bak- och framstycke. Framstycket och sidostyckena formas 

direkt i formverktyget och vid montering viks bakstycket på plats med hjälp av filmgångjärnet. 

Bakstycket hålls sedan på plats med hjälp av snäppfästen. Locket placeras därefter i hållaren 

med hjälp av sprintar. Plåsterautomaten är anpassad för att placeras så att plåstren dras ut 

nedåt. Placeringen underlättar användningen av automaten då locket hålls öppet automatiskt, 

det finns inte heller några andra detaljer på första hjälpen-tavlan som locket riskerar att slå i. 

Dessutom är dragriktningen fördelaktig ur ergonomisk synpunkt.  

Produktförslaget som tas fram lever upp till ställda krav enligt de tester som utförts och bör inte 

kräva några större omarbetningar innan produktion. Rekommendationer är dock att kontakta 

en verktygsmakare för att färdigställa konstruktionen innan produktion. Det bör även 

kontrolleras om justeringar måste göras för att konstruktionen ska fungera i korrekt material då 

prototyperna är tillverkade i ett material som kan ha andra egenskaper.   
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Förord 

Projektet har varit mycket lärorikt och inspirerande. En till synes enkel produkt har utmanat oss 

och gett oss möjligheten att söka nya kunskaper för att sammanfoga detaljer till ett 

genomförbart produktförslag.  

Vi vill först och främst tacka Esa Graan, vår handledare och uppdragsgivare från Plusab AB som 

låtit oss utföra uppdraget. Vi vill även tacka för den feedback vi fått på våra idéer och förslag 

samt de diskussioner som förts under arbetets gång.  

Tack även till Jan Frohm, vår handledare vid Mälardalens högskola, som engagerat sig i projektet 

och varit ett stöd på vägen. Vi vill även tacka Bengt Gustafsson vid Mälardalens högskola som 

ställt upp med goda råd när det behövts som mest. Till sist vill vi tacka Dan Tommila på 

Mälarplast AB som bidragit med information gällande tillverkning. 

Eskilstuna den 30 maj 2014 

 

 

Anna Olsson 

 

 

Maria Plahn  
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver arbetet gällande vidareutvecklingen av en plåsterautomat på uppdrag 

av företaget Plusab AB. Arbetet har utförts av två studenter i form av ett examensarbete på 

grundnivå vilket omfattar 15hp per person. Det motsvarar tio veckors heltidsarbete, dvs. 40h 

per vecka och person. Examensarbetet är utfört vid institutionen för innovation, design och 

teknik vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Handledare för projektet var Esa Graan som 

representant för Plusab AB samt Jan Frohm som representant för Mälardalens Högskola. 

1.1 Plusab AB 
Företaget Plusab AB grundades 2007 och har huvudkontor i Västerås. De tillverkar och 

marknadsför första hjälpen-utrustning till företag samt erbjuder utbildning i hjärt- och 

lungräddning.  Målsättningen för företaget är att skapa värde för kunden genom högkvalitativa, 

praktiska och lättanvända produkter.  

1.2 Bakgrund 
Uppdragsgivaren tillverkar och säljer första hjälpen-utrustning, bland annat en första hjälpen-

tavla där en plåsterautomat, magic plåsterautomat, se Figur 2, ingår. Plåsterautomaten 

tillverkas idag i tre delar genom formsprutning och består av ett lock, en hållare och en list, se 

Figur 1. Locket är tillverkat i polykarbonat och hållaren samt listen tillverkas i polystyren 

(PS4A755 L 2%). Till automaten används två olika typer av plåster, magic strip plastic och magic 

strip textile, förpackade i etuier om 34 plast- och 30 textilplåster. I hållaren finns två fack, ett 

fack för varje plåstertyp. Facken separeras av en skiljevägg. Plåstren dras uppåt ur etuiet och 

hållaren varvid skyddspappret avlägsnas automatiskt från den nedre halvan av plåstret. Plåstret 

kan därefter appliceras på skadan med en hand. Plåsteretuierna tillverkas utanför företaget men 

uppdragsgivaren har möjlighet att påverka utformningen av dessa. 

Figur 2 - Magic plåsterautomat 
Figur 1 - Plåsterautomatens delar 
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Listen på plåsterautomaten ska förhindra att plåsteretuier kan plockas ut ur plåsterautomaten 

av obehöriga och är placerad på framstyckets överkant så att plåsteretuierna låses fast. En 

specialnyckel används för att kunna byta ut plåsteretuierna, genom att etuierna trycks ihop mot 

bakstycket så att etuiet kan dras uppåt ur automaten förbi listen.  Listen monteras manuellt på 

plåsterautomaten genom limning då tillverkningsmetod och konstruktion inte tillåter att listen 

integreras från början. Locket är genomskinligt och monteras manuellt på hållaren genom att 

sidorna på locket snäpps fast i hållaren. Infästningen fungerar även som ett gångjärn.  

1.3 Problemformulering 
Monteringen av listen kräver resurser i form av personal och tid. Det är därför önskvärt att 

minska antalet komponeter eller ändra plåsterautomatens utformning för att förenkla 

monteringen. Plåsterautomatens konstruktion, utformning och tillverkningsmetod kräver i 

dagsläget att den tillverkas i tre delar.  

1.4 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med projektet är att hitta nya lösningar för konstruktion och utformning av 

plåsterautomaten som innehar samma funktion men inte kräver lika många komponenter eller 

manuell montering i samma omfattning. Plåsteretuiets utformning kan ändras om detta 

underlättar konstruktionen hos plåsterautomaten. Det är även möjligt att se över 

tillverkningsmetoden för en ny konstruktion. 

Frågor som ska besvaras i projektet: 

 Hur kan plåsterautomatens utformning förändras för att underlätta hanterbarheten vid 
tillverkning och montering? 

 Kan plåsterautomatens hanterbarhet förbättras vid användning? 

 Vilken tillverkningsmetod är lämplig för plåsterautomaten?  

 Behöver plåsteretuiernas, tavlans eller specialnyckelns form förändras för att passa en 
ny utformning av automaten? 

 

1.5 Avgränsningar 
Fokus kommer ligga på plåsterautomaten men vid behov kan även plåsteretuierna, 

specialnyckeln och första hjälpen-tavlan komma att konstrueras om. Tillverkningsmetoden 

kommer att beaktas men inte ligga i fokus. Uppdragsgivaren har inte satt någon gräns gällande 

produktionskostnad för den färdiga produkten, däremot har de uttalat en önskan om en så låg 

kostnad som möjligt. Även etiketter och infästning mot första hjälpen-tavlan kan komma att 

förändras för att bättre passa det nya produktförslaget. Plåsterautomatens kulör kommer inte 

att förändras. Projektet ska resultera i en CAD-modell samt en fysisk modell. 
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2 Ansats och metod 
Projektets arbetsprocess baseras på två varianter av en produktutvecklingsprocess. Enligt 

Ullman (2010 s. 91) har processen sju steg som listas nedan. 

1. Projektplanering  

2. Analys  

3. Konceptgenerering  

4. Konceptutvärdering  

5. Produktgenerering  

6. Produktutvärdering  

7. Produktsupport.  

Ragnar Tengstrand1 har beskrivit en process uppdelad i tolv steg som listas nedan.  

1. Start  

2. Analys  

3. Brief  

4. Generering  

5. Förslag  

6. Urval  

7. Semiförslag  

8. Urval  

9. Slutförslag  

10. Realisering  

11. Produktion 

12. Kommersialisering 

De två produktutvecklingsprocesserna kombinerades samman till en arbetsprocess anpassad till 

projektets mål och avgränsningar, se Figur 3. Processen avslutas med utveckling av slutförslag 

då de sista stegen i ovan nämnda processer kommer utföras av uppdragsgivaren efter avslutat 

projekt. Hela processen genomsyras även av arbete med hanterbarhet samt monterbarhet.  

                                                           
1Ragnar Tengstrand, Universitetslektor i industriell design, Mälardalens Högskola, 2013, Föreläsning i 
kursen Industridesign 2 KPP103.  
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Information gällande produktutvecklingsverktyg hämtas från kurslitteratur, litteratur inom 

produktutveckling, artiklar hämtade ur databaser rekommenderade av högskolebiblioteket 

samt webbaserade källor. Flera källor i samma ämne används för att säkerställa att materialet 

är trovärdigt.  

Produktframtagningen sker genom empiriska studier där olika utfall testas med stöd av 

bakomliggande teorier. Analysen sker med avseende på marknad och konkurrens, tillverkning, 

montering, hanterbarhet samt uppdragsgivarens krav. 

  

Uppstart och planering

• Gantt-schema

• Milstolpar

Analys av problem

• Marknad

• Konkurrenter

• Befintlig produkt

• Kravspecifikation

• Funktionsanalys

Idégenerering

• Brainstorming

• Analogier

• Mindmapping

Urval från idégenerering 

• För- och nackdelanalys

• Kravspecifikation

Konceptutveckling

• CAD

• Modell

• Hanterbarhet

• Tillverkning

• Konstruktion

• Material

Urval från konceptutveckling

• Kravspecifikation 

Utveckling av slutförslag

• CAD

• Modell

• Tillverkning

• Material

Figur 3 - Produktutvecklingsprocess 
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3 Teoretisk referensram 
Nedan beskrivs de teorier som ligger till grund för arbetet. Endast de verktyg och metoder som 

anses vara relevanta för arbetet beskrivs.  

3.1 Produktutvecklingsverktyg 
Produktutvecklingsverktyg används för att underlätta projekt och säkerställa kvaliteten på 

arbetet. Alla produktutvecklingsprocesser är olika och använder sig av olika 

produktutvecklingsverktyg. Det är viktigt att välja rätt verktyg i varje fas för att ett projekt ska 

lyckas (Ullman, 2010, ss. 92-93). Produktutvecklingsverktygen som beskrivs nedan anses 

relevanta för den produktutvecklingsprocess som presenterades i föregående kapitel.  

3.1.1 Milstolpar 

För varje arbetsuppgift i ett projekt ska det finnas ett mål som ska uppnås, målet för varje uppgift 

kan även kallas för milstolpar. Milstolpar är viktiga skeden i projektet som markerar ett avslut 

eller en början av en del i projektet. Det är viktigt att definiera syftet med varje milstolpe samt 

vad resultatet av dem ska bli, resultatet kan kallas för leverabler. Det kan till exempel vara en 

CAD-modell, en simulation eller ett dokument. (Ullman, 2010, ss. 126-131). 

3.1.2 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema tas fram genom att arbetsuppgifterna i ett projekt ordnas efter en tidsaxel. 

Vanligtvis delas tidsaxeln upp i veckor eller månader beroende på projektets omfattning 

(Ullman, 2010, s. 131). När Gantt-schemat utformas är det viktigt att tänka på vilka 

arbetsuppgifter som är beroende av varandra, i vilken ordning uppgifterna bör utföras och om 

det finns uppgifter som kan utföras parallellt (Ullman, 2010, ss. 131-132). Genom att föra in det 

verkliga utfallet av projektets arbetsgång i Gantt-schemat kan projektet kontrolleras och utfallet 

kan användas som referensram för framtida projekt (Österlin, 2010, s. 33).  

3.1.3 Marknad- och konkurrensanalys 

En konkurrensanalys beskriver marknaden i dagsläget gällande konkurrenter och deras 

produkter. Även exempelvis garantier och service kan ingå (Österlin, 2010, s. 127). Vid 

produktutveckling är det viktigt att veta hur väl konkurrenter lever upp till kundernas krav och 

hur väl deras produkter fungerar. För att kunna mäta konkurrerande produkters funktion är det 

bra om det finns möjlighet att montera isär produkten och undersöka dess uppbyggnad (Ullman, 

2010, s. 165). Finns inte den möjligheten kan mycket information hämtas från exempelvis 

butiker, internet, kataloger, broschyrer och prislistor. Alla konkurrenter bör analyseras med 

avseende på samma parametrar och analysen kan göras med hjälp av en tabell (Wright, 1998, 

ss. 62-64).  

3.1.4 Funktionsanalys 

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att identifiera produktens huvudsyfte och vilka 

funktioner som krävs för att denna ska fungera. Det kan göras med hjälp av en funktionsanalys 

där funktionerna identifieras och delas upp i huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. 

Huvudfunktionen är den funktion som är produktens huvudsyfte. Delfunktioner är nödvändiga 

för att möjliggöra huvudfunktionen. Stödfunktioner är funktioner som inte är nödvändiga för 

huvudfunktionen men kan bidra till produkten med exempelvis information eller utseende. 

Funktionerna bör beskrivas kortfattat och det är lämpligt att använda ett verb och ett substantiv, 

exempelvis kan huvudfunktionen för en skruvmejsel vara överföra skruvkraft. För att visualisera 
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funktionsanalysen kan ett funktionsträd användas där funktionerna ordnas i hierarkisk ordning 

(Österlin, 2010, ss. 42-44). 

3.1.5 Kravspecifikation 

En kravspecifikation samlar de krav som finns på produkten under hela dess livstid. Kraven kan 

innefatta faktorer som begränsar eller bestämmer allt ifrån funktion och tillverkning till ekonomi 

och formspråk (Österlin, 2010, s. 51). Då kravspecifikationen utformas är det viktigt att alla som 

kommer i kontakt med produkten under dess livstid ses som kunder vars krav och behov 

undersöks (Ullman, 2010, ss. 151-152). Kravspecifikationen som tas fram ska kunna användas 

både som måldokument och som utvärdering av produkten efter slutfört projekt (Österlin, 2010, 

s. 51). Kraven bör därför göras så konkreta som möjligt. I den mån det är möjligt bör kraven 

kunna resultera i mätvärden (Ullman, 2010, ss. 154-163). Rubriker som kan vara lämpliga att 

använda i en kravspecifikation listas nedan (Österlin, 2010, s. 53):  

 Bakgrund 

 Funktion 

 Marknad 

 Användning 

 Konstruktion 

 Tillverkning 

 Distribution 

 Montering 

 Service 

 Miljötålighet 

 Miljöpåverkan 

 Uppbyggnad 

 Märkning 

 Samband

 

3.1.6 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att ta fram idéer, metoden kan utföras antingen i grupp eller 

enskilt. Det kan dock vara fördelaktigt att arbeta med övningen i grupp då gruppens medlemmar 

kan komma med idéer ur olika perspektiv. En medlems idé kan också leda till att andra 

medlemmar inspireras till nya idéer.  Det är vanligt att idéer kommer i vågor under en 

brainstorming med många idéer i början. Brainstormingen bör få pågå under minst tre toppar 

och dalar i idégenereringen. För att en brainstorming ska fungera så bra som möjligt finns ett 

antal regler att följa vilka listas nedan (Ullman, 2010, s. 190): 

 Anteckna alla idéer som tas upp, det är lämpligt att någon i gruppen fungerar som 

sekreterare.  

 Sträva efter ett så stort antal idéer som möjligt. 

 Låt alla idéer komma fram, något som kan ses som omöjligt kan innehålla något 

användbart. 

 Bedöm inte de idéer som tas fram under brainstormingtillfället.  

3.1.7 Mindmapping 

Mindmapping är en metod som syftar till att snabbt dokumentera tankar gällande ett problem. 

Metoden kan användas enskilt eller i grupp. Arbetet med en mindmap, eller tankekarta, ska ske 

för hand för att snabbt kunna dokumentera tankar utan att värdera resultatet.  Arbetet med att 

ta fram en tankekarta sker i fem steg. Använd ett stort papper eller exempelvis en whiteboard, 

skriv upp problemet i mitten och ringa in det. Problemet ska helst formuleras som ett ord eller 

ett kort påstående. Runt problemet skrivs sedan delproblem, delområden eller idéer som ska 

vara direkt kopplade till problemet. Varje punkt ringas in och kopplas med streck till 

huvudproblemet. Därefter analyseras de delproblem, delområden och idéer som skrivits ner för 

att hitta ytterligare delproblem för respektive område. Tankekartan analyseras och organiseras 
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genom att undersöka om det finns kopplingar mellan dessa olika områden. Kopplingarna 

visualiseras med streck. Om möjligt kan de kopplade områdena kombineras till ett för att 

förenkla kartan. Aktiviteten avslutas genom att en sammanfattande rapport över kartans 

struktur skrivs. I rapporten representerar varje delområde en rubrik. (Wright, 1998, ss. 121-123). 

3.1.8 Analogier 

Genom att använda analogier kan nya idéer uppstå då en produkts funktion jämförs med 

funktionen hos en annan produkt (Österlin, 2010, s. 57). Produkter som har en liknande funktion 

som den önskade kan hjälpa till att starta tankearbetet. (Ullman, 2010, ss. 191-192) På så vis kan 

invanda tankemönster undvikas vilket öppnar upp för ett friare tänkande. Exempelvis kan 

inspiration gällande metoder att diska hämtas genom att titta på andra föremål som rengör, till 

exempel en högtryckstvätt eller en vindrutetorkare (Österlin, 2010, s. 57). 

3.1.9 För- och nackdelsanalys 

För- och nackdelar kan jämföras genom olika metoder. PNI, positivt, negativt och intressant, är 

en enklare variant där för- och nackdelar eller intressanta parametrar med olika koncept skrivs 

upp. Utifrån resultatet väljs koncept för vidare utveckling (Österlin, 2010, s. 67).  För- och 

nackdelsanalys är en något mer avancerad metod där varje koncept utvärderas genom att för- 

och nackdelar skrivs in i två spalter. I metoden räknas även hur viktiga för- och nackdelarna är 

in. Om en för- och en nackdel för ett koncept anses lika viktiga stryks dessa. När en kolumn är 

dominant avgörs om konceptet ska fortsätta utvecklas eller inte (Ullman, 2010, ss. 102-104).  

3.1.10 CAD och 3D-modellering 

CAD, Computer Aided Design, är ett verktyg för att ta fram en grafisk modell i 3D-miljö. Grafiska 

bilder är viktiga i designprocessen dels för att kunna kontrollera och kommunicera idéer men 

även som stöd för minnet och vidare design (Ullman, 2010, ss. 118-119). CAD-program kan 

användas för att ta fram bilder, göra animationer och simulera exempelvis belastningsfall på 

modellen vilket kan användas i analys och utvärdering av koncept (Österlin, 2010, ss. 80-81). 

Olika typer av ritningar kan tas fram med hjälp av CAD-programmen, exempelvis 

sammanställningsritningar och detaljritningar som kan innehålla allt som behövs för att tillverka 

en detalj (Ullman, 2010, ss. 120-122). Programvaran som finns tillgänglig för projektet är 

SolidWorks.  

SolidWorks Plastics 

SolidWorks Plastics är ett verktyg som simulerar tillverkning med formsprutning av plastdetaljer 

direkt i CAD-programmet. Verktyget simulerar flödet av plast i formverktyget under 

formsprutningsprocessen och kan ge en indikation på om detaljen går att tillverka eller inte och 

om det finns risk att defekter uppstå i den formsprutade delen. Genom att använda verktyget 

under produktutvecklingsarbetet kan senare kostnader för exempelvis omarbetning av 

formverktyg undvikas. (Dassault systems) 

SolidWorks Draft Analysis 

SolidWorks Draft Analysis är ett verktyg som kan användas för att kontrollera att en plastdetalj 

har korrekta vinklar för att skapa ett släpp mellan detaljens och formverktygets ytor. (Dassault 

Systems) 

3.1.11 Modellframtagning 
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Det finns olika typer av prototyper och modeller som används i olika lägen under 

produktutvecklingsprocessen för olika syften. Tidigt i processen är det vanligt att använda 

enklare modeller, mockups, tillverkade i exempelvis papper eller trä för att få en bild av 

konceptets volym, form och funktion (Österlin, 2010, ss. 81-82). Här behöver inte produktens 

form, material eller tillverkningsmetod vara helt fastställd. Prototyper kan även användas för att 

förfina komponenter och konstruktioner. Förutom funktionen är även material, form och 

tillverkning viktiga. Prototyper som används i det här syftet tillverkas ofta utifrån en CAD-modell 

med hjälp av rapid prototyping (Ullman, 2010, ss. 117-118). Detaljer med enkla former kan med 

fördel tillverkas med hjälp av avverkande metoder, till exempel laserskärning och fräsning 

(Bruder, 2012, s. 93). En prototyp måste inte tillverkas med samma metod som slutprodukten 

men den bör ha liknande form, material och utseende (Österlin, 2010, ss. 81-82). Ytterligare ett 

användningsområde för prototyper är att ta fram ett fåtal exemplar av produkten eller en hel 

provserie i rätt material med rätt tillverkningsmetod för att testa produktens funktion och 

tillverkningsprocessen (Ullman, 2010, ss. 117-118).  

3.1.12 Hanterbarhet 

Produktens hanterbarhet påverkas av interaktionen mellan människan och produkten. (Österlin, 

2010, s. 112) Hanterbarhet behandlar alla moment, både fysiska och psykiska som uppkommer 

i hanteringen av en produkt och hanterbarhet arbetas in i produkten för att underlätta 

användandet av den (Andersson, 2013, s. 5). Manuell och kroppslig hantering begränsas av 

användarens fysiska förmåga och utrymmet där hanteringen sker. Det är viktigt att tänka på 

hantering under produktens hela livscykel och på alla som hanterar produkten under dess livstid. 

(Andersson, 2013, ss. 45-46) 

Ergonomi behandlar de aspekter som har med den fysiska hanteringen av produkten att göra. 

Det kan handla om grepp, storlek, kraft, rörelse samt arbetsmiljö. Fysisk hantering av en produkt 

bör ske inom ett välanpassat arbetsområde vilket leder till att kroppen har en upprätt position, 

armarna ligger mot sidan av kroppen och själva arbetet sker i armbågshöjd (Arbetsmiljöverket, 

2014). Enligt AnneMarie Murman2 bör målet när en produkt utformas vara att så få rörelser som 

möjligt ska användas. Om möjligt är det även bra om tyngdlagen kan utnyttjas. 

Belastningsskador sker ofta i leder, därför önskas minimal rörelse av leder vid hantering av en 

produkt.  

3.1.13 DFA (Design for Assembly) 

DFA är en metod som syftar till att tidigt i processen hitta lösningar som innehåller så få delar 

som möjligt och delarna ska även vara lättmonterade (Norell, 1992, s. 4) Metoden är inriktad på 

att optimera konstruktionen med avseende på antal detaljer och monteringstid för att minska 

kostnader. Få detaljer är lättare att montera vilket är ekonomiskt fördelaktigt, eftersom färre 

delar kräver mindre lagringsutrymme, färre hanteringsmoment och tar kortare tid att montera 

med mindre risk för fel (Hovmark & Norell, 1990, s. 2). Vid produktutveckling med hjälp av DFA-

metoden är första steget att välja monteringsmetod för de koncept som tagits fram. Därefter 

analyseras konstruktionskoncepten utifrån DFA-analysen nedan. Sedan omarbetas koncepten 

utifrån resultatet av DFA och slutligen görs en utvärdering av den nya konstruktionen (Norell, 

1992, s. 4). DFA är ett mått på produktens monteringseffektivitet där en produkt med hög 

                                                           
2 AnneMarie Murman, Arbetsterapeut, Torshälla vårdcentral. Möte, 2014-04-30 
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effektivitet består av få detaljer som är lätta att hantera och montera (Ullman, 2010, s. 331). För 

att undersöka hur få detaljer en konstruktion teoretiskt kan bestå av kan tre frågor ställas: 

 Är det nödvändigt att detaljen rör sig i relation till andra detaljer? 

 Är det nödvändigt att detaljen tillverkas i ett annat material än andra detaljer? 

 Är det nödvändigt att detaljen går att separera från övriga detaljer för att möjliggöra 

montering eller demontering? 

Är svaret på alla frågorna nej finns en teoretisk möjlighet att reducera antalet detaljer i 

konstruktionen (Willkrans & Norrblom, 1995, s. 10). För att beräkna den potentiella 

förbättringen i en konstruktion kan följande formel användas:  

𝐹ö𝑟𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 =  
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
 

Det går även att beräkna den verkliga förbättringen efter utförd omkonstruktion med hjälp av 

följande formel: 

𝐹ö𝑟𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 − 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑜𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
 

Det uträknade värdet för förbättringspotential är ett procenttal som indikerar hur bra designen 

kan bli med avseende på DFA. Om förbättringspotentialen har ett värde på över 60% ses 

originalmodellens konstruktion som dålig och bör omarbetas (Ullman, 2010, s. 334).  

Det finns checklistor för att säkerställa att viktiga aspekter gällande montering inte glöms bort. 

Checklistorna kan utformas på olika sätt men innehåller punkter gällande uppbyggnad, 

hantering och sammanfogning. Checklistan som medföljer boken Monteringsvänlig 

konstruktion (Willkrans & Norrblom, 1995) innehåller 36 punkter med plats för egna, för 

komplett checklista se Bilaga 1.  

3.1.14 DFM (Design for Manufacturing) 

DFM är en teori som handlar om att hitta en optimal tillverkningsmetod för en komponent och 

därefter anpassa komponenten för att passa tillverkningsmetoden så bra som möjligt.  Varje 

tillverkningsmetod har ett antal riktlinjer att följa för att en komponent ska kunna tillverkas med 

så bra resultat som möjligt för respektive metod (Ullman, 2010, ss. 328-329). Riktlinjerna inom 

DFM bygger till stor del på konstruktörers erfarenheter inom tillverkning och konstruktion 

(Hovmark & Norell, 1990, ss. 2-3).  

3.2 Tillverkning 
Nedan beskrivs de tillverkningsmetoder som kan vara aktuella för projektet.  

3.2.1 Formsprutning 

Den vanligaste tillverkningsmetoden för plastdetaljer är formsprutning. Materialet kommer i 

form av granulat eller pulver som matas fram av en skruv samtidigt som det värms upp. När 

materialet värmts upp pressas det in i ett formverktyg (Gustafsson, 1994, s. 5). Metoden går att 

använda för både termoplaster och härdplaster, men vanligast är termoplaster. Formsprutning 

har många fördelar, bland annat är det möjligt att skapa komplexa former, det finns inget krav 

på efterbearbetning och produktionstakten är hög. Det är möjligt att göra tunna och små 



 

18 (91) 
 

detaljer samt att sammanfoga olika plaster i ett tillverkningssteg. Formsprutning resulterar inte 

i några stora mängder spill och spillet kan oftast återvinnas direkt (Bruder, 2012, s. 63). Den 

nackdel som finns med formsprutning är att formverktyg och maskiner är dyra i inköp samt att 

risk för krympning i plasten finns. Det vill säg att formen avviker på grund av att materialet 

sjunker ihop (Bruder, 2012, s. 64). Vissa detaljer med komplicerade former kan kräva ett 

formverktyg med rörliga backar. Backarna styrs av verktyget när det stängs och öppnas och kan 

forma fördjupningar där fasta verktygsdelar inte kommer åt (Gustafsson, 1994, ss. 20-21). 

3.2.2 Vakuumformning 

Vakuumformning är en metod för att forma plast genom att en plastskiva värms upp innan ett 

undertryck/vakuum bildas som gör att plasten formas efter ett formverktyg, se Figur 4 (Bruder, 

2012, s. 112). När plasten svalnat kan produkten efterbearbetas vid behov. Metoden används 

ofta vid framställning av exempelvis kåpor och paneler. Metoden är även ofta billigare än andra 

tillverkningsmetoder då formverktyget har lägre kostnad samt att det inte krävs någon större 

efterbearbetning (AB Formplast).  

 

Figur 4 – Vakuumformning (Bruder, 2012, s. 112) 

3.3 Konstruktion 
Nedan beskrivs olika alternativa konstruktionselement för utformningen av plåsterautomaten.   

3.3.1 Fästelement 

En färdig produkt består ofta av flera sammanfogade komponenter. Det finns många metoder 

för att foga samman komponenter i plast, nedan beskrivs några av dem. 

Snäppfästen 

För att sammanfoga komponenter kan så kallade snäppen integreras i produkten. De kan 

utformas både för permanenta och demonterbara sammanfogningar. Demonterbara snäppen 

har en vinkel över 90° vilket gör att de vid dragbelastning kan glida över varandra. Är vinkeln 90° 

eller mindre låses snäppet permanent, se Figur 5 (Bruder, 2012, s. 146).  
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Figur 5 - Snäppfäste, till vänster demonterbart och till höger permanent (Bruder, 2012, s. 146) 

Nitning 

En annan metod för att sammanfoga komponenter är nitning. Nitning kan antingen vara 

integrerad i konstruktionen eller utföras i efterhand. Integrerad nitning fungerar genom att en 

plastnit stukas med hjälp av en stans så att niten viker sig åt sidorna och låser fast mellansittande 

komponenter. Metoden ger en stark permanent sammanfogning snabbt och ekonomiskt samt 

kan användas för att sammanfoga olika material. För icke integrerad nitning kan exempelvis 

popnitning användas (Bruder, 2012, s. 150).   

 

Limning 

Det går även att sammanfoga komponenter med hjälp av limning men denna metod används 

sällan vid storskalig serieproduktion utan lämpar sig mer för prototyptillverkning och mindre 

serier då det är en arbetskrävande och dyr metod (Bruder, 2012, s. 150). 

3.3.2 Filmgångjärn 

Ett filmgångjärn kan göras direkt i formsprutningen av en produkt. Gångjärnet gjuts in i 

produkten genom att plasten görs smalare vilket gör det möjligt att böja produkten längs med 

den smalare delen. En fördel med ett filmgångjärn är att inga extra komponenter krävs (The 

Protomold Company Inc. , 2007).  Det bästa materialet att tillverka ett filmgångjärn i är 

Polypropen (PP). Materialet är väldigt utmattningshållfast vilket leder till att gångjärnet kan 

öppnas och stängas miljontals gånger innan det slits ut. Gångjärnet bör vara mellan 0,25-0,6 mm 

tjockt och helt rakt i tillverkningen. Det är även viktigt at tänka på hur formsprutnigen sker och 

vilken riktning plastens fibrer har över gångjärnet. Det insprutade materialet bör nå hela 

gångjärnet samtidigt och för bästa hållfasthet bör fibrerna inte ligga längs med gångjärnet. För 

exempel på utformning av filmgångjärn, se Figur 6 (Edshammar, 2002, s. 93).    

                 
Figur 6 - Utformning av filmgångjärn 
(Edshammar, 2002, s. 93) 



 

20 (91) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.4 Material 
Nedan beskrivs dels de material som originalmodellen tillverkas i samt material som kan vara 

aktuella i projektet.  

3.4.1 Polypropen 

Polypropen (PP) är en av de mest använda plasterna med många fördelaktiga egenskaper. 

Plasten är uppbyggd av en kedja bestående av kolatomer, väteatomer samt en metylgrupp. PP 

har låg densitet samt lågt pris. Den har god kemikaliebeständighet och absorberar inte fukt samt 

har god utmattningsbeständighet. Materialet går även att återvinna. Negativa egenskaper är 

dålig reptålighet, dålig UV-beständighet och kan bli sprött i kyla (Bruder, 2012, ss. 11-12).     

3.4.2 Polykarbonat 

Polykarbonat (PC) är en konstruktionsplast som under senare år ökat mycket i användning. Den 

är glasklar och har en mycket hög slaghållfasthet vilket gör att den kan användas som ersättning 

till glas. Polykarbonat används ofta som legering tillsammans med andra plaster för att få bra 

egenskaper. Rent PC används i bland annat glas till bilstrålkastare och i CD-fodral. Materialet har 

mycket goda egenskaper och är återvinningsbart. Det som kan vara negativt är att materialet är 

känsligt för kemikalier och har tendenser till sprickbildning vid långvarig belastning (Bruder, 

2012, ss. 25-26).   

3.4.3 Polystyren 

Polystyren (PS) är en glasklar plast med flera användningsområden.  Den används ofta till 

engångsartiklar, CD-fodral och expanderad till styrencellplast, även kallad frigolit. PS har lågt pris 

och hög transparens, har hög hårdhet och glans och kan fås livsmedelsgodkänd. Negativa 

egenskaper är att PS är sprött och har dålig kemikaliebeständiget, det gulnar utomhus och har 

låg mjukningstemperatur.  För att förbättra egenskaper hos polystyren kan plasten blandas med 

andra plaster. Det går exempelvis att öka slagseghetet och styvhet (Bruder, 2012, ss. 14-15).  
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4 Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av projektet som utförts med stöd av teorierna i avsnittet 

ovan. 

4.1 Planering 
Arbetet strukturerades genom att milstolpar för viktiga delmoment togs fram, även önskade 

leverabler för varje moment bestämdes, se Bilaga 2. Milstolparna fördes därefter in i ett gantt-

schema där uppskattad tidsåtgång för varje moment skrevs in. I gantt-schemat definierades 

även vilka uppgifter som utförs efter varandra eller parallellt. Se Bilaga 3 för komplett gantt-

schema.  

4.2 Marknad- och konkurrensanalys 
Marknad och konkurrens undersöktes genom att ett antal konkurrenter identifierades och 

information kring dem och deras produkter hämtades från respektive företags hemsida. 

Uppdragsgivaren pekade ut en av konkurrenterna, Cederroth, som huvudkonkurrent. 

Parametrar som undersöktes hos konkurrenternas produkter var storlek, funktioner, typ och 

mängd av plåster samt monteringsmöjligheter. Några konkurrenter sålde produkter som 

valdes bort tidigt i analysen då deras funktioner inte ansågs vara relevanta för projektet. För 

samtliga konkurrenter se  

Bilaga 4 

Fyra konkurrenters produkter analyserades djupare, Cederroth, Plum, Wallace Cameron och 

Hans Hepp, se Figur 7, eftersom de hade samma principiella funktion som uppdragsgivarens 

plåsterautomat. Produkterna jämfördes mot varandra med hjälp av den insamlade 

informationen. Det framkom att tre av fyra valt att placera plåstren så att de dras ur automaten 

nedåt, i den fjärde dras plåstren uppåt. Anledningen som anges till att plåstren dras nedåt är för 

att minska risken för att blod ska droppa ner på kvarvarande plåster.  Tre av fyra konkurrenter 

har valt att använda lock för att skydda från smuts och damm. Den konkurrent som inte har 

något lock är en av de där plåstren dras nedåt. Samtliga konkurrenter bortsett från Cederroth, 

använder skyddspapper över hela plåstret. Även uppdragsgivaren tillämpar detta.    

 

 

Två av konkurrenternas produkter har en funktion som låser fast plåstren i automaten för att 

minska svinn. För de övriga två är detta oklart. Även uppdragsgivarens automat i nuläget låser 

fast plåstren och det är ett krav att funktionen kvarstår i en ny design. För fullständig analys se 

Bilaga 5. 

Figur 7 - De fyra konkurrenterna. Från vänster: Cederroth, Plum, Wallace Cameron, Hans Hepp 
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Gällande formen påminner samtliga konkurrenter om varandra, den som saknar lock sticker ut 

mest på grund av detta. Uppdragsgivarens automat upplevs som kantigare än konkurrenternas 

produkter som alla har någon välvd yta. Två av konkurrenterna gav ett modernare intryck, 

däribland Cederroths automat vilken är omdesignad nyligen.  

Analysen sammanställdes och det framkom att funktioner som bör undersökas närmare är 

fastlåsningen av plåster, riktningen plåstren dras ut ur automaten i samt lockets funktion då 

dessa funktioner ansågs ha en stor effekt på resultatet. Även formen ansågs viktig att fokusera 

på då form och utseende kan vara en konkurrensfördel.  

4.3 Funktionsanalys 
Med hjälp av analysen samanställdes en funktionsanalys där de funktioner som ansågs viktiga 

för produkten listades. Funktionerna delades in i huvudfunktion, delfunktioner samt 

stödfunktioner där huvudfunktionen definierades till förmedla plåster, se Figur 8. 

 

Figur 8 - Funktionsanalys 

4.4 Kravspecifikation 
Som grund för kravspecifikationen låg marknad- och konkurrensanalys, funktionsanalys samt 

uppdragsgivarens önskemål och krav. Informationen strukturerades med hjälp av rubrikerna 

bakgrund, funktion, marknad samt användning/hantering för att sedan förfinas till nödvändiga 

och önskvärda krav. De förfinade kraven listas nedan, för komplett kravspecifikation se Bilaga 6. 

Nödvändiga krav 

 Hålla plåster 

 Släppa plåster 

 Låsa fast plåster 

 Passa befintlig tavla gällande mått B: 180 mm H: 150 mm, se Figur 9 

 Gå att fylla på 

 Förenklad montering jämfört med originalmodellen 

Förmedla plåster

Hålla plåster
Möjliggöra 
påfyllning

Stödfunktioner

Förhindra svinn Skydda plåster
Medge 

enhandshantering
Vara 

självinstruerande
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Önskvärda krav 

 Passa befintliga plåsteretuier 

 Ej passa konkurrenters plåsteretuier 

 Skydda plåster mot damm, smuts, blod osv 

 Passa befintlig tavla estetiskt 

 Vara anpassningsbar gällande dragriktning 

 Medge enhandsanvändning 

 Ergonomiskt anpassad 

 

4.5 Idégenerering 
Idegenereringen påbörjades genom att en brainstorming utfördes där projektdeltagarna var för 

sig under två intervall om fem minuter skissade och skrev ned idéer för hand. Idéerna 

diskuterades sedan och kommentarer noterades. Deltagarna hade flera idéer som liknade 

varandras. Flera idéer fokuserade på att ändra riktningen som plåstren dras ur automaten i 

jämförelse med i dagens lösning. De flesta av idéerna påminde om uppdragsgivarens och 

konkurrenternas lösningar men några stack ut, exempelvis ett förslag som påminde om en 

kölappsautomat och ett annat som liknade en automat för sårtvättsdukar.  Trots att fokus under 

brainstormingen inte låg på konstruktion eller tillverkning framkom ett förslag på konstruktion 

där hela automaten tillverkas i ett platt stycke som sedan viks till rätt form. Förslaget ansågs 

intressant och sparades därför till senare delar av arbetet. Se Figur 10 för exempel på skisser.  

Figur 9 - Första hjälpen-tavla med begränsande mått för 
plåsterautomat 
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För fullständig brainstorming se Bilaga 7. 

Därefter ritades en tankekarta på en whiteboard där huvudproblemet plåsterautomat skrevs i 

mitten. Deltagarna skrev därefter upp delproblem, delområden samt idéer som kopplades till 

huvudproblemet med streck. Sedan skrevs möjliga lösningar på delproblem och delområden ned 

och kopplades till respektive område. Tankekartan gav en överblick över möjliga lösningar och 

parametrar att titta närmare på. Däribland olika lösningar för att låsa fast plåster i automaten 

så som list, lås och sprintar. Även lösningar för att innesluta med hjälp av antingen lock, dörrar, 

jalusi, skyddspapper, kassett eller separat utmatning fanns med. För fullständig tankekarta se 

Bilaga 8 och för sammanställningsrapport se Bilaga 9. 

Även en mindre studie av analogier genomfördes genom att studera hur dispensrar för andra 

föremål än plåster är utformade. Det framkom att många av dispensrarna är konstruerade för 

att innehållet ska nås underifrån samt tillåta enhandsarbete. Med tanke på studien av analogier 

samt konkurrensanalysen ansågs det intressant att titta på lösningar där plåstren dras ut nedåt. 

För fullständig studie se Bilaga 10. 

4.6 Urval från idégenerering 
För att välja vilka idéer som skulle gå vidare och utvecklas genomfördes en enklare för- och 

nackdelsanalys där samtliga idéer utvärderades. För varje koncept konstaterades positiva, 

negativa och intressanta egenskaper. För- och nackdelarna sammanställdes i en tabell och 

summerades för att undersöka vilka idéer som hade flest fördelar. Där efter viktades för- och 

nackdelar och det visade sig att de två idéer som fick bäst poäng i tabellen hade negativa 

egenskaper som vägde tyngre än fördelarna. Exempelvis gick en av idéerna ut på att plåstren 

drogs ut åt sidan vilket gav nackdelen att antingen högerhänta eller vänsterhänta får mycket 

svårare att använda automaten.  De fördelar som sågs med denna var att då rätt hand kunde 

användas var riktningen fördelaktig, samt att locket skulle vara självstoppande. Efter viktningen 

framgick att tre andra idéer var bättre där fördelarna vägde tyngre än nackdelarna. Det fanns 

även ett koncept med relativt många nackdelar men där fördelarna sågs som intressanta vilket 

gjorde att idén trots sina nackdelar gick vidare för vidareutveckling, detta bygger på en lösning 

med två våningar.  De övriga idéer som valdes ut var en lösning liknande dagens där plåstren 

dras uppåt samt en automat där plåstren dras nedåt, se Bilaga 11 för komplett PNI-analys.  

Ett val som gjordes efter idégenereringen var att fastlåsnigen av plåster i automaten skulle ske 

med hjälp av en list placerad som i originalmodellen. De övriga lösningarna som togs fram i 

tankekartan ansågs medföra fler komponenter i form av lås eller sprintar vilket kan leda till 

försvårad produktion och montering. 

Figur 10 - Exempel på skisser från brainstormingen 
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4.7 Konceptutveckling 
De idéer som gick vidare från idégenereringen vidareutvecklades genom att titta på delområden 

som låsning, lock, montering och material. Nedan beskrivs arbetet för respektive koncept.  

4.7.1 Koncept 1 - Två våningar 

Koncept 1 går ut på att två plåsteretuier placeras omlott ovanpå varandra för att minska 

automatens bredd. Då uppdragsgivaren önskar en lösning som är bättre anpassad för montering 

än dagens som kräver limning låg fokus för utvecklingen av konceptet på att hitta en lösning som 

tillmötesgår detta. För att få en bättre bild av hur konceptet kan se ut tillverkades modeller i 

papper att utgå ifrån, se Figur 11. Då monteringen av listen är det huvudsakliga problemet enligt 

uppdragsgivaren låg fokus på att hitta en konstruktion där listen är integrerad från början.  

 

 

Ett alternativ som togs fram var koncept 1A, se Figur 12, där ett bakstycke med två skiljeväggar 

med fastlåsningslist tillverkas för sig och två sidostycken tillverkas för sig för att sedan montera 

ihop de tre delarna. Delarna skulle kunna monteras med någon form av snäppfäste.   

 

Figur 12 - Koncept 1A 

 

Figur 11 - Pappersmodell koncept 1 
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Ett annat alternativ, koncept 1B, se Figur 13, bestod av bakstycke med sidor samt två separat 

tillverkade skiljeväggar med fastlåsningslist. I sidostyckena finns spår i vilka skiljeväggarna skjuts 

på plats. Monteringen av delarna skulle även för detta koncept kunna ske med hjälp av 

snäppfästen. Locket tillverkas separat för båda koncepten då det måste kunna röra sig i 

förhållande till övriga delar.  

 

4.7.2 Koncept 2 - Dragriktning uppåt 

I koncept 2 placeras plåsteretuierna bredvid varandra och plåstren dras ur automaten uppåt. 

Konceptet bygger på dagens automat men med fokus på att hitta en ny konstruktion som tillåter 

effektiv montering där listen ej limmas fast. De varianter gällande automatens konstruktion som 

togs fram är främst förslag där olika stycken sätts ihop med hjälp av snäppfästen samt ett förslag 

där automaten tillverkas i ett stycke som viks till rätt form.  Samtliga förslag innefattar ytterligare 

en del vilket är ett lock.  

Förslaget gällande stycken som sätts ihop med snäppfästen togs fram i tre olika 

konstruktionsförslag.  

Koncept 2A är tvådelad där bakstycket tillverkas separat och sätts ihop med fram- och 

sidostycken inklusive list vilka tillverkas som en enhet. I koncept 2B tillverkas istället bakstycke 

och sidostycken som en enhet och monteras ihop med framstycke med integrerad list. Koncept 

2C består av tre separata delar, fram- och backstycke tillverkas som en enhet och monteras ihop 

med två sidostycken. Se Figur 14 för de tre koncepten. 

 

 

Koncept 2D, se Figur 15, består av en platta som viks ihop tillverkas i ett stycke där list och 

eventuella stödribbor kan integreras. Där vikningen ska ske är materialet tunnare för att bilda 

ett gångjärn som underlättar vikningen. Inspiration till konstruktionsförslaget hämtades från 

idegenereringen och paralleller drogs till produkter med liknande gångjärn, exempelvis 

Figur 13 - Koncept 1B 

Figur 14 - Från vänster: koncept 2A, koncept 2B, koncept 2C 
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påsklämmor. För att sätta ihop den vikta automaten kan antingen snäppfästen eller nitar 

användas. Även här användes pappersmodeller för att visualisera hur en vikt automat skulle 

fungera och se ut. Se Figur 16 för pappersmodell. 

 

 

Locket kan i alla förslag placeras så att det öppnas antingen uppåt eller nedåt genom att antingen 

fästas i höjd med listen eller i höjd med neder- eller överkant av bakstycket, se Figur 17. 

  

 

4.7.3 Koncept 3 – Dragriktning nedåt 

I koncept 3 placeras plåsteretuierna bredvid varandra och plåstren dras ur automaten nedåt. 

Konceptet är inspirerat av de konkurrenter som valt denna utformning med fokus på att hitta 

en konstruktion som tillåter effektiv montering där listen ej limmas fast. De alternativ som tagits 

fram gällande konstruktion motsvaras av koncept 2A-2D och benämnds 3A-3D, detta gäller även 

lock med anpassning för att passa nedåtvänd dragriktning, se Figur 18. 

Figur 15 - Koncept 2D 

Figur 16 - Pappersmodell koncept 2D 

Figur 17 - Lockets placering koncept 2 
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4.7.4 Analys av konstruktionsförslag 

Ett av de viktigaste kraven från uppdragsgivaren var att förenkla monteringen av automatens 

delar. Därför genomfördes en kontroll av de konstruktionsförslag som tagits fram för de olika 

koncepten. Kontrollen genomfördes med hjälp av frågeställningar hämtade från DFA. 

Frågeställningarna var: 

 Är det nödvändigt att detaljen rör sig i relation till andra detaljer? 

 Är det nödvändigt att detaljen tillverkas i ett annat material än andra detaljer? 

 Är det nödvändigt att detaljen går att separera från övriga detaljer för att möjliggöra 

montering eller demontering? 

Teoretiskt sett kan konstruktionen bestå av två delar som minst då det endast är locket som 

måste kunna röra sig samt skilja i material i förhållande till övriga delar. Analysen visade att de 

framtagna koncepten bestod av optimalt antal delar för respektive konstruktion då alla detaljer 

fick svaret ja på någon av frågorna. Antalet delar per förslag var mellan två och fyra vilket leder 

till en förbättringspotential på mellan 0-50%. Enligt DFA är värden under 60% godkända.  

Koncept 2D och 3D bestod av två delar, vilket är det teoretiskt minsta antalet. Det byggs upp av 

en platta samt lock. Plattan viks ihop till rätt form och locket monteras därefter. Förslaget hade 

en förbättringspotential på 0% vilket betyder att det är optimalt och inte kan förbättras med 

avseende på antal delar. Jämfört med originalversionens konstruktion har antalet komponenter 

minskat med en och momentet med limning är eliminerat. Förenklad montering är ett krav från 

uppdragsgivaren och återfinns i kravspecifikationen.   

Koncept 2A och 2B respektive 3A och 3B hade en förbättringspotential på 33% och bestod av tre 

delar. Förslagen består av lika många delar som dagens konstruktion men momentet som kräver 

limning är eliminerat vilket gör att konstruktionen kompenserar för antalet delar. Övriga 

koncept består av fyra delar och ses som godkända enligt DFA-analysen men väljs bort då de 

andra är bättre. Det betyder att koncept 1- Två våningar samt koncept 2C och 3C uteslöts på 

grund av konstruktionen och antalet delar som är fler än i originalversionen. Konstruktionen 

ansågs inte förbättra monteringen jämfört med idag trots att limning eliminerats. Se Bilaga 12 

för DFA-analys.  

För att minimera antal vikningar togs förslag på lösningar fram där framstycket skulle formas 

direkt i verktyget istället för att vikas för hand. Dock fanns en osäkerhet gällande om förslagen 

var genomförbara då filmgångjärnen placerades antingen i vinkel eller både vågrätt och lodrätt 

Figur 18 - Lockets placering koncept 3 
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i olika delar av formen. DFA-analysen av antal vikningar visade att det går att konstruera hållaren 

så att endast en vikning är nödvändig om det är möjligt tillverkningstekniskt.  Se Bilaga 13 för 

analys av antal vikningar. 

4.8 Urval från konceptutveckling 
Inför urvalet kontaktades uppdragsgivaren för ett möte där koncepten diskuterades. De koncept 

som diskuterades var koncept 2A-B-D och 3A-B-D med dragriktning uppåt respektive nedåt samt 

lockets funktion. Under mötet framkom att en lösning där uppdragsgivarens kunder har 

möjlighet att välja dragriktning är önskvärd, om möjligt önskar uppdragsgivaren även att locket 

ska utformas för att passa båda dragriktningarna. Koncept 2 och 3 kombinerades därför till ett 

nytt koncept som gick vidare från urvalet. Gällande konstruktionen fastnade uppdragsgivaren 

för det vikbara förslaget, koncept 2A/3A samt koncept 2D/3D. Koncept 2B/3B valdes bort på 

grund av att skarvar skulle vara synliga på framsidan. Gällande det vikbara förslaget såg 

uppdragsgivaren möjligheten att använda vakuumformning men även formsprutning är aktuellt 

som tillverkningsmetod.  

Efter mötet med uppdragsgivaren analyserades förslagen som togs fram under mötet utifrån 

kravspecifikationen. Uppdragsgivarens önskemål om att automaten skulle gå att placera så att 

både dragriktning uppåt och nedåt är möjlig ställdes mot kraven om ergonomi, 

enhandshantering samt tavlans utformning. Det diskuterades om det gick att kombinera båda 

dragriktningarna med kraven och det ansågs lämpligast att fokusera på dragriktning nedåt med 

motiveringen att dragriktningen kräver färre rörelser än vid drag uppåt vilket ur ergonomisk 

synvinkel är fördelaktigt. Första hjälpen-tavlans utformning gör också att dragriktning nedåt är 

lämpligast då det finns annan utrustning placerad på tavlan ovanför automaten vilket begränsar 

dragutrymmet vid hantering av automaten. Vid dragriktning nedåt underlättas även 

enhandshantering då locket kan hänga fritt i öppet läge. Förslagen där locket är fäst i höjd med 

listen valdes bort på grund av att det ansågs finnas risk att användare skulle slå i locket samt att 

det riskerade att skymma plåstren då locket är öppet. 

De koncept som valdes ut för utveckling av slutförslag var alltså koncept 3A samt 3D där locket 

fästs i nederkant av bakstycket.     

4.9 Utveckling av slutförslag 
Utvecklingen av slutförslaget fokuserade på konstruktionen men behandlade även automatens 

estetiska form. Arbetet delades upp i mindre områden, fästelement, tillverkning och 

konstruktion, lock samt estetik, som sedan kombinerades.  

4.9.1 Fästelement 

De alternativa fästelementen som ansågs genomförbara var snäppfästen eller nitning. Största 

fokus låg på att utforma fungerande snäppfästen då nitning inte behöver påverka formen på 

samma sätt som snäppfästen. Med snäppfästen undviks även behovet av verktyg för att 

montera ihop automaten. En undersökning där produkter som monteras med snäppfästen 

genomfördes för att hämta inspiration. Produkter som undersöktes var påsklämma, 

verktygslåda, DVD-fodral, skruvdragare samt mobilskal. Se Bilaga 14 för undersökning av 

produkter med snäppfästen. Baserat på teori gällande snäppfästens utformning samt utifrån 

undersökningen togs skisser på tänkbara lösningar fram. Se Bilaga 15 för skisser. De alternativ 

som ansågs lämpligast ritades upp i CAD, utformningen testades sedan genom att prototyper 
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skrevs ut i 3D-skrivare.  Det ena förslaget bygger på att bakstycket skjuts på plats i en skåra i 

sidostyckena. För att låsa fast bakstycket finns fördjupningar i skårorna i vilka utstående element 

i bakstycket snäpper fast, se Figur 19. Det andra förslaget liknar det första men här trycks 

bakstycket på plats i skårorna. Hela skårorna fungerar som snäppfäste tillsammans med 

bakstycket, se Figur 20. 

 

 

 

 

För att effektivisera framtagningen av prototyper i 3D-skrivaren bestämdes att modellerna 

skulle skrivas ut i ett mindre format, dock med korrekta dimensioner på de delar som skulle 

undersökas. Testerna försvårades på grund av att det stödmaterial som användes vid utskriften 

var svårt att avlägsna vilket ledde till att mindre skador på prototyperna uppstod.  

Efter att prototypen där bakstycket skjuts på plats testats framkom att dimensionen på skårorna 

och framförallt storleken på fördjupningarna och de utstående elementen på bakstycken var för 

små. Det bestämdes därför att ytterligare en prototyp, se Figur 21, skulle tillverkas där storleken 

på fästelementen hade ökats. Prototypen frästes i kemiskt trä och endast sidostycken och 

bakstycke tillverkades för att kontrollera att fördjupningarna och de utstående elementen var 

tillräckligt stora. Vid testet framkom att det utstående elementet hakade i fördjupningen 

tillräckligt mycket för att fastna trots att fördjupningen blev grundare än planerat. Om möjligt 

kan dock dimensionen ökas ytterligare för att förstärka konstruktionen.   

 

Figur 19 - Förslag där bakstycket skjuts på 
plats i framstycket 

Figur 20 - Förslag där bakstycket trycks på plats i framstycket 
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Prototypen där bakstycket trycks på plats i skårorna visade samma problem som ovan, det vill 

säga att dimensionen på skårornas djup var för liten. Det framkom även att skårornas bakre 

kanter var för tunna och gav vika då bakstycket trycktes mot dem. Även här bestämdes att 

ytterligare en prototyp, se Figur 22, skulle tillverkas med större dimensioner. Den nya 

prototypen frästes i kemiskt trä eftersom det är billigare och snabbare än att 3D-skriva. 

Sidostyckena gjordes något tjockare för att möjliggöra djupare skåror. För att underlätta då 

bakstycket trycks i skårorna fasades baksidan av sidostyckena. I fräsningen blev bakstycket något 

tjockt vilket ledde till att det slipades för hand för att åstadkomma korrekt tjocklek för att 

bakstycket skulle rymmas i skenorna. De nya dimensionerna på skårorna fungerade bättre än 

första prototypen. Dock bör utformningen av den fasade kanten omarbetas eftersom 

utformningen i prototypen inte fungerade tillfredsställande. Exempelvis genom mer rundade 

kanter samt att skårorna är öppna baktill i nederkant där sidorna inte flexar för att kunna trycka 

bakstycket på plats.  

 

4.9.2 Lock 

Då automaten i första hand är tänkt att placeras med dragriktning nedåt krävs en låsning som 

håller locket på plats i stängt läge. För att undvika öppna springor mellan locket och sidostyckena 

bör locket utformas så att det täcker sidostyckenas ovansida. Springor undviks för att motverka 

att damm och smuts kommer in i automaten samt för ett mer enhetligt utseende. Det bör även 

finnas någon form av yta som förenklar öppning. Locket ska också vara genomskinligt så att 

innehållet i automaten är synligt, därför är det lämpligt att använda samma material som i 

originallocket, det vill säga polykarbonat.  

Figur 21 - Prototyp för test av snäppfäste, bakstycke 
skjuts på plats 

Figur 22 - Prototyp för test av snäppfäste, bakstycke trycks på platts 
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Skisser togs fram med förslag på lösningar där locket fästs med sprintar liknande dagens lösning. 

För att locket ska kunna täcka sidostyckenas ovansida skissades infästningen som en upphöjning 

i sidostyckena. Som låsning för locket i stängt läge skissades en kant på lockets insida som hakar 

fast i en motsvarande kant på automatens framsida. En utsvängd kant längs hela lockets 

framsida var tänkt att användas för öppning. Både låsningen och kanten för öppning skissades i 

olika varianter, både längs hela automaten eller endast på mitten. För att skapa ett spel så att 

lockets kant kan lyftas över listen på automaten vid öppning och stängning utformades ovala hål 

för lockets sprintar så att det kan röra sig i höjdled.  Se Figur 23 för exempelskiss. 

 

 

4.9.3 Tillverkning och konstruktion 

För att säkerställa att förslagen är genomförbara både funktions- och tillverkningsmässigt 

kontaktades företaget Mälarplast AB, som arbetar med plastlegotillverkning. Syftet var också att 

diskutera konstruktion med filmgångjärn samt andra tänkbara lösningar för fästen.  Förenklade 

CAD-bilder av förslagen visades där produktens syfte och funktion inte gick att utläsa.  

Representanten för Mälarplast AB, Dan Tommila3, ansåg att koncept 3A där bakstycket skjuts på 

plats i framstycket var fullt genomförbart. För att tillverka skårorna används ett formverktyg 

med rörliga backar och bakstycket kan tillverkas genom fräsning. Dan menade att lösningen med 

snäppfästen var genomförbar och hållbar. Dock skulle en lösning med hål i sidostyckena för att 

forma snäppet vara lättare att tillverka. Ett verktyg med rörliga backar är, enligt Dan, 

uppskattningsvis 50 000 kronor dyrare än ett utan backar i det här fallet.  

Koncept 3D som viks ihop ansågs också genomförbar men mer komplicerad än ovan nämnda 

lösning. Gällande filmgångjärn är det inte vanligt att fler än två används i samma produkt, men 

de går att tillverka i vinkel samt horisontellt och vågrätt i samma produkt. Produkter med 

filmgångjärn är enligt Dan lämpliga att tillverka i polypropen. Beroende på om hela produkten 

                                                           
3 Dan Tommila, Sales and Project Manager, Mälarplast AB. Möte, 2014-05-08 

Figur 23 - Skisser av lock, till höger förstoring av fäste mellan lock och hållare 
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ska vikas eller om framstycket ska formas i verktyget kan backar behövas även här för att 

tillverka skårorna till snäppet. Det kan också vara svårt att formspruta en stor, plan och tunn yta 

utan att den blir ojämn. För att motverka ojämnhet behöver ofta flera insprutningspunkter 

användas vilket ger ett dyrare verktyg. Dan4 rekommenderade också en godstjocklek på minst 

2,5mm.  En produkt med flera filmgångjärn kan också kräva flera insprutningspunkter samt ett 

verktyg med finare toleranser. Som alternativ till att formspruta den vikta varianten tog Dan upp 

tillverkning genom fräsning där produkten fräses ut ur ett skivmaterial och filmgångjärnen fräses 

fram som spår. Metoden är ännu inte beprövad och inga garantier för produktens kvalitet kunde 

ges.  Uppdragsgivarens förslag att vakuumforma hållaren diskuterades också. Dan menade att 

metoden inte lämpar sig för tillverkning av plåsterautomatn då formerna är för komplexa. Det 

styrks även av information gällande tillverkningsmetoden som tidigare inhämtats. 

Efter mötet med Mälarplast AB utvärderades konstruktionsförslagen utifrån informationen för 

att säkerställa att de var genomförbara. Nödvändiga justeringar genomfördes för att underlätta 

produktionen. Även justeringar för att hitta en form som stöttar funktionen och bidrar till ett 

tilltalande utseende gjordes. En noggrann CAD av koncept 3A där bakstycket skjuts på plats i 

framstycket togs fram. Under arbetet framkom att önskvärda detaljer försvårade tillverkning av 

bakstycket genom fräsning. Exempelvis kan de utstående elementen för snäppfästet inte 

tillverkas med rätvinkliga hörn med hjälp av fräsning vilket kräver efterbearbetning. Ett rundat 

hörn skulle inneburit att snäppet inte låser som det ska. För att bakstycket skulle bli styvare 

önskades även stödribbor på bakstycket vilka bidrog till att bakstycket var lämpligare att 

formspruta än att fräsa. På grund av det skulle två formverktyg vara nödvändiga för att tillverka 

hållaren. För att tillverka skårorna i vilka bakstycket skulle skjutas i ansågs ett verktyg med rörliga 

backar nödvändigt vilket medför en högre verktygskostnad. För att undvika kravet på två 

formverktyg undersöktes om koncept 3D som viks ihop gick att anpassa för formsprutning efter 

informationen från Mälarplast AB.  

I DFA-analysen togs förslag fram där framstycket formades direkt i formverktyget för att minska 

antalet vikningar men det var osäkert om detta var genomförbart. Tack vare informationen från 

Mälarplast AB som menade att det går att tillverka filmgångjärn i vinklar sågs förslaget som 

aktuellt. Genom att placera ett filmgångjärn där bakstycket viks mot framstycket och låta hela 

framstycket samt sidostycken formas i formverktyget kunde en konstruktion som endast kräver 

en vikning nås, se Figur 24 

 

                                                           
4 Dan Tommila, Sales and Project Manager, Mälarplast AB. Möte, 2014-05-08 

Figur 24 - Konstruktion med en vikning 
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För att få en bättre bild av hur andra produkter som viks med filmgångjärn är konstruerade 

utfördes en studie där en påsklämma, verktygslådor, DVD-fodral, en elbox samt en matlåda 

undersöktes. Produkterna har mellan ett och tre filmgångjärn, tillverkas med hjälp av 

formsprutning och hör vanligtvis till lågprisprodukter. Undersökningen visade även att antalet 

insprutningspunkter inte var fler än två. Produkten med tre filmgångjärn verkade endast ha en 

insprutningspunkt. För hela undersökningen se Bilaga 16. Undersökningen visade att 

konstruktionen med ett filmgångjärn bör vara genomförbar då exempelvis produkter med tre 

filmgångjärn och komplexa former går att tillverka.  

Gällande snäppfästet har det vid arbete med konstruktionen ansetts nödvändigt med rörliga 

backar för att tillverka skårorna. Efter samtal med Bengt Gustafsson 5  där konstruktionen 

diskuterades togs dock en ny lösning fram där den ena verktygshalvan används för att skapa en 

kant längs sidostyckenas baksidor, se Figur 25. På så vis kan ett verktyg med rörliga backar 

undvikas. För att bakstycket inte ska kunna vikas för långt konstruerades lådan så att nedre delen 

av bakstycket vilar på sidostyckena, se Figur 26. 

 

 

Hålen i hållaren för lockets sprintar tillverkas genom att den ena verktygshalvan gör ett hål från 

den bakre kanten på sidostycket. Formverktyget går igenom sidostyckets insida så att ett hål 

bildas även där, se Figur 27. 

                                                           
5 Bengt Gustafsson, verkstadstekniker, Mälardalens Högskola. Möte, 2014-05-09 

Figur 25 - Förenklad bild av hur ena verktygshalvan 
formar kanten på snäppet 

Figur 26 - Nedre delen av bakstyckets kanter vilar på 
sidostyckena 
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Utöver filmgångjärnet och snäppfästen konstruerades även andra detaljer som bidrar till 

automatens funktion. För att underlätta montering på första hjälpen-tavla eller vägg placerades 

två hål i bakstycket för nitar eller skruvar. Hålen för specialnyckeln som används för att ta ut 

plåsteretuier placerades på framstycket med samma mått som i originalmodellen för att den 

befintliga nyckeln ska kunna användas. För att förstärka bakstycket placerades två stödribbor på 

bakstyckets baksida från överkant till nederkant i nivå med monteringshålen liknande 

originallösningen. Dessutom konstruerades stödribbor längs baksidans ytterkanter för att 

förstärka och skapa en kontaktyta mellan första hjälpen-tavla/vägg och automaten. För att 

separera plåsteretuierna och säkerställa att konkurrenters etuier inte kan användas i automaten 

används en skiljevägg mellan bak och framstycke på samma sätt som i originallösningen. 

Skiljeväggen utgår från bakstycket för att undvika sjunkmärken på framstycket. På bakstyckets 

framsida placerades upphöjningar på varsin sida om monteringshålen för att undvika att 

plåsteretuierna fastnar på nitarna eller skruvarna när de sätts på plats.  

4.9.4 Form 

Plåsterautomatens form upplevdes till en början som kantig jämfört med konkurrenternas 

automater, se Bilaga 5. I kravspecifikationen framgår att formen även ska passa första hjälpen-

tavlans formspråk. Eftersom botten kommer att vara uppåt då plåsterautomaten placeras så att 

plåstren dras ut nedåt lades en rundning till för att undvika kanter och ge ett mjukare intryck. 

Även i övergången mellan sidostycken och framstycke lades en rundning till, rundningarna är 

inspirerade av skåpet som sitter mitt på första hjälpen-tavlan vilket också har rundade detaljer.   

När plåsterautomaten placerades så att plåstren dras ut nedåt upplevdes det som att automaten 

var placerad upp och ner. Det kan bero dels på att automaten är tjockare nertill än upptill och 

dels på att det finns en vana att lock på produkter placeras uppåt. För att motverka det skissades 

olika varianter av automatens framstycke. De olika varianterna bestod av utstickande lister i 

olika bredd för att ge mer volym åt övre delen av automaten, se Figur 28. 

Figur 27 - Hål för lock 
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Förslagen är tänkta att bryta av den släta ytan och göra den mer intressant. Det var också 

önskvärt att formen gav en yta för en naturlig placering av den klisteretikett med information 

som uppdragsgivaren placerar på automatens framstycke.  

Locket gavs en rundad form för att förstärka det mjuka uttrycket, men det har också fördelen 

att locket i öppet läge inte sticker ut lika mycket från väggen jämfört med det lock 

uppdragsgivaren använder i originalmodellen.  Det medför att risken för att slå i locket vid 

hantering av automaten minskar. Den rundande formen på locket resulterade i formen på 

sidostyckena korrigerades för att passa locket.  

4.9.5 Prototyp av hållare 

Det bestämdes att en prototyp av förslaget skulle tas fram med hjälp av en 3D-skrivare. En 

noggrann CAD-modell, se Figur 29, ritades upp i skala 1:1 som underlag, alla detaljer som t ex 

stödribbor, hål för specialnyckel och hål för upphängning inkluderades så att samtliga funktioner 

skulle kunna testas. Dock skrevs framstycke och bakstycke ut separat, utan filmgångjärn, då 

detta reducerade kostnaden för tillverkning av prototypen avsevärt. Materialet som används vid 

utskrift har inte samma egenskaper som PP vilket gör att det inte lämpar sig för användning i 

filmgångjärn därför användes tejp som ersättning för filmgångjärnet. Se Figur 30 för den 

utskrivna prototypen.  

Figur 28 – Exempel formförslag 
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CAD-modellen användes även för att simulera formsprutningsprocessen av automaten i 

SolidWorks Plastics. Resultatet av simuleringen visade att formen var lätt att fylla och fylltiden 

var som längst 2,7s. Dock kan det uppstå sjunkmärken, luftbubblor och defekter i ytan på grund 

av att plasten möts i formverktyget. De sjunkmärken som kunde uppstå var som djupast 0,3 mm 

placerade på bakstycket nära vikningen. I övrigt sjunker materialet mellan 0,06 mm och 0,1 mm. 

Se Figur 31, Figur 32 och Figur 33. Defekterna ansågs inte vara allvarliga men kommer att beaktas 

i den vidare utvecklingen. En analys av släppvinklar genomfördes i SolidWorks Draft Analysis, se 

Figur 34, för att kontrollera att hållaren går att avlägsna från formverktyget efter formsprutning. 

Analysen visar att släppvinklar behövs vid de grå fälten, i övrigt ses inga problem. Justeringar 

genomfördes för att minska defekterna, exempelvis genom att ändra insprutningspunktens 

position samt med hjälp av radier.  

Figur 29 - CAD-underlag för utskrift av prototyp 

Figur 30 - Prototyp i fullskala 
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Figur 33 - Simulering av defekter i ytan, skala från 0-150° 

Figur 31 - Simulering av fylltid, skala från 0-2,7 s 

Figur 32 - Simulering av sjunkmärken, skala från 0-0,3 mm 
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Figur 34 - Analys av släppvinklar 

Vid test av prototypen framkom att konstruktionen lämpar sig väl för snabb montering, tack vare 

filmgångjärnet styrs bakstycket i rätt position för att sedan i en rörelse snäppas fast i 

framstycket. Det framkom dock att justeringar bör göras för att säkerställa att snäppfästet inte 

är demonterbart, vilket det var på prototypen, se Figur 35, utan låser fast bakstycket. Vid tester 

med plåsteretuierna visade det sig även att det är möjligt att ta ut hela plåsteretuiet trots listen 

som låser fast etuiet. Samma problem hittades i uppdragsgivarens tidigare automat. För att 

avhjälpa problemet förlängdes listen något för att säkerställa att listen täcker etuiets främre 

kant även när plåsteretuierna inte är fulla.  

Två alternativ ansågs genomförbara gällande snäppfästet mellan bak- och framstycket. Det 

första alternativet var att skapa en större yta mellan snäppets delar. För att minska risken att 

sidostyckena kan dras i sidled vinklades kontaktytorna, så att bakstycket måste tryckas framåt 

för att släppa vilket försvåras av hållarens konstruktion. Även för det andra alternativet förlängs 

kontaktytan mellan snäppets delar. Ett utstickande element på snäppets undersida fick ett 

motsvarande spår i bakstycket som låser sidostyckena i sidled. Se Figur 36 för de två 

alternativen. 

 

Figur 35 - Demontering av snäppfästen 
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4.9.6 Prototyp av lock 

Även locket skrevs ut i 3D-skrivaren och provades tillsammans med prototypen av hållaren. Även 

en simulering i SolidWorks Plastics genomfördes, se Figur 37, Figur 38 och Figur 39, för att 

kontrollera tillverkningsprocessens genomförbarhet. Simuleringen visade att formen var lätt att 

fylla och fylltiden var 1,3s och eventuella sjunkmärken skulle bli 0,06 mm som djupast. 

Defekterna som simuleringen visade ansågs inte allvarliga. En analys av släppvinklar 

genomfördes i SolidWorks Draft Analysis, se Figur 40, för att kontrollera att locket går att 

avlägsna från formverktyget efter formsprutning. Analysen visade att släppvinklar behövs vid de 

grå fälten. Det framkom även att justeringar måste göras vid sprintarna i lockets kant på grund 

av att formverktyget kan fastna här annars.  

 

 

Figur 38 - Simulering av sjunkmärken lock, skala från 0-0,6 mm 

Figur 37 - Simulering av fylltid lock, skala från 0-1,3s 

Figur 36 - Omarbetade snäppfästen, till vänster snäppfäste med vinklade 
kontaktytor, till höger snäppfäste med hake 
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Figur 39 - Simulering av defekter i ytan, skala från 0-150° 

 

Tester av prototypen visade att fästena som håller fast lockets sprintar fungerade 

tillfredsställande, detsamma gäller listen som håller locket på plats i stängt läge. Däremot var 

det svårt att öppna locket med hjälp av kanten på lockets framsida som tänkt, eftersom den var 

underdimensionerad och svår att få tag på. Lockets form justerades för att underlätta öppning 

genom att en plan, något utstickande yta placerades på undre halvan av locket. Syftet med en 

plan yta var att användaren skulle styras till att ta på den plana ytan så att locket trycks uppåt 

och kan släppa från kanten på hållaren. Området som enligt analysen av släppvinklar var 

problematiskt justerades genom att fasa av ett stycke av lockets översida så att verktygshalvorna 

inte fastnar.  

4.9.7 Justerade prototyper 

För att testa de justeringar som genomförts efter utvärdering av prototyperna av hållaren och 

locket skrevs ytterligare en prototyp ut där justeringar samt form inkluderades. För att 

effektivisera bestämdes att de två förslagen på justering av snäppfästet skulle skrivas ut i samma 

prototyp med fästet med hake på vänster sida och med det vinklade fästet på höger sida sett 

framifrån. En ny CAD-modell togs fram som underlag för utskriften samt för nya simuleringar i 

SolidWorks Plastics och analys av släppvinklar. Simuleringen av hållaren tydde på att fylltiden 

förkortats något jämfört med den första prototypen, dessutom hade de djupaste sjunkmärkena 

eliminerats, se Figur 42, Figur 41 och Figur 43. Den nya fylltiden var 2,4s och sjunkmärkena var 

0,12 mm som djupast. Analysen av släppvinklar för hållaren tydde inte på några problem, se 

Figur 44. 

Figur 40 - Analys av släppvinkar lock 
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Simuleringen av locket tydde på att fylltiden ökat något jämfört med den första prototypen 

medan sjunkmärkenas djup var oförändrade, se Figur 45,Figur 47 och Figur 46. Den nya fylltiden 

var 1,2s och sjunkmärkena var 0,06 mm som djupast. Analysen av släppvinklar för locket tydde 

inte på några problem, se Figur 48.   

 

Figur 42 – Simulering av fylltid prototyp 2, skala från 0-2,4 s 

Figur 41 - Simulering av sjunkmärken prototyp 2, skala från 0-0,12 mm 

Figur 43 - Simulering av defekter i ytan prototyp 2, skala från 0-150° 

Figur 44 - Analys av släppvinklar prototyp 2 
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Tester av prototypen visade att de nya snäppfästena ej är demonterbara, se Figur 49. Dock kan 

det vinklade fästet skjutas i sidled men inte tillräckligt långt för att fästet ska släppa. Fästet med 

hakar går inte att röra i sidled och låser bakstycket mot framstycket i en fast position därför 

valdes alternativet med hakar för den slutgiltiga konstruktionen. Det nya locket med en plan yta 

Figur 45 - Simulering av fylltid lock 2, skala från 0-1,2 s 

Figur 47 - Simulering av sjunkmärken lock 2, skala från 0-0,06 mm 

Figur 46 - Simulering av defekter i ytan lock 2 

Figur 48 - Analys av släppvinklar lock 2 
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var lättare att öppna än det första, se Figur 50, och var inte i vägen vid användning av 

plåsterautomaten. Listen som låser fast plåstren fungerade efter förlängning bättre men inte 

helt tillfredsställande.  Testerna visar även att Plåsterautomatens grundfunktioner som till 

exempel att hålla och släppa plåster fungerar tillfredsställande. 

 

 

 

För att kontrollera monteringsvänligheten användes en checklista för DFA, se Bilaga 1. Några av 

punkterna ansågs inte relevanta och togs därför bort. Exempelvis de som handlade om tunga 

föremål. I övrigt uppfylldes alla punkter utom fyra varav en punkt behandlar enkel demontering 

vilket i det här fallet inte är önskvärt, för ifylld checklista se Bilaga 17.  

Figur 49 - Test av snäppenas demonterbarhet 

Figur 50 - Test av locköppning 
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5 Resultat 
Det framtagna produktförslaget är en plåsterautomat anpassad för smidig hantering under 

produktens hela livstid. Automaten är framtagen för företaget Plusab AB och består av två delar, 

en hållare och ett lock. Automatens huvudmått är B: 173 mm H: 123 mm D: 39 mm. Hållaren 

tillvekas genom formsprutning i polypropen (PP) i ett stycke där fram- och bakstycke binds 

samman av ett filmgångjärn, se Figur 51. Hållaren monteras ihop genom att filmgångjärnet viks 

och bakstycket låses fast i framstycket med hjälp av två snäppfästen se Figur 53.  

 

Hållaren ska inte kunna demonteras, därför är snäppfästena utformade så att de låser 

bakstycket i samtliga riktningar med hjälp av hakar, se Figur 52. I framstyckets nederkant är en 

list som låser fast plåsteretuier placerad, för att ta ut plåsteretuierna ur hållaren används samma 

specialnyckel som för originalmodellen. I hållaren finns en skiljevägg som separerar 

plåsteretuierna från varandra och säkerställer att konkurrerande plåsteretuier inte passar i 

hållaren. Hållaren fästs med nitar eller skruvar mot en första hjälpen-tavla eller vägg, för att 

undvika att plåsteretuierna fastnar på nit- eller skruvhuvudena finns upphöjningar på bakstycket 

som styr etuierna på plats. Bakstycket är förstärkt med stödribbor. Se Figur 54 för skiljevägg, 

upphöjningar samt stödribbor. 

Figur 51 - Hållare direkt efter formsprutning 

Figur 53 - Montering av hållaren genom vikning 

Figur 52 - Snäppfäste med hake 
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Locket tillverkas av polykarbonat (PC) i ett stycke genom formsprutning. Locket fästs i hållaren 

genom att sprintar i locket placeras i hål i hållarens nederkant. Det hålls på plats i stängt läge 

genom att en list längs lockets överkant vilar på motsvarande list på hållarens framstycke. För 

att listen på locket ska nå över listen på hållaren finns ett spel i höjdled mellan sprintarna och 

hålen. På lockets nedre halva finns en plan, något utstickande yta för att underlätta öppning av 

locket. Locket har en rund form för att sticka ut så lite som möjligt från väggen i öppet läge. Se 

Figur 55 för lock, separat och monterat. 

 

Plåsterautomatens form utgår från originalmodellen men kanterna är rundade för att ge ett 

mjukare intryck samt passa företagets första hjälpen-tavla. På framstycket finns ett spår där 

hålen för specialnyckeln är placerade. Spåret skapar en avskild yta på hållarens övre halva där 

en etikett kan placeras, se Figur 56.  

Figur 54 - Till vänster: skiljevägg och upphöjningar, till höger: stödribbor 

Figur 55 - Från vänster: lock, lock i stängt läge, lock i öppet läge 
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Plåsterautomaten placeras på första hjälpen-tavla eller vägg så att plåstren dras ut nedåt men 

möjlighet finns att placera automaten med dragriktning uppåt. Till automaten används samma 

plåsteretuier som till originalmodellen. Nedan i Figur 57, Figur 58 och Figur 59 visas 

plåsterautomaten monterad med plåsteretuier och ett exempel på dekal samt placerad på 

första hjälpen-tavla. För ritningar se  

 

  

Figur 56 - Hållarens form 

Figur 57 - Komplett plåsterautomat med dekal 
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Figur 58 - Komplett plåsterautomat vinklad 

Figur 59 - Plåsterautomat placerad på första hjälpen-tavla 
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6 Analys 
Plåsterautomaten som tagits fram är anpassad för god hanterbarhet under hela livscykeln. De 

frågeställningar som projektet skulle besvara var följande: 

 Hur kan plåsterautomatens utformning förändras för att underlätta hanterbarheten vid 
tillverkning och montering? 

 Kan plåsterautomatens hanterbarhet förbättras vid användning? 

 Vilken tillverkningsmetod är lämplig för plåsterautomaten?  

 Behöver plåsteretuiernas, tavlans eller specialnyckelns form förändras för att passa en 
ny utformning av automaten? 

 

Nedan beskrivs hur frågeställningarna besvarats.  

Automaten tillverkas i två delar, lock och hållare. De monteras ihop i två steg, först viks och 

snäpps hållaren ihop, därefter sätts locket på plats. Att använda ett filmgångjärn och 

snäppfästen i konstruktionen gjorde det möjligt att integrera samtliga detaljer i hållaren direkt i 

formsprutningen. På så vis eliminerades momentet som krävde limning i originalmodellen och 

endast ett moment krävs för att montera ihop hållaren. Dessutom minskades antalet 

komponenter från tre till två. Automaten lämpar sig för tillverkning genom formsprutning då 

produktionstakten är hög och metoden inte kräver efterbearbetning. Formsprutning används 

dessutom vid tillverkning av filmgångjärn.  

Plåsterautomatens hanterbarhet vid användning har förbättrats genom att underlätta 

enhandsarbete då locket hänger fritt i öppet läge vilket gör att användaren inte behöver hålla 

det öppet. Placeringen med dragriktning nedåt underlättar både genom att locket inte stoppas 

av andra komponenter på första hjälpen-tavlan vid öppning samt ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Dragriktning nedåt innebär färre rörelser än dragriktning uppåt, dessutom utnyttjas tyngdlagen 

vid drag nedåt.  

Plåsteretuierna, första hjälpen-tavlan samt specialnyckeln behöver inte förändras för att passa 

den nya utformningen av plåsterautomaten.  

Det slutgiltiga produktförslaget skulle uppfylla kraven i kravspecifikationen vilka listas nedan. 

Nödvändiga krav 

 Hålla plåster 

 Släppa plåster 

 Låsa fast plåster 

 Passa befintlig tavla gällande mått 

 Gå att fylla på 

 Förenklad montering jämfört med originalmodellen 

Önskvärda krav 

 Passa befintliga plåsteretuier 

 Ej passa konkurrenters plåsteretuier 

 Skydda plåster mot damm, smuts, blod osv 
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 Passa befintlig tavla estetiskt 

 Vara anpassningsbar gällande dragriktning 

 Medge enhandsanvändning 

 Ergonomiskt anpassad 

De utförda testerna visar att plåsterautomaten uppfyller samtliga krav, både nödvändiga och 

önskvärda, i kravspecifikationen. Krav som att automaten ska passa befintlig första hjälpen-tavla 

estetiskt är en bedömningsfråga men gruppen anser att kravet är uppfyllt.   
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7 Slutsatser och rekommendationer 
Nedan behandlas de slutsatser och rekommendationer gällande projektet som anses vara 

relevanta för ett fortsatt arbete. Arbetsprocessen analyseras även. 

7.1 Projektmål 
Projektets huvudmål var att ta fram en ny plåsterautomat som är lättare att montera ihop än 

uppdragsgivarens originalmodell.  Det slutgiltiga produktförslaget anses uppfylla målet väl och 

kan därmed ligga till grund för produktion av produkten. Projektet är noggrant utfört där alla 

beslut är baserade på fakta och tester. Förslaget bör kunna tillverkas till en låg kostnad då 

plåsterautomaten är utformad för att inte kräva avancerade formverktyg. Det gör att 

slutförslaget troligtvis inte behöver omarbetas i någon större utsträckning innan produktion.  

7.2 Rekommendationer 
För att säkerställa att plåsterautomaten går att producera med bra resultat har ett antal 

rekommendationer tagits fram.  

Materialet i de utskrivna prototyperna är något sprött och kan ha andra egenskaper än de 

material som ska användas vid produktion. Resultatet av prototyptesterna kan därför skilja sig 

från det verkliga resultatet men bör ge en god indikation. Tester med det korrekta materialet 

bör därför genomföras innan produktion. Analysen av släppvinklar visar att det behövs på ett 

antal ytor och rekommendationen är att kontakta en verktygsmakare gällande både släppvinklar 

och kontroll av konstruktionen ur ett tillverkningstekniskt perspektiv.  

Etiketten med information om automatens innehåll bör justeras gällande mått för att passa den 

nya automaten.   

7.3 Arbetsprocessen 
Projektets tidsåtgång planerades enligt heltidsarbete till 40 timmar per vecka per person. 

Utfallet ligger något under den planerade tiden men de moment som planerats har genomförts. 

I planeringen fanns marginal för att kunna lösa problem som uppstår, för prototyptillverkning 

och tester.  Arbetet har inte stött på några större problem vilket har gjort att all tillgänglig tid ej 

behövts utnyttjats. Endast de moment och produktutvecklingsverktyg som ansetts relevanta för 

projektet har använts för att effektivisera och ta fram en genomarbetad men inte överarbetad 

produkt. De teorier som ligger till grund för projektets genomförande har varit till hjälp i 

beslutsfattandet. Moment som varit extra givande i projektet var kontakten med 

uppdragsgivaren, kontakt med experter samt tester och vidareutveckling av prototyper. 

Momenten har lett arbetet framåt mot en realiserbar produkt.     
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Bilagor 
Bilaga 1 – Checklista montering 

Uppbyggnad/struktur 

□ Är produkten uppdelad i moduler? 

□ Är monteringsordningen logisk? 

□ Används minimalt antal detaljer? 

□ Är fästelementen integrerade i detaljer? 

□ Sker all montering synligt från utsidan? 

□ Undviks montering i under/uppläge? 

□ Kan detaljerna monteras av en ensam montör? 

□ Är detaljerna förberedda för automatisk montering? 

Hantering 

□ Är detaljerna anpassade för manuell hantering? 

□ Undviks mycket små eller mycket stora detaljer? 

□ Undviks höga, låga eller vridna lyft? 

□ Kan detaljen läggas på ett plant underlag? 

□ Är detaljerna enkla att separera, greppa och stapla? 

□ Är detaljerna tydligt symmetriska eller osymmetriska? 

Inpassning 

□ Tål inpassningen varierande detaljmått? 

□ Är detaljerna självpositionerande? 

□ Kan inpassning ske av en detalj i taget? 

□ Är det möjligt att se samtliga styrningar? 

□ Kan inpassning ske utan verktyg? 

Sammanfogning 

□ Har ett medvetet val av sammanfogningsmetod gjorts? 

□ Är detaljerna självhållande, tredje handen? 

□ Är detaljerna omöjliga att montera fel? 

□ Kan det effektivaste monteringsverktyget användas? 

□ Används monteringsvänliga fästelement? 

□ Är åtkomligheten god? 

□ Är monteringskraften anpassad för manuell montering? 

□ Undviks kontakt med skadliga ämnen? 

Kontrolljustering 

□ Bekräftas en riktig montering? 

□ Är behovet att justera detaljerna eliminerat? 

□ Är detaljen demonterbar? 
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Dokumentation 

□ Finns det en tydlig monteringsinstruktion? 

□ Är provnings- och kontrollförfarandet dokumenterat? 
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Bilaga 2 - Milstolpar 

Uppstart 31/3 -2014 

Syfte: Skapa en struktur för arbetet och planera tiden.  

Leverabler: 

 Milstolpar 

 Gantt-schema 

Analys av problemet 

Syfte: Förstå problemet för att fokusera arbetet på rätt områden samt skapa dokument som kan 

hjälpa till vid senare urval.  

Leverabler:  

 Konkurrensanalys 

 Funktionsanalys 

 Kravspecifikation 

Informationsinsamling om tillverkningsmetoder, ergonomi och material 

Syfte: Samla information som ligger till grund för att slutprodukten lever upp till kraven och är 

genomförbar.  

Leverabler: 

 Teoretisk bakgrund  

Informationsinsamling om relevanta produktutvecklingsverktyg 

Syfte: Ta fram en metod som bidrar till ett effektivt arbete där relevanta verktyg används för att 

säkerställa resultatet.  

Leverabler: 

 Teoretisk bakgrund  

 Metod 

Idégenerering 

Syfte: Ta fram så många idéer som möjligt som sedan kan utvecklas.  

Leverabler: 

 Skisser 

 Ca 15 idéer 

Urval från idégenerering 



 Bilaga 2 

2 (2) 
 

Syfte: Med hjälp av analyser ta fram de idéer som ska utvecklas vidare.  

Leverabler:  

 PNI viktad 

 Ett antal relevanta koncept 

Utveckling av koncept 

Syfte: Att förfina och utveckla koncept med hjälp av produktvecklingsverktyg, med avseende på 

både form, funktion samt konstruktion  

Leverabler: 

 Skisser 

 Mockups 

 CAD-modeller 

Urval av koncept 

Syfte: Att välja ut koncept som ska utvecklas till ett slutförslag 

Leverabler:  

 Ett koncept 

Utveckling av slutförslag 

Syfte: Ta fram ett slutförslag som ska lämnas över till uppdragsgivaren. Förslaget bör gå att 

tillverka och frågor gällande konstruktion och material ska besvaras.  

 Ritning 

 CAD-modell 

 Fysisk modell 

 Simulation av hållfasthet 

 Simulation av tillverkningsprocess 

Avstämningar med Esa (via mail, möte början på maj, möte början på juni) 

Handledningar  

Inlämning av rapport 29/5 - 2014 

Redovisning 12/6 - 2014 
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Bilaga 3 – Gantt-schema 
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Bilaga 4 – Konkurrentanalys 

Information hämtad från företagens hemsidor. 

Cederroth 

Salvequick Plåsterautomat 

http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Produkter/Plaster/Cederroth-Plasterautomat/ 

 Plåster dras nedåt – minska risk för smuts och blod på övriga plåster 

 Fastlåsta refiller – förhindrar svinn 

 Enkel att använda med en hand 

 Plats för flera olika plåstertyper 

 Samtliga salvequick refiller passar 

 Transparant lock skyddar mot damm  

 När ett plåster dras ur automaten lossnar det ena skyddspapperet och plåstret kan 

sättas på med en hand.  

 Laddas om med specialnyckel 

 Mått B 23 * H 12 * D 5,5 cm 

 40 textilplåster och 45 plastplåster 

 Varje refill har två storlekar av plåstren  
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AKLA 

AKLA Plåsterdispenser  

http://www.akla.se/consolo/viewXml.php?file=/sv/produkter/plaster/plasterdispenser.xml 

 Tillverka plåster efter sårets storlek och placering 

 Påfyllning med 10m nonwoven tejp och 100 sårkuddar 

 Finns även med blå tejp och kuddar 

 

 

 

Snögg 

Soft1 plasterautomat  

http://www.snogg.no/Nettsiden/Nyheter/Ny--Soft1--plasterautomat.aspx 

 Lätt att montera 

 Syns väl 

 Lätt att fylla på 

 Rulle med plåster/bandage som skärs till önskad längd 
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Plum 

Quick Fix 

http://www.plum.dk/p148.asp 

 Plats för två olika plåstertyper – tre valbara typer 

 Separat packade plåster kan hanteras med en hand 

 Plåster dras nedåt – droppa inte blod på övriga plåster 

 45 st plpåster/förpackning 

 

 

WallaceCameron 

Pull ´n´Open Plaster Dispenser 

http://www.wallacecameron.com/Plasters/Plaster-Dispensers/Pull-n-Open-Plaster-Dispenser-

63sc-11763p.aspx 

 Lätt att se hur mycket som finns kvar i behållaren 

 Monterbar på vägg 

 Kan variera /kombinera olika plåstertyper 

 Dammsäker  

http://www.wallacecameron.com/Plasters/Plaster-Dispensers/Pull-n-Open-Plaster-Dispenser-63sc-11763p.aspx
http://www.wallacecameron.com/Plasters/Plaster-Dispensers/Pull-n-Open-Plaster-Dispenser-63sc-11763p.aspx
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 Motverkar svinn av plåster 

 

Detectaplast  

Plaster dispenser 

http://www.orthomediccare.com/plaster-dispenser/ 

 Rulle med plåster som skärs till önskad längd 

 Kan monteras på vägg 

 Plåster i två olika bredder 

 

Hans Hepp 

HEPP plaster dispenser blue 

http://www.hanshepp.de/en/ezp-plaster_dispenser.html 

 23*13*4cm 

 Kan monteras på vägg 

http://www.orthomediccare.com/plaster-dispenser/
http://www.hanshepp.de/en/ezp-plaster_dispenser.html


 Bilaga 4 

5 (5) 
 

 Två olika storlekar på plåster 

 Endast textilplåster 

 Finns refill 

 42 små och 36 stora får plats 
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Bilaga 5 - Förfinad konkurrensanalys 

Cederroth 

Marknad – Europa 

Cederroth första hjälpen finns även i Nordamerika 

Tillverkar även många andra produkter, främst inom hygien, hälsa och första hjälpen, de har ett 

flertal välkända varumärken. Plåster och plåsterautomat marknadsförs under namnet 

Salvequick och övrig första hjälpen utrustning under företagsnamnet, Cederroth. Produkterna 

säljs både till privat- och företagskunder.  

Salvequick plåsterautomat 

Storlek – B 23 x H 12 x D 5,5 cm 

Fastlåsta refiller – Ja, specialnyckel används vid påfyllning 

Plast för flera olika plåstertyper – Ja, passar samtliga salvequicks refiller, olika storlekar och 

material  

Lock – Ja, transparent 

Separat förpackade plåster – Ja 

Skyddspapper avlägsnas automatiskt – Ja, på ena halvan 

Dragriktning vid användning – Nedåt 

Antal plåster – 40 textil eller 45 plast, 2 storlekar per refill 

Går att montera på vägg – Ja 

Går att montera på första hjälpen-tavla – Ja, företagets egen 

tavla 

Plum 

Marknad – Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Ryssland 

Tillverkar även många andra produkter inom hygien och första hjälpen. Produkterna säljs främst 

till företagskunder inom vård och industri.  

Quick Fix 

Storlek – B 23 x H 13,5 cm 

Fastlåsta refiller – Okänt 

Plast för flera olika plåstertyper – Ja, finns plats för två olika typer, 3 typer finns.  

Lock – Nej 

Separat förpackade plåster – Ja 

Skyddspapper avlägsnas automatiskt – Ja, på ena halvan 

Dragriktning vid användning – Nedåt 

Antal plåster – 45 per refill, plats för 90 totalt 

Går att montera på vägg – Ja 

Går att montera på första hjälpen-tavla – Ja, företagets egen tavla 
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Wallace Cameron 

Marknad – Storbritannien 

Tillverkar och säljer första hjälpen utrustning och hygienartiklar, plåsterautomatn marknadsförs 

under varumärket Astroplast.  Produkterna säljs både till företagskunder och privatkunder.  

Pull ’n’ Open Plaster Dispenser 

Storlek – B 29 x H 17 x D 4 cm 

Fastlåsta refiller – Ja 

Plast för flera olika plåstertyper – Ja, tre olika typer kan kombineras  

Lock – Ja, transparent, färgat 

Separat förpackade plåster – Ja 

Skyddspapper avlägsnas automatiskt – Okänt 

Dragriktning vid användning – Nedåt 

Antal plåster – Plats för 60 plåster totalt 

Går att montera på vägg – Ja 

Går att montera på första hjälpen-tavla – Ja, företagets egen tavla 

Hans Hepp 

Marknad – Tyskland, Europa, Amerika, Asien och Afrika 

Tillverkar och säljer första hjälpen utrustning. Produkterna säljs både till företagskunder och 

privatkunder. 

Hepp Plaster Dispenser, Blue 

Storlek – B 23 x H 13 x D 4 cm 

Fastlåsta refiller – Okänt 

Plast för flera olika plåstertyper – Ja, två olika storlekar  

Lock – Ja, transparent 

Separat förpackade plåster – Ja 

Skyddspapper avlägsnas automatiskt – Okänt 

Dragriktning vid användning – Uppåt 

Antal plåster – Plats för totalt 36 stora och 42 små plåster  

Går att montera på vägg – Ja 

Går att montera på första hjälpen-tavla – Nej 
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Analys 

Jämförelser mellan fyra konkurrenters plåsterautomater visar att storleken är ungefär lika hos 

samtliga. Måtten varierar mellan en bredd på 23 och 29 cm och en höjd på 12 och 17 cm. Djupet 

varierar mellan 4 och 5,5 cm, för en av konkurrenterna är måttet dock okänt. Två av 

konkurrenterna har fastlåsta plåsteretuier och för två av konkurrenterna är det okänt om låsning 

finns. Samtliga har plats för olika typer av plåster och/eller storlekar. Tre av konkurrenterna har 

transparenta lock på sina plåsterautomater medan en saknar lock helt. Samtliga konkurrenter i 

jämförelsen använder separat förpackade plåster och två av dessa skriver att nedre halvan av 

skyddspapperet avlägsnas automatiskt då plåstret dras ur hållaren. I tre av konkurrenternas 

plåsterautomater dras plåstren ut nedåt medan plåstren dras uppåt i den fjärde. Antalet plåster 

per automat varierar mellan 60 och 90 st. Samtliga automater går att montera på vägg och tre 

av dem går även att montera på respektive företags första hjälpen tavla.   

Två av konkurrenterna har fastlåsta refiller för att minska svinn, detta är även något som är 

viktigt för uppdragsgivaren och bör prioriteras. Det verkar också vara viktigt att flera olika typer 

och eller storlekar av plåster kan användas i automaterna, uppdragsgivaren vill att endast de 

plåster företaget distribuerar ska gå att använda i deras automat vilket även ser ut att stämma 

med hur konkurrenterna tänkt.  

Samtliga konkurrenter använder separat, i skyddspapper, förpackade plåster vilket bör vara 

praktiskt då övriga plåster är skyddade när ett plåster dras ut. För att ytterligare skydda övriga 

plåster från blod och smuts har tre av fyra konkurrenter valt att placera plåstren så att de dras 

ut nedåt vilket gör att blod inte kan droppa på dem. Med tanke på att majoriteten av 

konkurrenterna valt den upp och ned vända lösningen bör en sådan lösning ses över. Det kan 

också vara en anledning att titta på för att inte hamna efter i utvecklingen då största 

konkurrenten i Sverige, Cederroth, nyligen lanserat den upp och ned vända modellen.  Två av 

konkurrenterna skriver också att skyddspapperet på ena halvan av plåstret avlägsnas 

automatiskt när plåstret dras ut för att det ska gå att använda endast en hand.  

Antalet plåster som får plats i en automat varierar och därför bör priset per refill för en automat 

med färre plåster vara lägre än för en med fler för att kunna konkurrera. Automaterna kan 

monteras på vägg och tre av dem på egen första hjälpentavla. Det kan vara aktuellt att titta på 

en lösning som kan placeras både på vägg och tavla för att inte utesluta exempelvis mindre 

kunder.  

Tre av fyra konkurrenter har ett lock på automaten, troligtvis för att skydda plåster från smuts 

och damm då automaterna ofta placeras i industrimiljö mm. Alla har valt transparenta lock vilket 

ger en bra översyn av innehållet. Med tanke på att flertalet konkurrenter fokuserar på att 

förenkla hanteringen av automaterna så att endast en hand behöver användas kan det tyda på 

att även locket bör konstrueras för att tillåta arbete med en hand.  
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Plusab AB 

Marknad – Norden 

Tillverkar och säljer första hjälpen utrustning främst mot företagskunder. 

Magic plåsterautomat 

Storlek – B 16,8-17,6 x H 12,3 x D 3 cm 

Fastlåsta refiller – Ja, specialnyckel används vid påfyllning 

Plast för flera olika plåstertyper – Ja, textil och plast 

Lock – Ja, transparent  

Separat förpackade plåster – Ja 

Skyddspapper avlägsnas automatiskt – Ja 

Dragriktning vid användning – Uppåt 

Antal plåster – totalt 30 textil och 34 plast 

Går att montera på vägg – Ja 

Går att montera på första hjälpen-tavla – Ja 

Analys 

Jämfört med konkurrenterna är uppdragsgivarens automat mindre både på bredd och djup. Det 

får plats färre plåster än i de flesta av konkurrenternas automater, undersök därför skillnaden i 

pris mellan företagens refiller. Visar det sig att uppdragsgivarens plåster är dyra i jämförelse bör 

en lösning där fler plåster får plats ses över. Om möjlighet finns kan även olika storlekar på 

plåster vara aktuellt att ta fram för att konkurrera då flera av konkurrenterna har det. Liksom 

två av konkurrenterna låses plåsteretuierna fast vilket bör minska svinn. Detta är positivt för 

inköparen och ska finnas enligt uppdragsgivaren.  Valet av separat förpackade plåster går 

igenom hos samtliga konkurrenter vilket tyder på att detta är ett fungerande koncept som bör 

behållas.  

Till skillnad mot flertalet konkurrenter dras plåstren ut uppåt i uppdragsgivarens automat. Det 

bör undersökas om den lösningen ska behållas eller om en nedåtvänd lösning är bättre. Även 

andra lösningar som drag framåt eller åt sidan kan vara aktuella att jämföra med. Då 

konkurrenterna använder den upp och nedvända funktionen som ett försäljningsargument kan 

detta leda till att uppdragsgivaren tappar konkurrensfördelar om den tidigare lösningen behålls.  

Det kan vara bra att hitta en lösning som går att använda både på en första hjälpen-tavla samt 

separat. För att underlätta arbete med en hand bör konstruktionen av locket ses över då det 

idag faller igen om användaren inte håller upp det medan plåster dras ut.  

Jämfört med konkurrenterna upplevs utformningen av uppdragsgivarens automat som 

omodern, den är kantig och upplevs av någon anledning som skör. Hålen för specialnyckeln som 

är placerade mitt i etiketten bidrar också till att automaten har ett billigt uttryck. 

Konkurrenternas automater är rundare i formerna och upplevs robustare vilket ger en känsla av 

högre kvalitet. Med tanke på detta är det förutom att förbättra automatens funktioner och 

tillverkning viktigt att se över det visuella för att produkten ska kunna konkurrera. 
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Bilaga 6 – Kravspecifikation 

Bakgrund 

Uppdragsgivaren Plusab AB tillverkar och marknadsför förstahjälpen utrustning, företagets mål 

är att marknadsföra högkvalitativa produkter som är praktiska och lättanvända. Företagets 

produkter ska skapa trygghet på arbetsplatsen. De vill nu omdesigna sin plåsterautomat för att 

underlätta montering. Den nya designen bör passa in bland företagets övriga produkter samt få 

plats på befintlig förstahjälpen tavla. I första hand konstrueras plåsterautomaten för att passa 

de plåsteretuier som används idag men vid behov kan även etuierna omarbetas. För att minska 

svinn önskar uppdragsgivaren en lösning som förhindrar att plåsteretuier monteras ur 

automaten av obehöriga.  

Funktion 

Plåsterautomaten ska finnas på arbetsplatser för enkel åtkomst av plåster vid behov. 

Plåsterautomaten kan fästas på en förstahjälpen tavla och bör därför konstrueras för att ha lika 

lång livslängd som tavlan.  

Användning/hantering 

Plåsterautomaten ska ha god hanterbarhet vid användning, helst ska enhandsanvändning vara 

möjlig. Vid tillverkning ska monteringen underlättas jämfört med originalmodellens 

konstruktion.  

Marknad 

Plåsterautomaten är avsedd för användning på arbetsplatser och marknadsförs på den svenska 

marknaden. Konkurrenter är främst Cederroth som marknadsför en plåsterautomat under 

varumärket Salvequick. Cederroth har nyligen lanserat en ny plåsterautomat. Andra företag med 

motsvarande produkter är Plum, Wallace Cameron samt Hans Hepp. Samtliga verkar på en 

europeisk marknad men främst Plum marknadsförs i Sverige.    

Nödvändiga krav 

 Hålla plåster 

 Släppa plåster 

 Låsa fast plåster 

 Passa befintlig tavla gällande mått 

 Gå att fylla på 

 Förenklad montering jämfört med originalmodellen 

Önskvärda krav 

 Passa befintliga plåsteretuier 

 Ej passa konkurrenters plåsteretuier 

 Skydda plåster mot damm, smuts, blod osv 

 Passa befintlig tavla estetiskt 

 Vara anpassningsbar gällande dragriktning 
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 Medge enhandsanvändning 

 Ergonomiskt anpassad 
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Bilaga 7 – Brainstorming 
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Bilaga 8 - Tankekarta 
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Bilaga 9 - Rapport av tankekarta 

Tankekartan utgick från problemet ”Plåsterautomat” och delades in i nio olika områden som 

representerar olika delproblem. Till varje delproblem hittades sedan olika lösningar och 

förslag, de listas nedan under respektive delproblem.  

Innesluta 

Produkten bör innesluta plåster för att skydda dem från smuts och risken för stöld. De 

lösningar som togs fram i tankekartan var: 

 Lock 

 Utmatning ett i taget 

 Dörrar: skjut 

 Dörrar: sväng 

 Kassett (utmatning ett i taget) 

 Jalusi 

 Papper/skydd på alla plåster 

Tilltalande 

Produkten ska inte bara vara funktionell utan även stämma överens med förstahjälpen tavlan 

som produkten monteras på. Den ska även ge ett intryck av att vara hållbar.  

 Robust 

 Kvalitet 

 Matcha övriga tavlan 

 Ev. enligt undersökning 

Lättanvänd 

Produkten bör vara lätt att använda, punkter som ansågs viktiga för att uppnå det var: 

 Självförklarande 

 Få moment 

 Enkel refill – få moment 

 Ej för trög/pillig/svår 

 Överskådlig 

Smidig produktion 

För att lönsam produktion bör produkten vara smidig att producera, punkter som ansågs 

viktiga för att uppnå det var: 

 Få delar 

 Enkla former 

 Jämn godstjocklek 

 Få material 

Låsa fast etuier 

Uppdragsgivaren har som krav att plåsteretuierna ska kunna låsas fast för att förhindra stöld, 

olika fastlåsningsmetoder som diskuterades i tankekartan var: 
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 List 

 Sprintar 

 Lås 

Smidig montering 

Huvudsyftet med omarbetningen är att skapa en konstruktion som bidrar till en smidigare 

montering, det kan uppnås genom: 

 Få delar – få moment 

 Snäppfästen 

 Går ej att montera fel 

 Enkel inpassning 

 Räcker med en person för att montera 

Tillåta arbete med en hand 

Produkten används ofta vid personskada, då en hand kan vara skadad är det fördelaktigt om 

produkten tillåter enhandshantering. För att åstadkomma det togs följande förslag på 

lösningar fram: 

 Skyddspapper som lossnar 

 Automatisk skärning av plåster 

 Eventuell inneslutning är ej i vägen 

Etuiformat 

Uppdragsgivaren har möjlighet att ändra etuierna om det skulle leda till en förbättrad produkt. 

Olika format listas nedan: 

 Etui 

 Rulle: separata 

 Rulle: hellängd 

 Kassett 

Ta ut plåster 

För att produkten ska fungera är det viktigt att plåster kan tas ut ur plåsterautomaten. Nedan 

listas olika sätt att göra det på.  

 Skära 

 Dra: framåt 

 Dra: åt sidan 

 Dra: uppåt 

 Dra: nedåt 
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Bilaga 10 – Analogier 

Dispensrar 

Dispensar som innehåller flytande produkter dispenserar alltid nedåt, eftersom tyngdlagen ser 

till att vätskor naturligt flyter nedåt.  

Vägghängda dispensar för pappershanddukar på till exempel toalett dras även de nedåt, detta 

beror på att tillverkaren vill skapa: 

 Enkel användning med enhandsgrepp 

 Skydda övriga dukar med hjälp av lock 

 Hygienisk hantering då du endast vidrör den duk du tar 

Slutsatsen kan även dras att den nedåtgående rörelsen hindrar att skvätt från händerna hamnar 

på dukarna vilket ger en mer hygienisk användning.  

Kölappssystem 

Apparater för kölappar är vägghängda eller fastsatta på någon typ av stolpe, kölapparna dras 

utåt för att mata fram nya lappar och sedan nedåt för att få loss dem ur maskinen. 

Frammatningen av en ny lapp sker samtidigt som lappen innan dras ur maskinen, den 

nedåtgående rörelsen hjälper till att ta ut kölappen ur maskinen. 

Bomullsrondeller 

Förpackningar innehållande bomullsrondeller kan hängas på vägen och då tas rondellerna i 

botten på förpackningen vilket leder till automatisk frammatning av nästa rondell.   
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Bilaga 11 - PNI-analys 



 Bilaga 11 

2 (2) 
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Bilaga 12 - DFA-analys antal komponenter 

  



 Bilaga 13 

1 (1) 
 

Bilaga 13 - DFA-analys antal vikningar 
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Bilaga 14 - Undersökning av produkter med snäppfästen 

DVD-fodral 

DVD- fodral stängs genom att små snäppen längs fodralets långsida trycks ihop. I framstycket 

sitter ett litet utskott som snäpps på plats mellan ytterkanten på bakstycket och ett utskott från 

bakstycket. Snäppfästet ger ej permanent låsning. 

 

Bild 1- Snäppfäste DVD-fodral 

 

Verktygslåda 

Verktygslådan stängs genom att ett snäppe mellan bak och framstycket trycks ihop. På 

framstycket finns en utstickande list som trycks ned i en hake på bakstycket. Snäppfästet ger ej 

permanent låsning. 

Bild 2- Snäppfäste verktygslåda 
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Påsklämma 

Påsklämman stängs genom att ett snäppe på ena kortsidan trycks ihop. Ett utskott på översidan 

trycks ned så att det fastnar under ett fjädrande utskott från bakstycket. Snäppfästet ger ej 

permanent låsning. 

 

 

Mobilskal 

Mobilskalet sätts fast på mobiltelefonen genom att små snäppen runt skalets kanter trycks fast 

i motsvarande snäppen på mobiltelefonen. På skalet sitter hakar som fäster i håligheter på 

mobiltelefonen. Snäppfästet ger ej permanent låsning. 

 

 

  

Bild 4- Snäppfäste påsklämma, öppet läge Bild 3- Snäppfäste påsklämma, stängt läge 

Bild 6- Snäppfäste mobilskal, skal Bild 5- Snäppfäste mobilskal, mobiltelefon 
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Skruvdragare 

På skruvdragaren kan ett batteri monteras genom att skruvdragaren skjuts på plats längs skåror 

på batteriet. När den sitter i rätt position hakar klossar i skårorna fast i hack på skruvdragaren. 

Snäppet kan öppnas genom att klossarna trycks ur hacken med hjälp av knappar. 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 8- Snäppfäste skruvdragare, undersida skruvdragare Bild 7- Snäppfäste skruvdragare, batteri 



 Bilaga 15 

1 (1) 
 

Bilaga 15 - Skisser av snäppfästen 
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Bilaga 16 - Undersökning av produkter med filmgångjärn 

 

Matlåda 

 Tre filmgångjärn 

 Placerade mellan vinklade ytor 

 En insprutningspunkt 

 

 

 

 

DVD-fodral 

 Två filmgångjärn 

 Placerade mellan plana ytor 

 En insprutningspunkt 

 

 

 

 

 

Verktygslåda 

 Ett filmgångjärn 

 Placerat mellan vinklade ytor 

 Okänt antal insprutningspunkter 

 

 

 

 

 

Bild 9- Matlåda 

Bild 10- Del av DVD-fodral 

Bild 11- Verktygslåda 
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Påsklämma 

 Ett filmgångjärn 

 Placerat mellan plana ytor 

 En insprutningspunkt 

 

 

 

 

El-box 

 Två filmgångjärn 

 Placerade mellan plana ytor 

 Två insprutningspunkter 

 

 

 

 

  

Bild 12- Påsklämma 

Bild 13- El-box 
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Bilaga 17 - Checklista montering, ifylld 

Uppbyggnad/struktur 

□ Är produkten uppdelad i moduler? 

 Är monteringsordningen logisk? 

 Används minimalt antal detaljer? 

 Är fästelementen integrerade i detaljer? 

 Sker all montering synligt från utsidan? 

 Undviks montering i under/uppläge? 

 Kan detaljerna monteras av en ensam montör? 

□ Är detaljerna förberedda för automatisk montering? 

Hantering 

 Är detaljerna anpassade för manuell hantering? 

 Undviks mycket små eller mycket stora detaljer? 

 Undviks höga, låga eller vridna lyft? 

 Kan detaljen läggas på ett plant underlag? 

 Är detaljerna enkla att separera, greppa och stapla? 

 Är detaljerna tydligt symmetriska eller osymmetriska? 

Inpassning 

□ Tål inpassningen varierande detaljmått? 

 Är detaljerna självpositionerande? 

 Kan inpassning ske av en detalj i taget? 

 Är det möjligt att se samtliga styrningar? 

 Kan inpassning ske utan verktyg? 

Sammanfogning 

 Har ett medvetet val av sammanfogningsmetod gjorts? 

 Är detaljerna självhållande, tredje handen? 

 Är detaljerna omöjliga att montera fel? 

 Kan det effektivaste monteringsverktyget användas? 

 Används monteringsvänliga fästelement? 

 Är åtkomligheten god? 

 Är monteringskraften anpassad för manuell montering? 

 Undviks kontakt med skadliga ämnen? 

Kontrolljustering 

 Bekräftas en riktig montering? 

 Är behovet att justera detaljerna eliminerat? 

□ Är detaljen demonterbar? 

Dokumentation 
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□ Finns det en tydlig monteringsinstruktion? 

 Är provnings- och kontrollförfarandet dokumenterat? 
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Bilaga 18 – Ritningar 
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