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ABSTRACT  
 
This report is part of a thesis project at the undergraduate level in the subject of Product 
Development. The work was carried out for Runius Design AB in Stockholm in cooperation with 
LinTec Combisystem AB and Calibra AB. The work comprises 15 credits and was conducted by 
a student from Mälardalen University during the spring semester 2014. The assignment 
involved a further development of an accessible and adjustable washbasin component for 
disabled, which is part of LinTec´s product assortment. The requirements for the new product 
involved designing a more easily mounted and cheaper to produce product. The product should 
also be suitable for both home and public environments. 

The product development process was initiated with understanding the problem which 
included analyzing the client's requirements and a review of the product sold today. Using the 
collected information and applying various product development tools, the idea generation 
could take place which ended up in two overall concepts. During discussions with the client, 
taking into account the requirements and desired features for the next generation product, the 
preferred concept was chosen and further developed into a final product. 

The final product involved a design with custom made frames of bent structural steel adapted 
for various standard components. The frame is simple to manufacture and material-optimized, 
which facilitates the manufacture and is also more economically beneficial than the previous 
version. 

The product consists of a wall cassette mounted on the bathroom wall. On each side of the 
cassette walls there are a pair of telescopic rails with a guiding plate mounted between them. 
A gas spring is vertically mounted between the guiding plate and the wall cassette performing 
the height adjustment of the module. A cover plate is mounted on the front of the guiding plate 
whereupon a washbasin, associated basin mixer and a custom made mirror frame together with 
a mirror plate is fixed. Moreover, the product contains standard components such as water 
seal, flexible water hoses, drain hoses, bolts, nuts, screws and a trigger button for the gas spring.  

Structural integrity was checked by analysis in the computer software SolidWorks, a 3D-based 
Computed Aided Design-program. The final product is illustrated in the shape of rendered CAD 
images, assembly drawings and manufacturing drawings. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport ingår i ett examensarbete på grundnivå inom ämnet Produktutveckling. Arbetet 
har utförts för Runius Design AB i Stockholm i samarbete med LinTec Combisystem AB och 
Calibra AB. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes av undertecknad, 
teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2014. Uppdraget innebar att 
vidareutveckla en handikappanpassad och justerbar tvättställsmodul som ingår i LinTec:s 
produktsortiment genom att konstruera en mer lättmonterad och ekonomiskt fördelaktig 
produkt samt anpassa den för både hem och offentlig miljö.  

Produktutvecklingsprocessen inleddes med att förstå problemet genom analys av 
uppdragsgivarens krav samt genomgång av produkten som säljs idag. Med hjälp av insamlad 
information och olika produktutvecklingsverktyg kunde idégenereringen ta form vilket slutade 
i två helhetskoncept. I samråd med uppdragsgivaren och hänsyn till krav och funktioner valdes 
ett koncept ut som vidareutvecklades till ett slutkoncept. 

Slutkonceptet innebar en konstruktion med specialtillverkad stomme av bockat 
konstruktionsstål anpassad för olika standardkomponenter. Stommen är enkelt och 
materialbesparande konstruerad vilket underlättar för tillverkning och är mer ekonomiskt 
fördelaktigt än tidigare.  

Produkten består av en väggkassett som monteras på badrummets vägg. I väggkassetten sitter 
ett par teleskopskenor på vardera sidan av densamma som en ledplatta i sin tur är monterad 
på. Mellan denna ledplatta och väggkassett är en gasfjäder vertikalt monterad som utför 
justeringen av modulen i höjdled. En täckplåt sitter monterad på ledplattans framsida varpå 
tvättställ och tvättställsblandare samt en specialtillverkad spegelram är monterad. I övrigt 
innehåller produkten standardkomponenter såsom vattenlås, flexibla vattenslangar, 
avloppslang, bultar, muttrar, skruvar och en knapp för att frigöra gasfjädern.  

Konstruktionens hållfasthet har genomgående kontrollerats med hjälp av analyser i 
datorprogramvaran SolidWorks, ett 3D-baserat Computed Aided Design-program. 
Slutresultatet av detta arbete illustreras i form av renderade CAD-bilder, 
sammanställningsritningar och tillverkningsritningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD 
 
Denna examensrapport omfattar 15 högskolepoäng och har utförts för Runius Design AB i 
Stockholm i samarbete med LinTec Combisystem AB och Calibra AB.  

Författaren önskar tacka uppdragsgivare och handledare Christian Runius vid Runius Design för 
chansen att göra detta arbete samt hans breda kunskaper, vägledning och engagemang under 
projektets gång.  

Ett stort tack även till Ola Irlander och Anders Matspers på Calibra respektive LinTec 
Combisystem för rådgivning och hjälp vad gäller konstruktion och marknadskrav. 

Författaren önskar även tacka högskolans handledare Ragnar Tengstrand för handledning 
under projektets gång.  
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1. INLEDNING 

Följande rapport ingår i ett examensarbete på grundnivå inom ämnet Produktutveckling. 
Arbetet har utförts för Runius Design AB i Stockholm i samarbete med LinTec Combisystem AB 
och Calibra AB. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes av 
undertecknad, teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2014. Handledare har 
varit Christian Runius vid Runius design AB samt Ragnar Tengstrand vid Mälardalens Högskola 
(MDH) i Eskilstuna. 

1.1. BAKGRUND 

Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Runius Design i samarbete med LinTec 
Combisystem och Calibra. LinTec Combisystem har behov att vidareutveckla och formge en 
justerbar tvättställsmodul som ingår i deras befintliga produktsortiment med syfte att reducera 
antalet komponenter för produkten samt att förbättra hanteringen i samband med produktion 
och montering. 

1.1.1. RUNIUS DESIGN AB 

Runius Design arbetar med att realisera produkter genom att ta ett helhetsgrepp från kreativ 
process till industrialisering. Företagets arbete omfattar såväl leverantörsrelaterade processer, 
inköp, produktion som produktdesign och produktutveckling (Runius Design AB, 2014). 

1.1.2. CALIBRA AB 

Calibra är en kontraktstillverkare med verksamhetsområden som sträcker sig från pulver- och 
våtlack samt screentryck, till plåtverkstad och skärandeverkstad med svarvning och fräsning 
samt montering. Företaget är beläget i Arlandastad norr om Stockholm (Calibra AB, 2014). 

1.1.3. LINTEC COMBISYSTEM AB 

LinTec Combisystem är specialister på system för vattenskadesäkra sanitetslösningar i badrum. 
Företaget ägs till 51 % av Calibra och är lokaliserat till samma lokaler som Calibra i Arlandastad. 
LinTec Combisystem utvecklar och tillverkar lättmonterade, funktionella, flexibla och 
vattenskadesäkra installationer såsom tvättställsmoduler, duschpaneler, schakt och kassetter 
(LinTec Combisystem AB, 2014). 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Calibra och LinTec Combisystem har i detta projekt behov av att vidareutveckla en 
handikappanpassad, justerbar och installationsfärdig tvättställsmodul som redan idag ingår i 
det befintliga produktsortimentet. Produkten är idag mycket komplicerad och dyr att tillverka 
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samt även svårmonterad, vilket medför stora kostnader genom hela produktionsprocessen.  
Därför behöver företaget utveckla produkten genom att formge och förenkla dess konstruktion 
så att antalet komponenter reduceras samt att göra den lättare att hantera i produktion.  

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta examensarbete är att konstruera och formge ett förslag till en tillverknings- 
och monteringsmässigt optimerad produkt vilken uppfyller de krav som ställts på den från 
uppdragsgivaren. Detta ska utföras genom att utnyttja de kunskaper och metoder som 
förvärvats under högskoleutbildningen vid MDH. 

Följande frågeställningar sammanfattar de problem och infallsvinklar som detta arbete är 
baserat på. 

1. Tvättställsmodulen skall regleras i höjdled med hjälp av lämplig komponent.   
På vilket sätt ska detta lösas? 

2. Det ställs stora krav på att modulen skall vara lätt att justera vid montering  
så att toleranserna inte blir för snäva.  
Hur ska detta lösas? 

3. En spegel ska ingå som följer med handfatets rörelse när det regleras i höjdled.  
Hur ska detta lösas? 

4. Modulen ska ur ett estetiskt perspektiv passa lika bra i hemmamiljö som i  
offentliga miljöer.  
Hur ska modulen utformas för att detta ska uppnås? 

1.4. MÅL 

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett relevant konceptförslag och att resultatet i 
denna rapport ska kunna användas av Runius Design och LinTec Combisystem i ett 
vinstdrivande syfte. 

1.5. AVGRÄNSNINGAR  

Högskolan 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckor med 40 timmars 
arbetstid per vecka. Projektet skall presenteras i denna rapport samt med hjälp av underlag i 
form av renderade bilder, tillverkningsritningar och sammanställningsritningar. 

Företaget 
Projektet är avgränsat till att innebära utveckling av en ny helhetslösning till den befintliga 
tvättställsmodulen utifrån de krav som LinTec Combissystem och Calibra ställt på den nya 
produkten. Slutresultatet ska kunna användas för prototyptillverkning och vara tillräckligt 
genomarbetat för att företaget ska se en potentiell vinst i fortsatt arbete.  
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2. ANSATS OCH METOD 

Nedan presenteras de ansatser och metoder som ligger till grund för att detta arbete ska 
uppfylla kravet att uppnå ingenjörsmässig kvalitet. 

2.1. UTFÖRANDE OCH METOD 

Följande arbete har genomförts med stöd av designprocessen (se avsnitt 4.1) och dess metoder 
och verktyg. Analyser har gjorts baserade på fältarbete i form av intervjuer med företag, 
återförsäljare, tillverkare och kunder samt informationsinhämtning genom internet och 
litteratur. Referenser med korrekta hänvisningar och datumstämplar finns dokumenterade  
(se avsnitt 7). 

Arbetet resulterade i underlag i form av renderade bilder, tillverkningsritningar och 
sammanställningsritningar. 

Projektet har genomgående handletts av Christian Runius vid Runius Design AB genom dialoger 
och epost-kommunikation. Arbetet har också handletts av Ragnar Tengstrand vid MDH genom 
epost-kommunikation.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan redovisas teorierna bakom de lösningsmetoder i form av produktutvecklingsverktyg som 
använts i detta examensarbete. 

3.1. PROJEKTPLANERING 

3.1.1. PROJEKTPLAN 

En projektplan är ett dokument som definierar de uppgifter och moment som ska genomföras 
under designprocessen. Planen beskriver vad varje uppgift innehåller från olika perspektiv; krav 
som ställs på individ, tidskrav, tidsschemat i förhållande till andra uppgifter och ibland 
kostnadsberäkningar. Projektplanen används i huvudsak för att hålla projektet under kontroll 
samt att alla inblandade parter också är överens om vad projektet innefattar (Ullman, 2010). 

Följande fyra steg används för att konstruera en projektplan: 

Steg 1: Identifiera uppgifter   

För att designgruppen ska få en tydligare uppfattning av designproblemet identifieras de 
uppgifter som ska utföras för att nå slutprodukten. Uppgifterna bestäms ofta som aktiviteter 
där det är särskilt viktigt att vara så specifik som möjligt och fokusera mer på vad som ska 
uppnås än själva aktiviteterna (Ullman, 2010). 

Steg 2: Ange mål för varje uppgift 

Varje uppgift ska präglas av ett tydligt mål, där målet tar någon befintlig information om 
produkten och genom en viss aktivitet förädlas till en utgång för andra uppgifter. Målen ska 
enkelt förstås av alla i designgruppen och vara genomförbara utifrån personal, utrustning och 
tillgänglig tid (Ullman, 2010). 

Steg 3: Uppskatta personal, tid, och andra resurser som krävs för att uppfylla målen 

Det är viktigt att besluta vem i designgruppen som ansvarar för att ett mål uppfylls och hur 
mycket av deras tid som kommer krävas samt över vilken tid det ska genomföras. Design tar 
ofta dubbelt så lång tid som den ursprungliga uppskattningen vilket kan vara bra att tänka på 
vid planeringen (Ullman, 2010). 

Steg 4: Schemalägg uppgifterna 

Uppgifterna schemaläggs fördelaktigt i ett Gantt-schema (se avsnitt 3.1.2)  
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3.1.2. GANTT-SCHEMA 

Ett Gantt-schema är en illustrerad planeringstabell där aktiviteter och milstolpar i ett projekt 
dokumenteras. Projektets processer skalas ned till exakta så kallade ”gates” vilket resulterar i 
att flera moment eller delar av moment kan genomföras samtidigt. I tabellen (Tabell 1) nedan 
visar den horisontella riktningen projektets tidsaxel och den vertikala visar projektets olika 
milstolpar. 

Schemat ger en överskådlig bild av vad och när saker ska utföras vilket underlättar för projektets 
medlemmar som då vet vilket nästa steg är och vilka deadlines som gäller. För att kunna 
förbättra precisionen i framtida projekt kan det vara bra att, efter ett genomfört projekt, 
utvärdera Gantt-schemat eftersom det krävs erfarenhet och kunskap för att kunna förutsäga 
hur lång tid ett visst delsteg i processen kan ta i anspråk (Ulrich, Eppinger, 2012). 

 

 

 

 

 

3.2. PROBLEMFÖRSTÅELSE 

En problemförståelse till ett projekt innebär att införskaffa sig relevant information som krävs 
för att kunna möta det kommande problemet. Teknik, ekonomi, juridiska krav och tillverkning 
bör analyseras okritiskt i syfte att få kunskap om vilka för- och nackdelar de olika aspekterna 
erhåller. Detta inkluderar också informationsinhämtning med bakgrundsinformation, 
nutidsinformation och kravspecifikation. Nedan presenteras de metoder och analyser som 
används för att förstå problemet.  

3.2.1. FAKTAINSAMLING 

En faktainsamling görs i syfte att samla in icke tidigare förvärvad kunskap som är relevant för 
att bemöta problemet. Insamlingen kan ske genom litteraturstudier, samtal med sakkunniga 
och tillverkare samt genom att studera lagar, lagkrav och standarder. 

3.2.2. MARKNADSANALYS 

En marknadsanalys görs i syfte att skapa eller att finna ett behov för marknadens aktörer. 
Potentiella kunder eftersöks och med hjälp av omvärldsanalyser och relationsanalyser kan 
kundstrategier och organisationsstrategier skapas. Ju grundligare analys desto mer vet 
utvecklaren om marknaden och kan på så sätt utveckla den mest lämpade produkten.  

Det handlar om att samla in information om hur kundens behov och önskemål ska 
tillfredsställas. Detta kan exempelvis göras genom intervjuer, enkäter och formulär. 

Tabell 1 – Gantt-schema – exempel (Gantt, 2014) 
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Kunden är inte heller alltid brukaren vilket ställer stora krav på att hitta en balans mellan 
potentiella köpare och användare (Ullman, 2010).  

3.2.3. KONKURRENSANALYS 

Konkurrerande produkter kan analyseras i syfte att finna lösningar till det egna problemet. Det 
är dock viktigt att i förebyggande syfte kontrollera eventuella patent för att undvika intrång i 
någon annans skyddade lösning. Konkurrensanalysen är en nulägesbeskrivning av 
konkurrenternas produkter och deras funktioner (Österlin, 2010). 

3.2.4. KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen är ett styrande dokument som redogör hur produkten i fråga ska utformas. 
De krav som brukare, köpare och producent ställer på produkten sammanställs tillsammans 
med mätbara data i ett dokument och används som en checklista vid utformning av olika 
koncept (Österlin, 2010). 

3.2.5. FUNKTIONSANALYS 

Funktionsanalysen definierar vilka funktioner produkten skall uppfylla utan att åskådliggöra hur 
den fungerar i detalj. Först listas huvudfunktionen för produkten upp vilket är den funktion som 
löser produktens ändamål. För att åstadkomma denna funktion krävs ett antal delfunktioner 
som i sin tur är beroende av underfunktioner. Stödfunktioner kan också finnas representerade, 
men dessa är inte obligatoriska för produktens funktion. Syftet med en stödfunktion kan vara 
att attrahera slutanvändaren och skapa ett mervärde för produkten. 

Vid konceptutvärderingen är funktionsanalysen ett bra komplement då koncepten kan 
utvärderas mot vilka funktioner de innefattar (Österlin, 2010). 

3.3. KONCEPTGENERERING 

Det finns en mängd olika kreativitetsverktyg som kan användas för att få igång idégenereringen 
med syfte att resultera i så många olika idéer som möjligt. Nedan beskrivs verktyget som 
användes i detta projekt mer ingående. 

3.3.1. BRAINSTORMING 

Brainstorming är en effektiv produktutvecklingsmetod för att skapa idéer till lösningar. 
Metoden kan genomföras muntligt eller skriftligt i grupp eller individuellt och innebär att idéer 
och förlag till lösningar tas fram med problemformuleringen som utgångspunkt. Huvudregeln 
är att idéer inte ska utvärderas utan endast genereras. Spontanitet är viktig då det är 
kvantiteten som ofta genererar kvalitet. Samtliga idéer på lösningar dokumenteras och beskrivs 
sedan mer ingående. Görs genereringen i grupp kan gruppmedlemmarnas vitt spridda idéer 
starta tankegångar hos de övriga vilket gagnar kreativiteten (Ullman, 2010).  
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3.4. KONCEPTUTVÄRDERING 

Konceptgenereringen resulterar i ett antal förslag som sedan behöver utvärderas för att den 
mest optimala lösningen till problemet ska urskilja sig. Nedan presenteras det verktyg som 
använts i detta projekt. 

3.4.1. PUGHS MATRIS 

Pughs matris är en metod för att utvärdera koncept och säkerställa vilket koncept som är mest 
lämpat för den blivande produkten. Koncepten listas i en tabell och rankas mot ett beslutat 
referenskoncept som kan vara en konkurrerande produkt eller ett av konceptförslagen. 
Koncepten värderas mot funktionerna i funktionsanalysen och det bedöms huruvida respektive 
kriterium uppfylls bättre (1), sämre (-1) eller likvärdigt (0) i jämförelse med referenskonceptet. 
Det koncept som får högst totalpoäng är den lösning som bäst överensstämmer med kraven för 
slutprodukten (Ulrich & Eppinger, 2012).  

3.5. DATORSTÖD 

Nedanför beskrivs hur datorn fungerar som hjälpmedel vid en produktutvecklingsprocess. 

3.5.1. COMPUTER AIDED DESIGN 

Computer Aided Design (CAD) är ett verktyg som används inom bland annat produktutveckling 
för att modulera, konstruera och visualisera ett objekt i tre dimensioner. Genom att använda 
en CAD-programvara på en dator kan modeller ritas upp vilket gör att en produkts proportioner 
kan åskådliggöras. I programmet kan sedan hållfasthetsberäkningar genomföras och 
tillverkningsritningar konstrueras. 

3.5.2. FINITE ELEMENT ANALYSIS - FEA 

Finite Element Analysis (FEA) eller den finita elementmetoden 
(FEM) som den också kallas görs i syfte att kontrollera CAD-
modellens konstruktion i förhållande till vilka påfrestningar den 
kommer utsättas för.  

FEM är en numerisk metod för att med datorns hjälp lösa 
partiella differentialekvationer och grundar sig i att modellen 
simuleras för olika tänkbara situationer den kan hamna i.  

Hållfasthet och flödesberäkningar kan utföras i dessa 
simuleringar. Resultatet kan illustreras som i exemplet (figur 1) 
där de olika påfrestningarna uppträder med olika färgkoder där 
varje färg representerar ett intervall i påfrestningsskalan 
(SolidWorks, 2014).   

Figur 1 – Exempel av FEM-analys 
(SolidWorks, 2014) 
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3.6. KONCEPTUTVECKLING 

Nedan presenteras de verktyg som används för att optimera produkten för tillverkning, 
montering och underhåll. 

3.6.1. FMEA - FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), är en systematisk metod för att förutse möjliga fel 
som kan uppstå, analysera felens konsekvenser och med hjälp av poängsättning föreslå vilka 
åtgärder som bör verkställas för att hindra att felen uppträder. Verktyget kan användas genom 
hela produktutvecklingsprocessen och justeras vartefter produkten förfinas. Detta medför att 
möjliga fel kan upptäckas och rättas till innan produkten börjar produceras. 

En FMEA upprättas genom att identifiera felen i fem steg: 

1. Identifiera funktionen som påverkas av felen 

2. Identifiera vilka potentiella felsätt som kan förekomma 

3. Identifiera vilken effekt felen har på produkten 

4. Identifiera vilka orsaker felen beror på 

5. Identifiera åtgärder - rekommenderad åtgärd, vem som är ansvarig och vilken åtgärd 
som vidtogs) 

De olika stegen förs in i en tabell (se tabell 2) och används som stöd och belägg för 
utvecklingsprocessen (Ullman, 2010). 

Tabell 2 – FMEA arbetsblad 

3.6.2. DFM – DESIGN FOR MANUFACTURING 

Design For Manufacturing (DFM), är ett verktyg som belyser vikten av att utveckla produkter 
för förenklad tillverkning. Verktyget används med fördel vid stora tillverkningsvolymer och dyra 
produkter. DFM är tidskrävande, men resulterar i att kundernas krav bättre kan tillgodoses. 

Tillverkningsprocessen bör analyseras ur ett produktutvecklingsperspektiv för att på så sätt 
optimera och kostnadseffektivisera konstruktionen av produkten (Ullman, 2010). 

Nr. 
Funktion/ 

Komponent 
Felsätt Feleffekt Felorsak 

Rekommenderad 
åtgärd 

Ansvarig 
Vidtagen 

åtgärd 

1.        

2.        

3.        

4.        
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3.6.3. DFA – DESIGN FOR ASSEMBLY 

Design For Assembly (DFA), är en metod vars syfte är att optimera monteringssystemet för en 
ny produkt. Den kan även användas för att förbättra gamla produkter samt uppskatta 
monteringskostnaderna för olika produkter. 

DFA-verktyget är uppbyggt efter 13 tumregler som är lämpligt att använda som arbetsblad: 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Val av lämplig baskomponent 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 

5. Val av effektiv monteringsfixtur 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod  
(manuell, robot, specialmaskin) 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska i förhållande 
till monteringsriktningen 

10. Om osymmetriska komponenter ingår, låt dessa vara tydligt osymmetriska 

11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktad montering 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 

13. Maximera tillgänglighet vid montering 

 (Grahn, 2012) 

3.6.4. DFMAIN – DESIGN FOR MAINTENANCE 

Design for Maintenance (DFMain), innebär att produkter utvecklas på ett optimalt sätt för 
underhåll. Genom att analysera produktens design kan hänsyn tas till hur underhållet av 
produkten skall utformas. Används verktyget tidigt i processen kan säkerheten förbättras, 
oplanerade driftstopp elimineras samt kostnader för service minska eller elimineras  
(Grahn, 2012). 
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4. RESULTAT (EMPIRI) 

Nedan redovisas resultatet av detta examensarbete utifrån de verktyg och metoder som 
beskrivits i teori-delen.  

4.1. DESIGNPROCESSEN 

En beskrivning av designprocessen som använts under arbetet illustrerades och användes för 
att kontrollera och säkerställa att produktutvecklingsverktygen användes i rätt ordning.  

 

       Figur 2 – Designprocessen 

Projektplanering •Projektplan

•Gantt-schema

Problemförståelse

•Faktainsamling

•Marknadsanalys

•Konkurrensanalys

•Kravspecifikation

•Funktionsanalys

Konceptgenerering •Idégenerering

•Brainstorming

•Datorstöd

Konceptutvärdering •Pughs matris

•Dialog med uppdragsgivare

Konceptutveckling

•Konstruktion, beräkningar

•FMEA - Failure Modes and Effects Analysis

•DFM - Design For Manufacturing

•DFA - Design For Assembly

•DFMa - Design For Maintenance
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4.2. PLANERING 

Nedan presenteras de verktyg och metoder som använts för att planera och strukturera 
arbetet. 

4.2.1. PROJEKTPLAN 

En projektplan konstruerades vid arbetets start som stöd för projektet samt för att utgöra en 
referenspunkt och checklista vid arbetets slutskede. Projektplanen utformades med uppgifter i 
form av aktiviteter, mål, resurser samt schemalagd tid enligt ett Gantt-schema  
(se Bilaga 1). 

4.3. PROBLEMFÖRSTÅELSE 

Nedan presenteras de metoder och verktyg som använts för att få en grundlig beskrivning av 
problemet.  

4.3.1. FAKTAINSAMLING 

Beskrivning av den nuvarande produkten 

Produkten (se figur 3) består idag av en vägghängd kassett med tillhörande spegel. Handfatet 

är fastmonterat i en T-formad led-platta som i sin tur är monterad mot den vägghängda 

kassetten. Tvättstället regleras steglöst av en el-motor och manövreras vertikalt med hjälp av 

upp- och nedknapp placerade på led-plattans sida. Handfatet kan regleras med ett intervall på 

120 mm. Produkten innefattar även ett räcke som kan användas som stöd.   

Figur 3 – Företagets nuvarande produkt 
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Produktens problem 

De problem och svårigheter som uppkommit hos den befintliga produkten dokumenterades 
och användes som referenspunkt under projektets gång.  

 

Produktens komplikationer: 
 

1. Snäva toleranser utan plats 
 för justering. 

2. Komplicerad koppling med  
 återkommande läckage. 

Överlag mycket komplicerad konstruktion 
med många specialtillverkade 
komponenter.  

 

 

 

 

Tillverkning: 

En genomgång av maskininventarierna hos Calibra AB gjordes för att konstatera vilka resurser 
som företaget kunde nyttja vid tillverkning och montering av den slutgiltiga produkten. Detta 
gjordes i syfte att hålla tillverkningskostnaderna så låga som möjligt.   

Resurser – Calibra AB: 

Plåtverkstad  –  Stansning, svetsning och bockning  
Mekanisk verkstad  –  Skärande bearbetning, fräsning och svarvning 
Lackering   –  Pulverlackering, våtlackering och förbehandling 
Screentryck   –  Screentryck, rundtryck 
Montering   – Sedvanlig montering 

Mutterpressning – 
En pressmutter är en mutter som kan pressas fast i en plåtskiva. Genom att pressa ned den 
specialutformade muttern i ett förborrat eller stansat hål under högt tryck och värme kan 
muttern fastna i hålet och fungerar sedan som en fästpunkt med gänga. 

(Calibra, 2014) 

  

1. 

  2. 

Figur 4 – Produktens nuvarande komplikationer 
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Standarder och rekommendationer: 

 

Handikappanpassning: 

För att en person i rullstol ska komma intill tvättstället utan komplikationer bör: 

 höjden till tvättställets överkant vara cirka 80 centimeter 

 avståndet mellan tvättställets framkant och vägg vara cirka 60 centimeter 

 avloppsrör och vattenlås dras så att de inte är hinder för knän och fötter 

 tvättställets framkant helst vara rak eller något insvängd och bassängen grund 

 tvättstället monteras så att det tål belastning, eftersom det ibland används  
som stöd 

(Svensson, 2012) 

 

Spegel: 

En spegel placeras med underkant 90 centimeter över golvet eller lägre, och med överkant 1,8 
meter över golvet eller högre. Både den som sitter och den som står ska kunna se sig i spegeln 
(Svensson, 2012). 

 

Belastning: 

Tvättstället skall klara 150 kilogram statisk belastning i 60 minuter (SS/EN 14688:2006). 
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Linjärsystem: 

Information om potentiella linjärenheter som skulle kunna användas i produkten samlades in 
för att användas under konceptgenereringen.  

 

Domkraft – Tyst, tålig och självhämmande konstruktion 
som är avsedd för stora laster. Lämplig lösning vid höga 
miljökrav på grund av sin helt mekaniska konstruktion så 
kan domkraften erbjuda ett miljövänligt alternativ till 
hydraulcylindrar som utnyttjar miljöfarliga oljor och 
kemikalier för att fungera (Aratron, 2014). 

 

Gasfjäder – Blockerbara, dragande, dämpande och 
tryckande gasfjädrar som fylls, trycksätts och anpassas för 
lasten den ska utsättas för. Steglös reglering med 
utlösarmekanismer i olika utföranden, bland annat spakar 
och knappar (Aratron, 2014). 
 

 

Lyftpelare – Elektrisk höjdjustering som lämpar sig för 
fixturer, arbetsstationer, kontorsbord och medicinska 
applikationer. Lyftpelaren är konstruerad för att ta upp 
snedbelastningar och lämpar sig för produkter där kraften 
som ska balanseras inte kommer vertikalt (Aratron, 2014).  
 

 

Ställdon – Steglöst elektriskt ställdon som lämpar sig för 
produkter som behöver lyftas, tryckas eller dras. Inbyggda 
ändlägesbrytare, termovakter i motorn samt kompakt 
utförande för enkel installation (Aratron, 2014).  
 
 

 

Kulskruv – Kulskruvar överför en roterande rörelse till en 
linjär rörelse och används till fördel vid krav på styvhet, 
precision och hög verkningsgrad. Lösningen resulterar i en 
steglös reglering med lång livslängd (Aratron, 2014).  
 
 

  

Figur 5 – Domkraft (Aratron, 2014) 

Figur 6 – Gasfjäder (Aratron, 2014) 

Figur 7 – Lyftpelare (Aratron, 2014) 

Figur 8 – Ställdon (Aratron, 2014) 

Figur 9 – Kulskruv (Aratron, 2014) 
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4.3.2. MARKNADSANALYS 

Marknaden för den existerande produkten samt andra liknande produkter studerades. Detta 
gjordes dels genom besök vid Hjälpmedelscentrum i Västerås och vid omsorgsboendet Tunet i 
Råcksta väster om Stockholm där LinTecs nuvarande produkter som ingår i systemet Rehab 
finns representerade. Problem och förslag till förbättringar samt bestämmelser och föreskrifter 
analyserades därefter och användes för att vidareutveckla kravspecifikation och 
funktionsanalys. 

4.3.3. KONKURRENSANALYS 

Information om konkurrerande produkter samlades in både via internet och genom besök hos 
olika återförsäljare varefter den insamlade informationen dokumenterades (se Bilaga 2). 

Fokus i analysen koncentrerades till manövreringsfunktionen där utlösningsmekanism och 
linjärenhet utvärderades. 

Resultatet sammanfattades i följande tabell.  

Tabell 3 – Konkurrensanalys 

Modell Manövrering Linjärenhet 

Granberg Manuline 403 Hylsnyckel, Steglös Skena 

Granberg Manuline 405 Krokar, Stegvis 50 mm Skena 

Granberg Manuline 406 Sprint, Stegvis 13 mm Gasfjäder 

Rebase AB - Art. Nr 18.110 Knapp, Steglös El-motor 

Constella Handy 479L Sprint, Steglös Gasdämpare 

Nyedal Utveckling AB - Vipp 95002 Knapp, Steglös El-motor 

Athena Nordic AB - Art. Nr C201-0051 Vev, Steglös Kulskruv 

Gustavsberg - Care 1704 Spak. Steglös Gasfjäder 
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4.3.4. KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen utformades dels efter de krav och önskemål som Calibra AB ställt på 
produkten och dels efter resultatet ur marknads- och konkurrensanalys. 

Marknadskrav 

1. Modulen skall vara avsedd för både hemmamiljöer och offentliga platser 

2. Modulen skall vara ett mer ekonomiskt alternativ bland konkurrerande produkter 

3. Modulen skall kunna manövreras utan utomstående verktyg/komponenter 

Produktkrav 

4. Tvättstället skall vara reglerbart 120 mm vertikalt 

5. Modulen skall vara vägghängd 

6. Manövreringsutlösaren skall vara lättåtkomlig 

7. Modulen skall vara lätt att rengöra 

8. Tvättstället skall klara 150 kilogram belastning i 60 minuter 

9. Modulen skall vara rullstolsanpassad 

10. Modulen skall inneha en spegel som följer med vid höjdreglering 

11. Modulen skall bestå av ett konventionellt handfat 

Konstruktion 

12. Modulen skall tillverkas utifrån de inventarier som Calibra AB förfogar över 

13. Modulen skall vara lättare att montera i förhållande till föregående produkt 

14. Modulen skall inte bestå av någon eller några elektriska eller elektroniska komponenter 

Rekommendationer, lagar och standarder 

15. Höjd till tvättställets överkant ska kunna vara 80 centimeter från golvet 

16. Avståndet mellan tvättställets framkant och vägg bör vara cirka 60 centimeter 

17. Avloppsrör och vattenlås ska inte vara hinder för knän och fötter 

18. Tvättställets framkant ska helst vara rak eller något insvängd med en grund bassäng 

19. Tvättstället ska tåla belastning eftersom det ibland används som stöd 

20. Spegelns underkant får ej vara högre än 90 centimeter från golvet 

21. Spegelns överkant får ej vara lägre än 180 centimeter från golvet  
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Spegel

Erbjuda handtvätt

Flexibel
Erbjuda anslutning för 

olika handfat

Lättproducerad Ej toleranskänslig

Lättstädad

Handikappanpassad

Höj- och sänkbarhet

Manövrerbar med ett 
enkelt grepp

Hög affordance

Semantisk

Ergonomisk

Säker

Avloppsanslutningsbar

Vattenanslutningsbar

Väggfäst

Servicebar

Avställningsyta

4.3.5. FUNKTIONSANALYS 

Alla funktioner som tvättställsmodulen kunde tänkas erbjuda listades först upp och 
rangordnades sedan in i huvudfunktion, delfunktioner, underfunktioner och stödfunktioner.  

Genom att illustrera funktionerna i ett funktionsträd (se figur 10) erhölls en bra överblick som 
kunde användas som stöd vid idégenereringen. 

 

  

Figur 10 – Funktionsträd 
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4.4. KONCEPTGENERERING OCH UTVÄRDERING 

Nedan följer det kreativitetsverktyg som användes under idégenereringsfasen 

4.4.1. IDÉGENERERING 

Idégenereringen påbörjades med en genomgång av funktionsanalysen vilken också låg som 
grund under hela genereringsfasen. Funktionerna omformades till komponenter och listades 
upp för att bistå idégenereringen.  

 Väggkassett 

 Led-platta 

 Täckplåt 

 Handfat 

 Tvättställsblandare 

 Spegel 

 Vattenlås 

 Linjärenhet 

 Led-lösning 

 Vattenledning 

 Avloppsledning 

 Vattenanslutningskomponenter 

 Avloppsanslutningskomponenter 

 Utlösningsmekanism för höjdreglering 
 

Idégenereringens fokus koncentrerades till att finna en konstruktion för höjd-regleringen och 
delades därför upp i tre steg för att i slutändan resultera i två stycken helhetskoncept.  

Steg 1:  

Åstadkomma lösningar för hur handfatet ska ledas mot den  
vägghängda modulen.  

Olika lösningar dokumenterades med bilder och viktades sedan mot varandra i en Pughs 
matris (Se tabell 4) genom att använda företagets befintliga produkts lösning som referens. 

 

 

 

 

 
Figur 11 – Glidbleck från 
nuvarande produkt 

Figur 12 – Exempel på Rör 
(BPSAB, 2014) 

Figur 13 – Exempel på 
teleskopskenor  
(Rollco AB, 2014) 

Figur 14 – Skenstyrning 
(Rollco AB, 2014) 
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Tabell 4 – Pughs matris – Led-lösning 

Lösning för hur handfatet ska ledas mot den vägghängda kassetten 

Kriterier Glidbleck Runda led-rör Teleskopskenor Skenstyrning 

Stabilitet 0 1 0 0 

Enkel montering 0 1 1 0 

Storleksutbredning 0 -1 0 0 

Användarvänlig 0 0 1 1 

Slitstark 0 1 0 0 

Resultat 0 2 2 1 

 

Steg 2:  

Åstadkomma vilken linjärenhet som ska uträtta höjd- 
regleringen samt hålla handfatet på rätt höjdnivå.  

Olika tänkbara linjärsystemenheter dokumenterades med bilder och egenskaper (se 4.3.1). 
Eftersom produkten, enligt kravspecifikationen, inte skulle bestå av några elektroniska 
komponenter uteslöts elektriska enheter. En Pughs matris (se tabell 5) användes för att 
utvärdera vilken lösning som skulle vara optimal för den nya konstruktionen. Företagets 
nuvarande lösning användes som referens då den nya produkten ska utföra samma arbete.  

Tabell 5 – Pughs matris – Regleringskomponent 

Regleringskomponent    

Kriterier Elmotor Gasfjäder Kulskruv Domkraft 

Lättmanövrerad 0 -1 -1 -1 

Enkel montering 0 0 -1 -1 

Storleksutbredning 0 1 1 0 

Slitstark 0 1 0 1 

Resultat 0 1 -1 -1 

 

Steg 3:  

Konstruera modulens stomme efter valda lösningar i steg 1 och 2. 

Modulens stomme konstruerades genom brainstorming utefter resultaten från matriserna 
och flera idéer kunde sedan kombineras till två helhetskoncept: 

1. Väggkassett med gasfjäder och led-rör 

2. Väggkassett med gasfjäder och teleskopskenor 

Produktionsmetoder och material diskuterades genomgående under idégenereringsfasen för 
att minska onödigt tidsspill.  
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Figur 15 – CAD-modell av Koncept 1 - Framsida Figur 16 – CAD-modell av Koncept 1 - Baksida 

Figur 18 – CAD-modell av Koncept 2 - Baksida Figur 17 – CAD-modell av Koncept 2 - Framsida 

4.4.2.  KONCEPT 

Koncept för stommarnas konstruktion och tänkta lösning illustrerades i CAD. 

Koncept 1 – Väggkassett med gasfjäder och led-rör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Väggkassett i bockat stål (Vit) 

 Bockad led-platta med genomgående hål för led-rören (Mörkgrå) 

 Plastklossar används för smidig och jämn rörelse utan glapp mellan rör och led-platta 

 Gasfjäder monterad mellan led-platta och väggkassett 

 Handfat monteras på led-platta 

Koncept 2 – Väggkassett med gasfjäder och teleskopskenor 

 

 

 

 

 

 

 

 Väggkassett i bockat stål 

 Bockad ledplatta 

 Teleskopskenor om vardera sidan om led-plattan 

 Gasfjäder monterad mellan led-platta och väggkassett 

 Handfat monteras på led-platta 
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4.4.3. KONCEPTVAL 

Efter diskussion med den externa uppdragsgivaren beslöts att teleskopskenor och gasfjäder 
skulle bli den bästa lösningen eftersom koncept 1 innebar fler specialtillverkade komponenter 
och skulle innebära en dyrare tillverkningsprocess och montering.  

4.5. KONCEPTUTVECKLING 

Nedan presenteras de tillvägagångssätt, metoder och verktyg som använts för att optimera 
produkten vad gäller konstruktion, tillverkning, montering och service.  

4.5.1. VAL AV KOMPONENTER 

För att vidareutveckla konceptet och konstruera modulens stomme rekommenderades vilka 
externa standardkomponenter som produkten skulle bestå av.  

Handfat  (se Bilaga 3) 

 

Modell:   Duravit Vero 600 
Mått:  600 x 470 mm  
Vikt:  17,9 kg 
Montering:   Bultmontage 

(Duravit, 2014) 

 

Tvättställsblandare (se Bilaga 4) 

Modell:   Mixomat Alicante 
Vikt:  2,0 kg 
Anslutning:  Slang 

(Bauhaus, 2014) 

 

 

Vattenlås  (se Bilaga 5) 

För att lätt komma åt vattenlåset rekommenderas 
ett vattenlås som monteras direkt under 
tvättstället. 

Modell:   PUM G40 
Anslutning:   40 mm 

(Purus, 2014) 

Figur 21 – Purus PUM G40 - Krom-färgat vattenlås 
(Purus, 2014) 

Figur 19 – Duravit Vero 600 - tvättställ 
(Duravit, 2014) 

Figur 20 – Alicante tvättställsblandare 
(Bauhaus, 2014a) 
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Figur 22 – Gasfjäder utan fästpunkter (Suspa, 2014) 

Gasfjäder  (se Bilaga 6) 

Efter möte med Aratron, experter på linjärsystem,  
rekommenderas följande: 

Modell:   Varilock HY3 Easyswitch 
Slaglängd:  120 mm 
Fästhuvud  GA32  
Utlösarhuvud: UTL03  
Installationslängd (c-c): 499 mm   
Blockerbar:  Upp till 1750 N  

(Aratron, 2014) 

Utlösningsmekanism   

Standardkomponent med knapp och tillhörande 
vajer som löser ut gasfjädern: 

Modell: Suspa 021 60013 C 

 

 

 

Teleskopskenor (se Bilaga 7) 

Teleskopskenorna är monterade vertikalt vilket betyder att ett moment uppstår från handfatet 
och de belastningar detta utsätts för. Momentet från belastningen på 150 kg som handfatet 
skall klara beräknades enligt följande: 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑙 = 𝑚 ∗ 9,82
𝑁

𝐾𝑔
∗ 𝑙 =  150 ∗ 9,82

𝑁

𝐾𝑔
∗ 0,47 ≈  700 Nm 

Eftersom skenorna monteras parvis belastas dessa med halva momentet var för sig. 

Momentet som varje skena skulle klara fastställdes därför till 400 Nm efter överslaget påslag 
från handfatet och resten av konstruktionens vikt. Följande modell rekommenderas: 

Modell: ASN43-370 
Längd: 370 mm 
Slaglängd: 208 mm 
Fästpunkter: 5 st.  
Klarar moment upp till: 440 Nm 

(Rollco, 2014) 

 

  

Figur 23 – Tryckknapp (Suspa, 2014) 

Figur 24 – Teleskopskena (Rollco, 2014) 
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Figur 25 – Purus flexibel avloppsslang 
(Purus, 2014) 

Figur 26 – Admiral - anslutningsslang 
(Bauhaus, 2014b) 

Figur 27 – AluPEX-slang 
(Rinkaby rör, 2014) 

Spegel 

Enligt kravspecifikation får spegelns underkant ej vara högre än 900 mm från golvet och 
spegelns överkant ej vara lägre än 1800 mm från golvet. Tvättställmodulen ska monteras på 
väggen så att handfatets överkant befinner sig 880 mm från golvet i sitt högsta läge. Genom att 
placera spegelns underkant 20 mm ovanför handfatet erbjuds en möjlighet att profilera 
produkten med exempelvis en ek-skiva eller dylikt.  

Detta medför att spegeln som kortaste längd kan vara 1020 mm. 

Det rekommenderas att spegeln specialtillverkas av Calibra för att kunna integreras så optimalt 
som möjligt både ur ett estetiskt och monteringsmässigt perspektiv. En ram konstrueras efter 
modulens storlek varefter en måttbeställd spegelskiva appliceras på ramens framsida med lim 
eller spegeltejp (se avsnitt 4.5.2.). 

 

Avloppsledning (se Bilaga 5) 

Avloppslangen från vattenlåspaketet rekommenderas för att  
leda spillvattnet från anslutning i väggkassett till avloppets  
utlopp i vägg eller golv.  

 

 

 

 

Vattenledning (se Bilaga 8)  

Konventionell flexibel anslutningsslang rekommenderas för  
att leda vattnet från klämringskoppling i modulens 
led-platta till vattnets utlopp i vägg.  

Längd: 500 mm 

 

 

Konventionell AluPEX slang rekommenderas för att leda  
vattnet från blandare till klämringskoppling i modulens  
led-platta. 
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Figur 28 – Admiral klämringskoppling 
(Bauhaus, 2014c) 

Figur 29 – Hank Sert HS Pressmutter 
(Edgrens, 2014) 

Vattenanslutning (se Bilaga 9)  

Konventionell klämringskoppling rekommenderas för  
anslutning och genomföring av vatten i modulen.  

Mått: 10XR15 rak 

 

 

 

Pressmutter  (se Bilaga 10) 

Modell: Hank Sert HS 
Gänga: M6 
Stansade håls diameter: 10 mm 

 

 

 

 

Skruvar, muttrar och bultar 

Konventionella passande skruvar, muttrar och bultar rekommenderas att prövas fram för 
optimal konstruktion. 
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Figur 30 – CAD-modell av väggkassettens konstruktion (framsida, snett uppifrån) 

4.5.2. KONSTRUKTION 

Nedan beskrivs de specialtillverkade komponenter företaget själva rekommenderas att 
tillverka. Modulen är baserad på fyra bockade och pulverlackerade detaljer av konstruktionsstål 
(SS-1142) med godstjocklek 2 mm i vitt utförande; väggkassett, led-platta, täckplåt och 
spegelram. Komponenterna beskrivs med hänvisning till nedanstående figur i varje text. 

Väggkassett 

Väggkassettens storlek är anpassades till de komponenter som den skall rymma och mäter  

530 x 425 x 100 mm (B x H x D) utvändigt. Kassetten är bockad samt svetsad i alla hörn där två 
bockade kanter möts. Utbockade ”öron” (1) representerar fästen för gasfjädern och är 
anpassade för att gasfjädern skall kunna monteras på olika sidor eller med dubbla fjädrar efter 
kundens önskemål. De tre hålen i bottenplattan (2) representerar fästpunkter för varm- och 
kallvattenslang samt avloppsslang för badrum med golvdraget avlopp. 

De åtta nyckelhålen (3) representerar monteringspunkter mot vägg. De är överrepresenterade 
och förskjutna för flexiblare montering utifall ett armeringsrör eller dylikt befinner sig i linje 
med något av hålen vid väggmontering. Hålen är nyckelhålsformade för lättare installation mot 
vägg då produkten med alla dess komponenter kan upplevas som tung för installatör och på så 
sätt kan hakas på redan uppmätta och monterade skruvar i vägg. Slutligen representerar de 6 
pressmuttrarna (M6) fästpunkter (4) för enklare montering av teleskopskenorna.  
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Figur 31 – CAD-modell av led-plattans konstruktion (baksida, snett uppifrån) 

Figur 32 – CAD-modell av täckplåtens konstruktion (framsida snett uppifrån) 

Led-platta 

Ledplattans storlek är dimensionerad för att passa inom ramen av väggkassettens sidor med 
teleskopskenor monterade mellan och mäter 480 x 370 x 60 mm (B x H x D) utvändigt. De sex 
pressmuttrarna (M6) längs plattans sidor (1) representerar fästpunkter för teleskopskenorna. 
De två pressmuttrarna (M6) på insidan av plattans framsida (2) representerar fästpunkter för 
täckplåten. Hålbilden i plattan (3) är fästpunkter för avloppsslang, kall- och varmvattenslang 
samt bultar för montage av handfat. Den nedåtbockade kanten med hål (4) är fästpunkt för 
gasfjäder. De två övre hörnens kanter är svetsade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täckplåt 

Täckplåten är dimensionerad att täcka väggkassetten då handfatet befinner sig i högsta läge. 
Plåten mäter 610 x 606 x 100 mm (B x H x D) utvändigt med en 102 mm bockad kant (1) från 
fixturens ovansida avsedd för att fästa spegelramen i. De sex hålen (2) i kanten samt plåtens 
ovansida representerar spegelns fästpunkter. Ramen är bockad samt svetsad längs de två övre 
hörnens kanter (3) . Hålbilden (4) på täckplåtens framsida är avsedd för samma ändamål som 
ledplattans hålbild (se ledplatta ovan).  
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Figur 33 – CAD-modell av spegelramens konstruktion (baksida snett nerifrån) 

Spegelram 

Spegelramen är dimensionerad med måtten 1090 x 610 x 30 mm (H x B x D) och för att passa 
modul samt en 3 mm tjock måttbeställd spegelskiva med yttermåtten 1060 x 600 mm (H x B). 

Ramen är bockad och svetsad där alla bockade kanter möts samt försedd med 6 st. 
pressmuttrar (M6) på ramens insida som representerar fästpunkter för spegeln mot täckplåtens 
ovansida. Spegeln appliceras sedan centrerat på spegelramens framsida, 20 mm från ramens 
underkant med dubbelhäftande spegeltejp eller lim.  
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Figur 34 – FEM-analys av konstruktionens svagaste punkt gjord i SolidWorks 

4.5.3. FEM-ANALYS 

En överslagsberäkning av den kraft som gasfjäder och fästen skulle tåla med hänsyn till kravet 
på 150 kg och komponenternas vikt fastslogs till 2 000 N och analyserades i en FEM-analys i 
syfte att kontrollera konstruktionens tillförlitlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4. FMEA – FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 

En FMEA upprättades och användes som stöd och belägg under konceptutvecklingen i syfte att 
förhindra potentiella risker som produkten kunde tänkas stå inför (se Bilaga 11). 

4.5.5. DFM – DESIGN FOR MANUFACTURING  

Produkten konstruerades genomgående med tillverkningen i fokus. Stommen i produkten 
skulle tillverkas genom bockning vilket gjorde att produkten ritades upp med verktyget ”Sheet 
Metal” i SolidWorks. Detta underlättade i formgivningsprocessen då plåten både kunde 
illustreras i sitt tänkta utförande innan och efter bockning (se Bilaga 12). Därigenom erhölls 
vetskap om vilken design som skulle bli mest optimal för tillverkning.  
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4.5.6. DFA – DESIGN FOR ASSEMBLY 

De 13 tumreglerna för att optimera produkten för montering användes som stöd genom hela 
processen.  

1. Minimera antalet komponenter 

Modulen tillverkas till största del i bockat konstruktionsstål för att minimera antalet 
delar. Bockade fästpunkter och pressmuttrar användes till fördel för att minska antalet 
komponenter. 

2. Minimera antalet fästanordningar 

Genom att svetsa och bocka modulen minskas antalet fästpunkter. Antalet skruvhål är 
inte heller, till mängden, överdimensionerade. 

3. Val av lämplig baskomponent 

Då väggkasseten monteras först och innehåller komplexa komponenter ansågs denna 
som lämplig baskomponent.  

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 

Baskomponenten kan vara placerad på samma plats under hela monteringsmomentet. 

5. Val av effektiv monteringsfixtur 

A. Väggkassett placeras på monteringsbord. 
B. Teleskopskenor skruvas fast med sex M6-skruvar från insidan mot kassettens 

långsidor. 
C. Gasfjädern skruvas fast i bottenfästet (bockade örat) med M5-skruv och M5-mutter. 
D. Teleskopskenorna försetts i helt utdragna lägen varefter led-plattan skruvas fast i 

skenorna från utsidan (sex M6-skruvar). 
E. Genomföringsnipplar (2x) samt M16-bultar (2x) monteras i tillhörande hål på plattans 

framsida med tillhörande muttrar. 
F. Flexibla vattenslangar (2x) monteras i respektive genomföringsnippel på plattans 

baksida. 
G. Flexibel slang för spillvatten monteras i centrerat hål på plattans baksida. 
H. Teleskopskenor med monterad led-platta och tillhörande slangar dras ihop varefter 

gasfjädern skruvas fast i led-plattans nedbockade öra med M5-skruv och M5-mutter. 
I. Utlösarknappen monteras på täckplåtens ena sida. 
J. Spegelram monteras ihop med täckplåt från under- respektive baksida med sex M6-

skruvar varefter den träs över M16-bultar och genomföringsnipplar i rätt position och 
skruvas fast i ledplatta med två M6-skruvar. Vajern från gasfjädern monteras samtidigt 
ihop med utlösarknappen från insidan av täckplåten.(Detta steg görs vid installation 
hos kund) 

K. Blandare monteras på handfatet som sedan förs genom M16-bultarna och skruvas fast 
med muttrar (2 x M16). (Detta görs vid installation hos kund) 

L. Vattenslangar från blandare monteras ihop med de två genomföringsnipplarna i led-
plattan. (Detta görs vid installation hos kund) 

M. Vattenlås monteras mellan centrerat hål på täckplåtens framsida och handfatets sil. 
(Detta görs vid installation hos kund) 
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6. Underlätta komponentåtkomst 

Skruvar och monteringskomponenter är strategiskt placerade för att underlätta vid 
monteringen. 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuell, robot, specialmaskin) 

Pressmuttrar är placerade metodiskt och med god åtkomst för manuell montering. 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 

Modulen är helt symmetriskt konstruerad. 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska i förhållande till 
monteringsriktningen 

Modulerna är symmetriska och kan därigenom inte monteras fel.  

10. Om osymmetriska komponenter ingår, låt dessa vara tydligt osymmetriska 

Inga osymmetriska komponenter. 

11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktad montering 

Monteringen är rätlinjigt utformade med skruvar i 90 graders vinklar från varandra. All 
montering sker inifrån modul. 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 

Bultar underlättar vid montering då täckplåt och handfat styrs på rätt plats av dessa. 

13. Maximera tillgänglighet vid montering 

Utrymmen vid fästpunkter och skruvar har gjorts så vida som möjligt för att underlätta 
vid montering.  

4.5.7. DFMAIN – DESIGN FOR MAINTANANCE 

Produkten utvecklades med DFMain i åtanke under hela processen. Vattenlåset placerades 
utvändigt under handfatet för att lätt kunna rengöras vid eventuella stopp och missöden.  

Modulens framsida är också konstruerad för lätt monteras av med två skruvar och två bultar 
för enkel service av produktens innandöme.  
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4.6. SLUTKONCEPT 

Nedan presenteras det slutliga konceptet med beskrivning av produkten, tillverkning samt 
renderade CAD-bilder där funktioner och utformningens syfte beskrivs. 

4.6.1. BESKRIVNING AV PRODUKTEN 

Den justerbara tvättställsmodulen består av 16 komponenter (utan skruvar, bultar och muttrar) 
och finns illustrerad i en sammanställningsritning (se Bilaga 12). 

Väggkassetten monteras 285 mm från golv vilket resulterar i att det justerbara höjdintervallet 
för handfatets överkant till golv blir 760 mm – 880 mm. Tack vare gasdämparen som optimerats 
utifrån produktens vikt kan handfatet regleras i höjdled genom att en knapp med 
”kulspetspennaprincip” trycks in och löser ut gasfjädern via en vajer varpå tvättstället ”svävar” 
och blir flyttbart i vertikalled. Det kan därigenom justeras till lämplig höjd. Då knappen åter 
trycks in blir handfatet låst i det inställda läget. En spegel är monterad på modulens ovansida 
vilket resulterar i att både handfat och spegel följs åt vid höjdreglering.  

Ett vattenlås med membran-teknik är monterat direkt under handfatet för enkel rengöring och 
underhåll. Vattenlåsets minimalistiska utformning gör även produkten lätt åtkomlig för 
rullstolsburna.  

Modulen är designad med ett kubistiskt formspråk i vitt utförande med kromade detaljer för 
att ge ett modernt intryck på dagens marknad. Produkten kan även anpassas individuellt för att 
möta kundens önskemål genom att en träskiva i lämpligt material och färg monteras under 
spegeln. 

Produkten är även designad utan synliga skruvar från utsidan med undantag strax under 
handfatet. Detta gör modulen säker och lätt att rengöra samt ger ett stilfullt utryck.  

4.6.2. TILLVERKNING 

Modulens fyra specialtillverkade delar tillverkas enligt ritningar (se Bilaga 13). 

Tillverkningssteg: 

 2 mm tjockt konstruktionsstål stansas ut enligt ritningar med kanter och hål. 

 Bitarna bockas sedan enligt mått. 

 Bitarna förses med pressmuttrar i dedikerade hål. 

 Muttrarnas gängor maskeras 

 Bitarna pulverlackeras i vitt utförande. 
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Figur 35 – Slutresultat - helhetslösning 

4.6.3. RENDERADE CAD-BILDER 

Nedan presenteras slutresultatet i form av renderade CAD-bilder av modulen från olika vinklar 
och uppträdanden. 
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Figur 36 – Modulen bakifrån i högsta läge 

Figur 37 – Modulen bakifrån i lägsta läge 
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Figur 38 – Tvättställets undersida - vattenlås, bultar, skruvar, slangar och klämringskopplingar 

Figur 39 – Detaljbild - Knapp, ekskiva och passform 
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Figur 41 – Modulens insida bakifrån – Gasfjäder och slangar 

Figur 40 – Modulens insida framifrån 
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Figur 42 – Väggkassett - bakifrån 

Figur 43 – Väggkassett - framifrån 
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Figur 45 – Ledplatta - framifrån 

Figur 44 – Ledplatta - bakifrån 
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Figur 47 – Täckplåt - framifrån 

Figur 46 – Täckplåt - Bakifrån 
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Figur 49 – Spegelram - framifrån 

Figur 48 – Spegelram - bakifrån 
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Figur 51 – Träskiva - Ek Figur 50 – Träskiva - Lönn 

Figur 52 – Träskiva – Mörk valnöt Figur 53 – Utan träskiva 
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Figur 54 – Helhetslösning vägghängd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela modulen som syns på bilden med tillhörande komponenter rör sig samtidigt vid 

höjdreglering. 
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5. ANALYS 

Nedan presenteras och diskuteras de frågeställningar som återfinns i avsnitt 1.3. i rapporten 
samt en utvärdering av kravspecifikationen. 

5.1. SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Tvättställsmodulen skall regleras i höjdled med hjälp av lämplig komponent.   
På vilket sätt ska detta lösas? 

En gasfjäder valdes som lämplig komponent för att utföra arbetet som krävs för att dels hålla 
handfatet på rätt höjd och dels reglera detta i höjdled. Fästen för fjädern valdes till bockade 
”öron” där stress och hållfasthet kontrollerades med FEM. Gasfjädern regleras med en 
utlösningsmekanism i form av en tryckknapp på modulens sida. Knappen fungerar med samma 
princip som en kulspetspenna och blockerar fjädern i ena läget och låter den glida fritt i det 
andra. Gasfjädern är anpassad efter den totala vikt som trycker den nedåt vid låst läge. Detta 
medför att handfatet manövreras med så liten kraft som möjligt då gasfjädern befinner sig i 
olåst läge.  

2. Det ställs stora krav på att modulen skall vara lätt att justera vid montering  
i den bemärkelsen att toleranserna inte blir för snäva.  
Hur ska detta lösas? 

För att göra modulen så flexibel som möjlig vid monteringsmomentet valdes vissa komponenter 
att vara fixerade i konstruktionen genom bockning och svetsning medan andra valdes att 
monteras med skruvar, pressmuttrar och lösa muttrar. Detta gjordes för att eventuella 
misspassningar och deformationer under tillverkning och montering skulle kunna åtgärdas med 
hjälp av brickor, distanser och dylikt. Eftersom företaget själva står för montering var detta en 
viktig aspekt i produktutveckling varför det gällde att hitta en balans mellan lösa och fixerade 
delar för att optimera både montering och flexibiliteten.  

3. En spegel ska följa med handfatet när det regleras i höjdled.  
Hur ska detta lösas? 

Spegeln valdes att specialtillverkas av företaget för att säkerställa integreringen av spegelns 
infästning vid monteringen. För att optimera monteringsprocess och underlätta för logistik och 
installatörer konstruerades spegeln att kunna monteras vid installation hos kund, vilket medför 
ett mindre emballage på längden som är positivt ur ett logistiskt perspektiv. Lösningen bygger 
på en bockad spegelram med sex fästpunkter i form av pressmuttrar. Ramen monteras ihop 
med tvättställsmodulens ovandel och uppåtbockade bakre del. Detta medför att spegelramen 
följer med modulen då handfatet regleras i höjdled. En måttbeställd spegelskiva kan sedan 
appliceras på spegelramens framsida efter kundens önskemål, antingen vid tillverkning eller vid 
installation hos kund.  
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4. Produkten ska ur ett estetiskt perspektiv passa lika bra hemma som i  
offentliga miljöer.  
Hur ska modulen utformas för att detta ska uppnås? 

Ett kantigt och kubistiskt formspråk valdes för modulen utifrån den tillverkningsteknik som 
företaget kunde erbjuda. Genom att kombinera kantiga detaljer genomgående från blandare 
till bockad täckplåt gav detta produkten ett modernt och städat helhetsintryck. För att profilera 
produkten ytterligare från att vara en ”industriell” modul placerades spegelskivan 20 mm 
ovanför täckplåtens ovansida för att ge plats åt en träskiva i det träslag kunden väljer om så 
önskas.  

5.2. UTVÄRDERING AV KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen utvärderas utifrån marknadskrav, produktkrav, konstruktion samt 
rekommendationer, lagar och standarder. 

Marknadskrav 

1. Modulen skall vara avsedd för både hemmamiljöer och offentliga platser   
2. Modulen skall vara ett mer ekonomiskt alternativ bland konkurrerande produkter 

3. Modulen skall kunna manövreras utan utomstående verktyg/komponenter 

 

 1.  Modulen är konstruerad för att kunden själv ska kunna profilera den  
  vilket breddar marknaden och gör den anpassad efter vad kunden vill. 

 2.  Efter analys av andra liknande produkter i jämförelse med den föreslagna   
  konstaterades att produkten är billigare att framställa än konkurrenters andra  
  produkter. Att den ska ses som ett mer ekonomiskt alternativ än andra går  
  inte svara på innan slutpriset till kund har beslutats. 

 3.  Modulen manövreras genom att en knapp trycks in varefter handfatet  
  kan manövreras upp och ned med handkraft. 
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Produktkrav 

4. Tvättstället skall vara reglerbart 120 mm vertikalt 

5. Modulen skall vara vägghängd 

6. Manövreringsutlösaren skall vara lättåtkomlig 

7. Modulen skall vara lätt att rengöra 

8. Tvättstället skall klara 150 kilogram belastning i 60 minuter 

9. Modulen skall vara rullstolsanpassad 

10. Modulen skall inneha en spegel som följer med vid höjdreglering 

11. Modulen skall bestå av ett konventionellt handfat 
 

 4. Gasfjäderns slaglängd är 120 mm vilket också gör att tvättstället går att  
  reglera 120 mm. 

 5. Modulens väggkassett är försedd med nyckelhål på baksida för  
  vägghängning. 

 6. Knappen för att reglera tvättställets höjd är lättåtkomligt placerad på  
  modulens sida i höjd med handfatet som representerar en ergonomisk  
  höjd. 

 7.  Modulen innehåller inga komplicerade former utan är slät och lättstädad. 

 8.  Modulen är konstruerad att klara det moment som uppstår av kraften  
  från 150 kg längst ut på handfatet. Handfatet är enligt tillverkaren  
  konstruerat att klara 150 kg belastning.  

 9.  Modulen uppfyller de rekommendationer, lagar och standarder som gäller för  
  handikappanpassning (se punkt 15-21 nedan). 

 10.  Spegeln är monterad på modulens ovansida och följer med vid höjdreglering. 

 11.  Modulen består av ett vanligt på marknaden förekommande handfat utan   
  komplikationer. 

Konstruktion 

12. Modulen skall tillverkas utifrån inventarierna som Calibra AB förfogar över 

13. Modulen skall i förhållande till föregående produkt underlätta i monteringen 

14. Modulen skall inte bestå av någon eller några elektroniska komponenter 

 12.  Produkten är till största mån konstruerad efter de tillverkningsmetoder och  
  inventarier Calibra förfogar över. Konstruktionen är bockad och pulverlackad  
  med applicerade pressmuttrar som fästpunkter. 

 13.  Produkten är konstruerad med lösa detaljer i de punkter där föregående  
  produkt hade problem med för snäva toleranser. Detta ger större möjlighet  
  till flexibilitet vid montering.  

 14. Modulen består inte av några elektroniska komponenter. 
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Figur 55 – Mått för den vägghängda modulen 

Rekommendationer, lagar och standarder 

15. Höjd till tvättställets överkant ska kunna vara 80 centimeter från golvet 

16. Avståndet mellan tvättställets framkant och vägg bör vara cirka 60 centimeter 

17. Avloppsrör och vattenlås ska inte vara hinder för knän och fötter 

18. Tvättställets framkant ska helst vara rak eller något insvängd med en grund bassäng 

19. Tvättstället ska tåla belastning eftersom det ibland används som stöd 

20. Spegelns underkant får ej vara högre än 90 centimeter från golvet 

21. Spegelns överkant får ej vara lägre än 180 centimeter från golvet 

 

 15.  Monteras väggkassetten 285 mm från golvet som är rekommenderat erhålls  
ett höjdintervall för handfatets överkant från 760 mm till 880 mm (se figur 55). 

 16.  Modulen mäter 130 mm från vägg efter installation och handfatet 470 mm vilket  
  blir 600 mm från vägg (se figur 55). 

 17. Ett minimalistiskt vattenlås är monterat så nära handfatet som möjligt och  
  är det enda som finns representerat direkt under handfatet.  
  Övriga komponenter är omslutna av modulen.  

 18.  Tvättställets framkant är rak. 

 19.  Tvättstället tål 150 kg belastning. 

 20.  Spegeln är konstruerad för att spegelns underkant inte ska vara högre än 90   
  centimeter i sitt högsta läge. 

 21.  Spegeln är konstruerad för att spegelns överkant inte ska vara lägre än 180  
  centimeter i sitt lägsta läge.  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Nedan presenteras de slutsatser och rekommendationer som författaren kommit fram till.  

6.1. SLUTSATSER 

Målet med detta examensarbete var att utveckla och ta fram ett helhetsförslag på en justerbar 
tvättställsmodul vilket skulle presenteras med renderade bilder, tillverkningsritningar och 
sammanställningsritningar. Tvättstället skulle vara lättare än tidigare produkt att hantera i 
komponentproduktion och enklare att montera vilket också arbetet har fokuserats på.  

Resultatet som redovisas i denna rapport grundar sig på bred problemanalys där svårigheter 
tydligt kartlades innan själva utvecklingsarbetet påbörjades. Genom att sammankoppla 
tillverkare, användare och installatörer tidigt i processen sparades mycket tid av det totala 
utvecklingsarbetet. En ny typ av lösning för att reglera handfatet genererades fram utifrån 
dialog med inblandade parter i projektet, vilket understryker vikten av god kommunikation för 
slutresultatet.  

Modulen är genomgående konstruerad med fokus på att lösa produktens produktions- och 
monteringsproblematik samtidigt som tankar om materialbesparing, storleksoptimering och 
estetik också varit väsentliga faktorer för resultatet. Det använda konstruktionsstålet är bockat 
och svetsat med omtanke för bästa finish och utseende för varje ingående kant och hörn. 
Genom att vika ut fästpunkter av stommens material behöver inte ytterligare komponenter 
appliceras vilket medför att man sparar ytterligare ett steg i monteringen. Produktens storlek 
är konstruerad utifrån gasfjäderns längd vilken i sin tur optimerats för en så smidig och jämn 
reglering som möjligt. Ju längre gasfjäder desto mindre progressivitet, det vill säga skillnad i 
gasfjäderns utskjutningskraft då den är helt utskjuten respektive helt komprimerad. Gasfjädern 
ska balansera handfatet på rätt höjd vid olåst läge för att lätt kunna manövreras i höjdled varför 
det ansågs viktigt att modulen skulle innefatta en gasfjäder med låg progressivitet för att 
produkten skulle uppträda lika vid alla höjdlägen. Storleken är också begränsad till att inte ta 
upp utrymme där eventuell rullstol placeras vid användningen. 

Ett kubistiskt formspråk valdes för modulen utifrån tillverkningsmetoder och ekonomiska 
aspekter. Detta anses vara positivt både ur ett estetiskt perspektiv och så att sådana 
"okomplicerade" former gör produkten lättare att hålla ren.  

Kundanpassningar såsom modul med annat handfat, blandare och vattenlås kan lätt utföras 
genom att ändra hålbilden i täckplåtens och led-plattans framsida. Eftersom anpassning enkelt 
kan göras i dator vid tillverkning kan detta utföras utan större problem. 

Slutligen bedöms tillverkningsritningar och konstruktion vara anpassade och redo för 
prototyptillverkning för att testa hur produkten fungerar i praktiken. 
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6.2. REKOMMENDATIONER 

Uppdragsgivaren bör ta hänsyn till nedanstående rekommendationer vid fortsatt 
vidareutveckling och framtagning av tvättställsmodulen.  

6.2.1. KONSTRUKTION 

Det rekommenderas att låta sakkunnig inom tillverkning, framförallt bockning, se över 
konstruktionen och dess toleranser för att säkerställa att hål och kanter representeras på 
korrekta positioner vid tillverkning.  

Produktens externa standardkomponenter bör säkerställas genom provmontering och 
funktionstest. De flexibla vatten- och avloppsslangarnas längd bör fastställas samt utvärderas 
huruvida snabbfästen för dessa med den högre kostnad som detta innebär skulle vara ett mer 
ekonomiskt alternativ i slutänden eftersom snabbare montering och eventuellt lägre 
servicebehov erhålls.  

Det rekommenderas att modulens höjdjusteringsknapp skall kunna monteras på båda sidor av 
modulen för att lätt kunna anpassas efter kundens önskemål. Därför bör monteringshålet för 
knappen utvärderas för att antingen finnas representerat på båda sidor med en täckskiva på 
det hål som inte används eller alternativt anpassas konstruktionen på beställning enligt 
kundens önskemål.  

Det rekommenderas att utvärdera möjligheten att använda olika tvättställ i modulen. Vikt och 
hålfigur i täckplåtens framsida bör ses över för att optimera konstruktionen för detta.  

Produktens träskivor bör också utvärderas huruvida de på bästa sätt ska utformas för att 
förebygga vattenskador på skivorna.  

6.2.2. PROTOTYP 

Det rekommenderas att låta tillverka en fullskalig prototyp för test och utvärdering av vilken 
typ av gasfjäder som bör användas för att produkten ska uppträda enligt önskemål.  

Prototypen kan också ge svar på hur väl en person i rullstol kan använda och reglera handfatet 
på önskvärt sätt. Utifrån detta kan små justeringar lätt göras i konstruktionen.  

Ett test för produktens max-last bör genomföras för att säkerställa produktens duglighet i syfte 
att specificeras i marknadsföring och användarinstruktion.  
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8. BILAGOR 

Bilaga 1  – Projektplan 

Bilaga 2  – Konkurrensanalys 

Bilaga 3  – Komponent – Handfat 

Bilaga 4  – Komponent – Blandare 

Bilaga 5  – Komponent – Vattenlås 

Bilaga 6  – Komponent – Gasfjäder 

Bilaga 7  – Komponent – Teleskopskenor 

Bilaga 8  – Komponent – Flexibel vattenslang 

Bilaga 9  – Komponent – Klämringskoppling 

Bilaga 10 – Komponent – Pressmutter 

Bilaga 11 – FMEA  

Bilaga 12 – Sammanställningsritning 

Bilaga 13 – Tillverkningsritningar 
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+46(0)76-217 11 55 Projektplan - Examensarbete 

 

Runius Design AB  Stockholm den 10 april 2014 

 

Uppdragsgivare: 

Runus Design 

Extern kund: 

Calibra 

LinTec Combisystem 

Problemformulering: 

Calibra och LinTec Combisystem behöver vidareutveckla en handikappanpassad justerbar 

tvättställsmodul som ingår i det befintliga produktsortimentet. Produkten är idag mycket 

komplicerad, dyr att tillverka och svårmonterad vilket medför stora kostnader genom hela processen.  

Därför behöver företaget vidareutveckla produkten genom att formge och förenkla den så att antalet 

komponenter minskas samt att den blir lättare att hantera i produktion.  

Produkten ska med sin praktiska och lätthanterliga reglerfunktion samt tilltalande uttryck och 

karaktär stärka företagets plats på marknaden genom att ses som ett attraktivare och mer 

ekonomiskt alternativ än andra konkurrerande produkter. 

Avgränsningar: 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckor med 40 timmars arbetstid 

per vecka.  

Projektet är avgränsat till att utveckla en ny helhetslösning till den befintliga tvättställsmodulen 

utifrån de krav som den LinTec Combissystem och Calibra ställt på den nya produkten. 
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Designprocess 

Uppgifter    Aktiviteter 

Problemförståelse  

 Faktainsamling   - Samla in relevant information för att  

     - möta det kommande problemet 

 Marknadsanalys   - Studera och analyser kunder, köpare och  

     - användare 

 Konkurrensanalys   - Studera och analysera  

     - konkurrenters konstruktioner 

 Kravspecifikation   - Lista med lagar och krav 

 Funktionsanalys   - Funktionsträd 

Konceptgenerering 

 Idégenerering   - Brainstorming 

 Datorstöd   - CAD, FEM-analys 

Konceptutvärdering 

 Pughs matris   - Utvärdera vilket koncept som bäst  

     - lämpar sig som lösning 

Konceptutveckling  

 FMEA    - Genomföra riskanalys för att säkerställa 

     - att fel elimineras 

 DFM    - Konstruera produkten med tillverkning i  

     - fokus 

 DFA    - Konstruera produkten med montering i  

     - fokus 

 DFMain   - Konstruera produkten med god  

     - servicebarhet i fokus 

Prototyptillverkning   - Säkerställa ritningsunderlag för  

     - prototyptillverkning 
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Runius Design AB  Stockholm den 10 april 2014 

Task Start dag 

arb.dagar 

Längd arb. 

dagar

start 

vecka

slut 

vecka

Start-datum Slut-datum

Uppstartsmöte Runius Design AB 1 3 15 15 2014-04-07 2014-04-10

Uppstartsmöte LinTec Combissystem AB 3 1 15 15 2014-04-07 2014-04-08

Planering av projekt 0 5 15 15 2014-04-07 2014-04-12

Förundersökning 3 5 16 16 2014-04-10 2014-04-15

Problemformulering 3 5 17 16 2014-04-10 2014-04-15

Litteraturstudier 5 5 16 16 2014-04-12 2014-04-17

Marknadsundersökning 3 7 15 16 2014-04-10 2014-04-17

Idégenerering 5 7 16 16 2014-04-12 2014-04-19

Funktionsanalys 5 5 16 16 2014-04-12 2014-04-17

Kravspecifikation 5 5 16 16 2014-04-12 2014-04-17

Konceptgenerering 10 7 17 17 2014-04-17 2014-04-24

Planeringsrapport inlämning 5 1 16 15 2014-04-12 2014-04-13

Pughs analys 15 3 18 17 2014-04-22 2014-04-25

Konceptutveckling 15 10 18 18 2014-04-22 2014-05-02

Konceptutvärdering 20 5 19 18 2014-04-27 2014-05-02

Slutkoncept 20 10 19 19 2014-04-27 2014-05-07

CAD 10 20 17 19 2014-04-17 2014-05-07

Prototyptillverkning 30 15 21 21 2014-05-07 2014-05-22

Avstämningsmöte med högskolans handledare 30 1 21 19 2014-05-07 2014-05-08

Rapportskrivning 0 60 15 23 2014-04-07 2014-06-06

Lämna rapportutkast till högskolans handledare för granskning 46 1 24 21 2014-05-23 2014-05-24

Lämna färdig rapport till examinator för bedömning 53 1 25 22 2014-05-30 2014-05-31

Presentationsföreberedelser 60 7 27 24 2014-06-06 2014-06-13

Lämna rapport till opponent 60 1 27 23 2014-06-06 2014-06-07

Prova presentationen i föreläsningssalen 65 1 28 24 2014-06-11 2014-06-12

Projektredovisning 67 1 28 24 2014-06-13 2014-06-14
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Företag: Granberg 

Modell: MANULINE 403 

Justerbar längd vertikalt: 25 cm 

Justering: Steglös (Hylsnyckel) 

Övrigt: Anslutning av vatten och avlopp sker med flexibla slangar.  

 

 

Granberg 2014, 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=199&sub_nav_id=201&vvs=1 (2014-04-15) 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=199&sub_nav_id=201&vvs=1
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Företag: Granberg 

Modell: MANULINE 405 

Justerbar längd vertikalt: 25 cm 

Justering: Stegvis 5 cm (krokar) 

Övrigt: Spegel och belysning följer med vid höjdjustering.  

På baksidan av ryggskivan finns krokar som möjliggör höjdjustering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granberg 2014, 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=199&sub_nav_id=201&vvs=1 (2014-04-15) 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=199&sub_nav_id=201&vvs=1
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Företag: Granberg 

Modell: MANULINE 406 

Justerbar längd vertikalt: 19 cm 

Justering: Stegvis 1,3 cm (Utan verktyg) 

Övrigt: Den inbyggda gasfjädern hjälper till att justera tvättställets höjd till önskad position 

Anslutning av vatten och avlopp sker med flexibla slangar. 

 

Granberg 2014, 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=199&sub_nav_id=201&vvs=1 (2014-04-15) 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=199&sub_nav_id=201&vvs=1
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Företag: Rebase AB 

Modell: Art. Nr 18.110 

Justerbar längd vertikalt: 25 cm 

Justering: Steglös (Elektrisk) 

Övrigt: Tvättställ material - emaljerat stål 

Max planlast över tvättställets yta 150 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebase AB 2014 

http://www.rebase.se/documents/Files/Produkter/Tvattstall/REBASE_Tvattstall.pdf (2014-04-15)  

http://www.rebase.se/documents/Files/Produkter/Tvattstall/REBASE_Tvattstall.pdf
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Företag: Constella 

Modell: HANDY 479L 

Justerbar längd vertikalt: 19 cm 

Justering: Steglös (Gasdämpare) 

Övrigt: Anpassad för ett flertal tvättställ på marknaden där blandaren ska monteras i tvättstället. 

Den inbyggda gasfjädern hjälper till att lyfta tvättstället till önskad position. Ofta krävs dock assistans 

vid justeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constella 2014 

http://www.constella.se/740.php?itemid=196 (2014-04-15) 

http://www.constella.se/740.php?itemid=196
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Företag: Nyedal Utveckling AB 

Modell: Vipp 96002 

Justerbar längd vertikalt: 18 cm 

Justering: Steglös (Elektrisk) 

Övrigt: Vippar automatiskt vid nerfart. 

Befintligt tvättställ kan användas i de flesta fall. 

 

 

 

Nyedal Utveckling AB 2014 

http://www.nyedal.nu/hojosankbart_tvattstall.asp?product=tvattstall (2014-04-15) 

  

http://www.nyedal.nu/hojosankbart_tvattstall.asp?product=tvattstall
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Företag: Athena Nordic AB 

Modell: Art.nr C201-0051 

Justerbar längd vertikalt: 20 cm 

Justering: Steglös (justeringsvev) 

Övrigt: Material - Ytbehandlat stål, rostfritt stål, plast,  

Belastning - 100 kg jämt fördelat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athena Nordic AB 2014 

http://www.athenanordic.se/wp-content/uploads/2012/11/3.9_Lyftautomatik-for-tvattstall.pdf (2014-04-15) 

http://www.athenanordic.se/wp-content/uploads/2012/11/3.9_Lyftautomatik-for-tvattstall.pdf
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Företag: Gustavsberg 

Modell: Care, 1704 

Justerbar längd vertikalt: 31,5 cm 

Justering: Steglös (Gasfjäder) 

Övrigt: Passar alla bultmonterade tvättställ. 

Stål med Rilsanlack. Rilsan är en pulverlack (termoplastisk polyamid) med mycket goda egenskaper 

mot rost, stötar, slag, nötning och kemisk påverkan. 

 

 

Flexibel slangsats, försäljningspris: 981 SEK 

 

 

 

 

Gutavsberg 2014 

http://www.gustavsberg.com/se/konsument/produkter/care.html (2014-04-15) 

http://www.gustavsberg.com/se/konsument/produkter/care.html
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Duravit 

 http://www.duravit.se/website/homepage/produkter/produkter/serier/vero.se-sv.html/p-94116 (Hämtad 2014-05-19) 

http://www.duravit.se/website/homepage/produkter/produkter/serier/vero.se-sv.html/p-94116
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Namn   TVÄTTSTÄLLSBLANDARE ALICANTE 

Artikelnummer  3109850A 

Vikt   2.0000 

Produkttyp   TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 

Varumärke   MIXOMAT 

Serie   ALICANTE 

Färg   KROM 

Netto vikt   1.80 

Varumärke   MIXOMAT 

Anslutningstyp  SLANG 

ink. bottenventil  LYFTVENTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauhaus 2014 

http://www.bauhaus.se/tvattstallsblandare-alicante.html (Hämtad 2014-05-19) 

http://www.bauhaus.se/tvattstallsblandare-alicante.html
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Purus 2014 

http://www.purus.se/sv/Produktdatabaser/SE/Produktdatabasen_Inomhusavlopp/ (2014-05-25) 

http://www.purus.se/sv/Produktdatabaser/SE/Produktdatabasen_Inomhusavlopp/
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Varilock S28 

Utlösarhuvud:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fäste:    EasySwitch: 

 

 

 

 
 

Aratron 2014 

http://www.aratron.se/file/gasfjader-stum-blockering-s-10-28.pdf (2014-05-25) 

http://www.aratron.se/file/gasfjader-stum-blockering-s-10-28.pdf
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Rollco 2014 

http://rollco.se/wp-content/uploads/2012/07/Heavy-Telescopic-Rail-2014-05.pdf (2014-05-25) 

http://rollco.se/wp-content/uploads/2012/07/Heavy-Telescopic-Rail-2014-05.pdf
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Anslutningsslang till Blandare 50 cm 1 st 

M10XR10 50 CM 

1 st 

10 Bar 

Max 90C varmt vatten 

 

Namn ANSLUTNINGSSLANG BLANDARE 50CM 

Artikelnummer 3340067A 

Vikt 0.09 

Produkttyp FÖRLÄNGNINGSLANG 

Varumärke ADMIRAL 

Färg ROSTFRITT 

Netto vikt 0.09 

Gängmått rak 1 M10 

Gängmått rak 2 R10 

Längd (cm) 50 

 

 

 

 

 

 

 

Bauhaus 2014 

http://www.bauhaus.se/anslutningsslang-blandare-50cm.html (2014-05-19) 

http://www.bauhaus.se/varumarken/admiral.html
http://www.bauhaus.se/anslutningsslang-blandare-50cm.html


 

BILAGA 9. Sid 1(1) 
 
 
 

 
Engelbrektsgatan 25 
SE-114 32 Stockholm 
www.runiusdesign.se 
info@runiusdesign.se 
+46(0)76-217 11 55 Komponent - Klämringskoppling 

 

Runius Design AB  Stockholm den 25 maj 2014 

 

 

Namn RAK 10XR15MM UTV FKR  

Artikelnummer 3240938A 

Vikt 0.0500 

Produkttyp KLÄMRINGSKOPPLING 

Varumärke ADMIRAL  

Färg KROM 

Ø (mm) 10 

Typ KOPPLING - RAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauhaus 2014 

http://www.bauhaus.se/rak-10xr15mm-utv-fkr.html?nosto=nosto-productpage-right-column (2014-05-25) 

http://www.bauhaus.se/rak-10xr15mm-utv-fkr.html?nosto=nosto-productpage-right-column
http://www.bauhaus.se/varumarken/admiral.html
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C. Edgren 2014 

http://www.c-edgren.se/i/pdf/flik3.pdf (2014-05-25) 

 

http://www.c-edgren.se/i/pdf/flik3.pdf
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