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Sammanfattning 
 
I kursen PPU303, Examensarbete industridesign, var duons uppgift att utföra 
ett produktutvecklingsuppdrag åt uppdragsgivare Carin Clase som skulle 
komma att gynna sjukvården och dess medarbetare i sitt dagliga arbete. 
Kunskaper och erfarenheter som erhållits från tidigare kurser skall 
appliceras på detta projekt för att bevisa att författarna besitter de 
kunskaper som efterfrågas. Resultatet och dess process skulle redovisas 
genom följande rapport samt muntlig presentation.  
 
Denna rapport kommer beskriva utvecklingsprocessen av en elektrisk 
tablettkross för sjukhus samt hemmabruk. Detta görs med hjälp av 
illustrativa CAD-bilder samt en fungerande prototyp. Tablettkrossen skall 
förenkla krossningsmomentet av tabletter för varje enskild sköterska samt 
för patienter som utför arbetet själv. Av uppdragsgivaren efterfrågade 
särskilt en självrengörande produkt.  
 
De två medlemmarna delar gemensamt de ansvarsområden som projektet 
omfattar. En öppen dialog förs mellan individerna samt uppdragsgivaren. Vid 
projektstart fördes ett Gantt-schema samman för att få ett mer strukturerat 
arbetssätt. 
 
Projektet sammanfattades i form av en prototyp som ett slutgiltigt förslag till 
uppdragsgivaren att gå vidare med.  

  



Förord 
Föreliggande rapport inom Examensarbete industridesign omfattar 15 
högskolepoäng och är utfört för examinatorn Ragnar Tengstrand vid 
Mälardalens Högskola samt uppdragsgivare Carin Clase. Författarna tackar 
handledare samt examinator Ragnar Tengstrand, Carin Clase för deras input 
och vägledning under projektets gång.  
  



Förkortningar 
 
CAD  Computer Aided Design, programvara för 3D-simulering 
CAD-modell  Modell skapad i 3D-format  
DFA  Design for assembly, effektivisera montering av produkt 
DFE Design for enviorment, metod för att minska produktens 

miljöpåverkan 
DFM Design for manufacturing, optimera produkt-

tillverkningen 
DFMAIN Design for maintenance, metod för optimering av 

produktunderhåll 
FMEA  Failure Modes Effect Analasys, analys av möjliga felsätt 
GANTT-schema Planering av projekt och tidsschema 
Handledare  Carin Clase samt Ragnar Tengstrand 
Innovation  Nyskapande och utvecklande av befintlig produkt 
Kravspecifikation Sammanställning av kundkrav 
Malningskvarn Objekt för att pulverisera olika substanser 
MDH  Mälardalens Högskola 
PIPS-analys  Checklista för kvalitet 
PPU-303 Kurs kod för Examensarbete – Produktdesign 15Hp vid 

MDH 
Produktutveckling Process för utveckling av produkter 
Prototyp  Fysiskt genomfört koncept i tekniskt fungerande format  
QFD Quality Function Deployment, omvandling av krav till 

funktion  
Solenoid  Elektromagnetisk slagmotor   
Ställdon  Motor för linjära krafter 
SWOT-analys  Företagsekonomiskt planeringshjälpmedel 
Tablettkross Produkt för att krossa medicinska tabletter till 

pulverform 
Teknisk kravspecifikation Kund- och produktkrav omsatta till mätbara värden 
3D-skrivare  Förverkligar CAD-bilder till verkliga objekt. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Carin Clase är en sjuksköterska med 20 års erfarenhet som påbörjade ett 
utvecklingsarbete av en tablettkross med mål att underlätta arbetet för 
sjukpersonal.  
 
Tidigare förstudie som Carin utfört utgör underlaget för 
utvecklingsprocessen. Denna förstudie kommer inte bifogas i rapporten men 
kan tillgås vid efterfrågan. 
 

1.1.1 Vad är en tablettkross? 
 
Att krossa piller ingår i sjuksköterskornas dagliga arbetsrutin. Detta är ett 
moment som kräver stor manuell kraft och ger stor påfrestning på händer 
och leder. För att underlätta detta moment finns numera manuella samt 
elektriska tablettkrossare. En elektrisk tablettkross genomför 
krossningsmomentet med hjälp av elektriska motorer av olika slag. Dessa är 
stora på den amerikanska marknaden men har ännu inte fått något 
genomslag i Sverige. 
 
Tablettkrossen genomför detta arbete åt dig för att skona din kropp och 
underlättar din vardag som sjuksköterska eller privatperson. Utbudet idag är 
begränsat och alternativen är relativt dyra. Priserna ligger på mellan 500-
3000 kr.  
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2 Syfte och Mål  
 

Syftet med detta examensarbete är att tillämpa alla de metoder och verktyg 
som författarna lärt sig under sin treåriga utbildning på Mälardalens 
högskola Eskilstuna. Målet är att, med hjälp av illustrativa CAD-bilder samt 
prototyper, realisera ett projekt som i sin uppdragsform är oberoende av 
skolan.  Slutligen redovisas resultatet i en muntlig presentation för 
examinator och uppdragsgivare. 
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3 Projektdirektiv 

3.1 Arbetstid 
Författarnas examensarbete bedrivs på hel fart sista perioden VT 2014 och 
är begränsat till kursens arbetstid. Projektet omfattar 15 högskolepoäng 
vilket är beräknat till ca 320 arbetstimmar. Projektet startades den 3 april 
2014 och slutfördes den 13 juni 2014. 
 

3.2 Produkten  
Enligt uppdragsgivarens direktiv skall produkten: 
 

- Underlätta krossande av tabletter genom att minska det manuella 
arbetet 

- Vara Självrengörande 
- Vara Elektrisk 

 
Dessa direktiv kommer författarna sträva efter under hela projektet för att 
säkerställa att uppdragsgivaren blir tillfredsställd. Dock bör en varsamhet 
vidtas då dessa krav kan låsa utvecklingsprocessen och den slutgiltiga 
produkten kan bli den lidande delen i detta projekt.  
 

3.3 Presentation 
Arbetet kommer att dokumenteras i form av en rapport där olika 
produktvecklingsverktyg ligger till grund för det slutgiltiga resultatet. 
Arbetet skall resultera i en väl beskrivande rapport där gruppens arbete, 
koncept samt prototyp redovisas.  
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4 Problemformulering  
 
Dagens tablettkrossar är för ineffektiva och kräver för stor handkraft vid 
användande vilket leder till en o ergonomisk arbetssituation. En 
genomsnittlig sjuksköterska krossar tabletter till ca 28 patienter dagligen, 
vilket leder till slitskador p.g.a. det manuella arbete som dagens 
tablettkrossar kräver. Detta exjobb utförs på uppdrag av Carin Clase. De 
viktigaste problemen listas nedan: 
 

 Hur skall tabletten krossas? 
 Hur ska krossningsfunktionen fungera? 
 Hur skall produkten drivas? 
 Vilka material är bäst lämpade för produkten? 
 Hur skall produkten självrengöras? 
 Hur skall produkten tillverkas? 

 
 
Se svar på problemformulering (bilaga?) 

  



 

14 
 

5 Projektavgränsningar  
 
Efter följande punkter har författarna valt att avgränsa arbetet: 
 

 Produktion – Ett förslag på lämplig tillverkningsmetod samt material 
skall tas fram och presenteras i rapporten  
 

 Resultat - Arbetet skall resultera i en tekniks rapport med 
vetenskapligt förhållningssätt. Detta skall sedan redovisas i form 
prototyp samt en muntlig redovisning vid kursslut. Rapporten 
innefattar ingen teori bakom verktygen som använts. Realistiska 3D-
bilder i CAD kommer att presenteras tillsammans med en prototyp. 

 
 Prototyp – Prototypen kommer att utformas ut efter författarnas 

kunskaper där ingen större vikt kommer att läggas på 
automatiseringen av produkten. Fokus ligger på krossfunktionen. 
 

 Komponenter – De elektriska komponenterna som produkten 
kommer kräva, försöks hållas på en så enkla nivå som möjligt. 
Prototypen baseras inte på tidigare utföranden. 
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6 Ansats och Metod  
 

6.1 Teoretisk bakgrund 
Följande kapitel beskriver den teoretiska bakgrund som ligger till grund för 
produktutvecklingsfasen.  
 
De nedan beskrivna lösningsmetoderna samt verktygen har författarna tagit 
till hjälp för att utveckla sin produkt. Dessa genomfördes i ordningsföljd 
enligt Gantt-schemat. Gantt-schema kan skådas i bilaga 1. 
 

 Problemformulering 
 Planering 
 Marknads- och konkurrensanalys 
 Kravspecifikation 
 Brainstorming  
 Konceptgenerering 
 QFD 
 Funktionsanalys 
 SWOT-analys 
 Konceptutvärdering 
 Slutkoncept 
 CAD-modell 
 Prototyp 
 FMEA 
 PIPS-analys 

 
Författarna har inför detta examensarbete erhållit en marknads- och 
konkurrensanalys av uppdragsgivare Carin Clase. Denna undersökning har 
legat till grund för arbetet som redovisas i följande kapitel. Undersökningen 
omfattar dels hur arbetsmomentet för sjuksköterskor ser ut samt vilka 
produkter som i dagsläget finns tillgängliga, för sjukhus och privat bruk. 
 
Innan utvecklingsarbetet påbörjas, är författarna noga med att konkretisera 
problemet och uppgiften för att få en tydligare uppfattning om vidden av 
projektet samt vilken riktning man bör styra projektet i för att bäst möta 
kraven som ställs av alla inblandade parter. Mål med projektet, direktiv och 
avgränsningar beskriver tydligt vad projektet ska mynna ut i och under vilka 
villkor. 
 
För att illustrativt överskåda alla faser i projektet görs ett Gantt-schema som 
författarna kontinuerligt kan stämma av sina framsteg emot och få en 
uppfattning om hur de ligger till tidsmässigt. 
 
Den efterföljande brainstormingen ska resultera i så många uppslag som 
möjligt. Efteråt kollades regler kring medicinteknisk utrustning för att se 
huruvida idéerna fungerade ihop med dessa. Uppslag som inte mötte 
reglerna justerades och anpassades för att möta dessa. Anledningen till att 
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författarna kontrollerade regler efter brainstormingen var för att inte riskera 
att låsa sina tankar till reglerna och på så vis gå miste om uppslag som 
kanske var långsökta men ändå relevanta. 
 
Utifrån brainstormingen försöker man pussla ihop dessa uppslag till koncept 
att arbeta vidare på. Under konceptgenereringen skall uppslagen vara 
betydligt mer konkreta och kompletta och tydligare likna en produkt. När 
författarna känner sig nöjda med de olika koncepten finns olika vägar att 
utvärdera dessa koncept, antingen genom teoretiska verktyg som viktar 
konceptens egenskaper, eller praktiska tester. Under detta projekt har 
författarna övergripande utfört praktiska tester för att utvärdera sina 
koncept. De koncept som godkänts vid dessa tester har sedan utvärderats 
teoretiskt med hjälp av olika verktyg författarna lärt sig tillämpa under deras 
utbildning. Dessa verktyg innefattar exempelvis QFD och funktionsanalys.  
 
Fördelen som författarna sett med att göra utvärderingen i denna ordning är 
att de snabbt kunna sålla ut de koncept som inte hållit måttet under 
praktiska förhållanden, som ju i slutändan är vad som faktisk betyder något. 
De koncept som inte fungerat tillfredställande men som författarna ändå 
ansett har potential, har man arbetat vidare på för att sedan testa igen. 
 
Alla dessa tester och utvärderingar har i slutändan resulterat i ett för 
författarna slutgiltigt koncept som författarna byggt en prototyp av. 
Prototypen består av en bas i metall med ett plastskal som kapslar in 
produkten. Prototypen visar hur produkten fungerar och är inte 
nödvändigtvis överensstämmande med hur den slutgiltiga produkten ser ut.  
Detta koncept kan användas som grund för vidare utveckling och förädling 
för att slutligen resultera i en färdig produkt, redo för lansering. 
 
Senare görs en FMEA för att identifiera och analysera olika felsätt som kan 
uppstå med produkten. I detta verktyg anges även hur troliga och allvarliga 
dessa är, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika eller eliminera 
dessa. Detta är alltså ett led i det kommande förädlingsarbetet av produkten. 
 
Resultatet som författarna kommit fram till analyseras av författarna själva. I 
analysen för man en diskussion kring sitt resultat, vad som blev bra och vad 
som hade kunnat förbättras. I detta moment gäller det för författarna att 
kunna vara objektiva och erkänna eventuella brister i arbetet, men att även 
framföra styrkorna i projektet. 
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6.1.1 Tillverkningsmetoder och material  
 
6.1.1.2 Strängpressning 
Även kallat extrudering, är en teknik för att 
tillverka föremål med genomgående 
tvärsnitt. Material pressas genom en form, 
antingen via så kallad varmextrudering 
eller kallextrudering. 1  

 

6.1.1.4 Formsprutning2 
En teknik för att tillverka detaljer, genom att spruta  
smält plast in i en gjutform vars temperatur gör att  
smältan stelnar i formen. Fördelen med formsprutning  
är att produkterna generellt sett inte behöver någon efterbearbetning, vilket 
sänker tillverkningskostnaderna betydligt.  
 
Fördelar med formsprutning är: 

 Framställer helt färdiga detaljer  
 Komplexa detaljer utan efterbearbetning  
 Hög produktionstakt  
 Kombinera material med olika egenskaper  

 

6.1.1.5 Vakuumformning 
En kostnadseffektiv metod som används för att forma olika sorters 
termoplaster runt en form. Lämplig för små produktserier och prototyper vid 
produktutveckling. 
 

6.1.1.5 Laserskärning3 
Laserskärning är en metod som används 
för att skära ut former ur en rad olika 
material. Materialet hettas upp till den grad 
att det smälter eller förångas och ett 
skärhuvud gör sedan snittet i materialet, 
och skär på så vis ut former. Fördelen med 
metoden är precisionen och att det inte 
krävs att man utvecklar ett nytt verktyg för 
varje ny produkt som skall tillverkas. 

Metoden är speciellt lämplig för 
prototypframtagning och mindre serier. 
 
  

                                                        
1 http://www.profilgruppen.se/tekniska-fakta/profilutformning/extrudering/#.U4nc_vl_t8E 
2 http://www.verkstaderna.se/kategorier/material/formsprutning-fyller-140-ar/ 
3 http://www.gnosjoregion.se/laserskarning/  
 

Figur 1 - Extruderad aluminium 

Figur 2 - laserskärning 

http://www.profilgruppen.se/tekniska-fakta/profilutformning/extrudering/#.U4nc_vl_t8E
http://www.verkstaderna.se/kategorier/material/formsprutning-fyller-140-ar/
http://www.gnosjoregion.se/laserskarning/
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6.1.2 Motorer 
 

6.1.2.1 Linjära 
Linjära motorer omvandlar rotationskraft till axialkraft. Detta är vanligt i 
tillexempel höj- och sänkbara sängar, bord samt elektriska dörrlås. Motorn 
drivs av elektricitet. Den linjära motorn består oftast av en kolv som drar 
eller trycker sin last. Linjära motorer är oftast starka tack vare sin utväxling.   
 

6.1.2.2 Likströmsmotorer  
Den i särklass vanligaste formen av elektriska motorer. Dess uppbyggnad 
består av en rotor som omsluts av en stator. Rotorn roterar i ett magnetfält 
som skapas genom att statorn förses med ström. Motorns styrka beror på 
lindningen(statorn) och hastigheten regleras av strömstyrkan.  4 
 

6.1.2.3 Stegmotor5 
En elektrisk motor som till skillnad från likströmsmotorn inte kan drivas 
med hjälp av likström. Denna motor erbjuder väldigt hög precision och 
lämpar sig därför väldigt bra till t.ex. hastighetsmätare och 3D-skrivare. En 
för hög last leder till minskad precision. Kan användas för både linjära samt 
radiella arbetsuppgifter. 
 
   

  

                                                        
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Likstr%C3%B6msmotor 
5 http://www.calmon.se/stegmot.htm  

http://www.calmon.se/stegmot.htm
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6.2 Lösningsmetoder 
Beroende på vad för typ av produkt eller tjänst som skall utvecklas, ser 
utvecklingsprocessen något annorlunda ut. En generell beskrivning av 
processen kan dock illustreras som följande: 
 
Project Discovery – Project Planning – Product Definition – Conceptual 
Design – Product Development – Product Support 
 
Innan utvecklingsarbetet påbörjas skall problemområden identifieras och 
preciseras. Utefter detta beslutar man om lämpliga upplägg för undersökning 
och informationsinsamling för att grunda sina idéer och beslut på. Så fort en 
fas i processen är avklarad betyder det inte att man lämnar den helt och 
hållet. Ofta måste man gå igenom samma fas flera gånger, för att kunna 
bearbeta information och idéer som uppkommit under andra faser. Efter 
utvecklingen av ett tidigt koncept kan man upptäcka brister som inte 
uppmärksammats tidigare. Då bör man göra mer djupgående 
undersökningar och sedan fortsätta utvecklingsarbetet. När man till sist 
kommit fram till en slutgiltig produkt är det viktigt att ha en uppföljning. 

6.2.1 Planering 
För att få en uppfattning om projektets vidd, och hur resurskrävande det är, 
är det viktigt att planera. 
Pengar, utrustning eller anställda är exempel på resurser som skall beaktas i 
planeringen. För att på så många olika sätt angripa problemet man ställs 
inför är det viktigt med en mångfacetterad projektgrupp där medlemmarna 
har olika specialistområden eller spetskompetens. 
Planering skall innefatta ett schema som redogör den uppskattade 
tidsåtgången i varje fas. 
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6.2.1.1  Gruppkontrakt 
Gruppkontraktet ger tydliga riktlinjer och villkor till gruppens medlemmar. I 
kontraktet är det viktigt att specificera roller och arbetsfördelning och hur 
möten skall struktureras. Gruppkontraktet arbetas fram tillsammans för att 
nå ett bra arbetsklimat för alla involverade i projektet. 
Kontraktet bör innehålla följande: 

 Bakgrund – Kort beskrivning av projektet. 

 Roller – Projektledare, dokumentationsansvarig, sekreterare osv. Här 

specificeras rollindelningen. Beroende på vad för typ av 

organisationsmodell gruppen följer, exempelvis pyramidorganisation 

eller platt organisation, agerar detta även hierarkisk riktlinje. 

 Tvister – Beskriver hur eventuella tvister skall lösas. 

 Arbetstider – Specificerar obligatoriska arbetstider. Om gruppen inte 

jobbar tillsammans på daglig basis, hur ofta skall gruppen mötas? 

 Arbetsformer – Hur arbetet skall fördelas inom gruppen. 

 Misskötsel – Beskriver hur en situation skall hanteras vid eventuell 

misskötsel från gruppmedlem. 

 Raster och ledighet – Lämpliga raster, samt vad som berättigar en 

eventuell ledighet. 

 Handledarkontakt – Kontaktansvarig mellan grupp och handledare. 

 Underteckning – I slutet är det viktigt med datum och samtliga 

medlemmars signaturer för att godkänna kontraktet. 

 

6.2.1.2 Aktiviteter 
För att alla ska veta vad projektet skall mynna ut i specificeras alla mål och 
aktiviteter som ska hjälpa gruppen att nå det önskade resultatet. Detta är bra 
för att underlätta allas arbete, så ingen behöver fråga sig själv vad som måste 
göras. 

6.2.1.3 Tidsplanering 
Aktiviteterna man specificerade tidigare används för att göra en 
tidsplanering. Gantt-schemat, som använts i detta arbete, ger en överskådlig 
beskrivning av de olika faserna och. När under projektet de ska genomföras 
och deras planerade tidsåtgång. En enkel uppbyggnad där en vertikal axel 
listar de olika faserna och en horisontell som visar den avsatta tiden, samt 
start och slut på varje fas. 

6.2.2 Problemförståelse  
Då hela projektet kretsar kring ett problem som skall lösas är det viktigt att 
få en uppfattning/förståelse om vad problemet handlar om. För att få en 
uppfattning om detta kan ett flertal verktyg användas som tillexempel en 
marknadsanalys eller kravspecifikation. Tillvägagångssättet för att 
genomföra en förundersökning för problemförståelsen varierar beroende på 
hur pass aktuellt och utvecklat detta område är. Information kring området 
kan vara svår att få tag i, då krävs en större tid till att undersöka och samla in 
data kring området.    
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6.2.2.1 Marknadsanalys6 
En marknadsanalys ger dig uppgifter om hur marknaden som den utvecklade 
produkten kommer verka inom. Denna bör noggrant genomföras för att få en 
tydlig bild som möjligt över hur denna marknad ser ut. Informationen kan 
samlas in från olika källor t.ex.  
 

 Tidningar 
 Statistik  
 Konkurrenter och dess hemsidor 
 Tänkta kunder  
 Seminarier samt mässor  

 
Att skapa sig nyttiga frågor och veta vad som är viktigt att ta reda på är A & O. 
Det som bör funderas över är: 
 

 Vilka är de produkter eller tjänster som du erbjuder? 
 Vilken målgrupp kommer du rikta dig till? 
 Hur stor är den marknad som produkten kommer verka inom? 
 Vilka hot och möjligheter finns för din tänkta produkt? 

 
 

6.2.2.2 Konkurrensanalys 
Innan produkten lanseras bör en konkurrensanalys göras för att se vilka de 
största hoten är på marknaden där produkten eller tjänsten kommer att 
verka är. Utifrån dessa data kan produkten utvecklas till det bättre och på så 
sätt skapa sig konkurrensfördelar på marknaden. En viktig del för både 
företag och produkt är att följa med i den pågående marknadsutvecklingen 
genom att göra kontinuerliga konkurrensanalyser, i annat fall kan 
företagtjänsten eller produkten hamna på efterkälken vilket kan leda till 
tappade marknadsandelar och förlust för företaget.   
 

6.2.2.3 Kravspecifikation  
Detta är ett dokument som sammanställs för att uppdragsgivaren och 
leverantören skall få en uppfattning och tydligöring om vad de olika parterna 
strävar efter att uppnå. Parterna listar olika krav som de vill uppnå och ger 
en förklaring om hur dessa skall uppnås. Denna bör vara så tydlig som 
möjligt för att säkerställa att produkten lever upp till de båda parternas krav. 
Detta dokument är en härledning till de arbetande inom projektet för att 
dessa skall se att de är på väg i rätt riktning och strävar mot samma mål.  
 
  

                                                        
6 
http://www.entreprenorcentrum.se/vasterbotten/default.asp?path=32008,32013,32345,32
453&pageid=49171 
 

http://www.entreprenorcentrum.se/vasterbotten/default.asp?path=32008,32013,32345,32453&pageid=49171
http://www.entreprenorcentrum.se/vasterbotten/default.asp?path=32008,32013,32345,32453&pageid=49171
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6.2.2.4 Funktionsanalys  
I denna fas listas de funktioner som produkten eller tjänsten kommer att 
bestå av samt hur de är beroende av varandra. Viktigt är att alltid ha koll på 
vad som kommer att utföras av produkten eller tjänsten. Funktionsanalysen 
förklaras i form av 3 olika steg. Steg 1 är den del där en till två funktioner 
listas, dessa funktioner är huvudfunktionerna för produkten/tjänsten vilket 
betyder att dessa måste bli uppfyllda. Nästa steg, steg 2, är det som beskriver 
delfunktionerna.  
 
Dessa funktioner måste finnas då dessa ser till att huvudfunktionerna kan 
utföras. Steg 3 är den del där ett så kallt funktionsträd ritas upp. 
Funktionsträdet är en visuell förklaring kring hur de olika funktionerna är 
beroende av varandra. Huvudfunktionerna listas högst upp och kopplas till 
de underliggande delfunktionerna. Genom att göra denna visuella analys kan 
utvecklaren lätt se vad som inte får uteslutas för att produkten skall fungera.  

 
  

Figur 3 - funktionsträd 
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6.2.2.5 QFD 
Quality Function Deployment är det verktyg som inom produktutveckling 
används för att se till att den produkt eller tjänst som tas fram är anpassad 
efter kundens behov. Genom att sammanställa en QFD kan projektgruppen få 
en uppfattning om vad som krävs för att produkten eller tjänsten skall uppnå 
det tänkta marknadssegmentet. En bra uppfattning om hur väl 
konkurrenterna ställer sig mot din tänkta produkt kan även fås genom att 
använda detta verktyg. Detta görs genom att ställa kundkrav och kundbehov 
mot varandra(uttalade samt outtalade behov) och vikta dessa mot varandra. 
QFD´n omformar även de insamlade kundkraven till ett mätbart värde som 
sedan sammanställs i en tekniks kravspecifikation.   
 
En QFD sammanställs i ett så kallat ”House of quality”. I detta visuella 
upplägg finns 9 steg som i slutet skapar insamlad fakta och research till 
mätbara värden.  
 

 
Figur 4 - House of quality 

Kundbehov 
Kundens krav samt behov listas för att få en överskådlig bild över de krav 
som skall satisfieras. 
 
Viktning av behov 
Behoven viktas i denna ruta på en skala från 1-5 för att se vilka behov som 
anses viktigast. 
 
Lista produktegenskaper 
här listas produktens egenskaper, t.ex. en bil skall transportera användaren. 
 
Förhållanden 
Produktegenskaper och behov ställs i förhållanden till varandra och 
utväderas. 
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Konkurrenter 
Lista de konkurrenter som finns för din produkt.  
 
Kundbehovsuppfyllnad  
Hur väl uppfyller produkten de behov som ställts på den jämfört med 
konkurrenterna.  
 
Uppfyllda produktegenskaper 
Hyr väl uppfyller din produkt samt konkurrenterna sina produktegenskaper.  
 
Produktegenskapsvärden 
Vilka värden fick produkten samt hur väl de uppfylldes. 
 
Resultat  
Här sammanställs alla siffror för att få ut ett mätbart värde över hur 
produkten ställer sig i de ovanstående frågorna.     
 
 
 

6.2.3 Konceptgenerering7  
  
När projektet har tydligt definierats i de tidigare stegen börjar man generera 
och utvärdera koncepten, utifrån dessa definieringar. Det är kundens krav 
som används för att utveckla produkten, fastän idéerna i första hand kommer 
från designerns egna preferenser. Det är då bra att utföra vissa 
kreativitetsövningar för att bredda infallsvinklarna och generera fler idéer. 
Ett axplock av kreativitetsövningar och metoder är följande: 

 
6.2.3.1 Brainstorming 
Under en brainstorming samlas en grupp personer och idégenererar 
tillsammans. För att inte gå miste om idéer som kan visa sig vara vitala för 
produkten senare, är det viktigt att inga idéer ratas, och att alla får uttrycka 
sina idéer och åsikter.  

 
6.2.3.2 Brainwriting 
Här skriver medlemmarna ned idéer individuellt på varsitt papper. Papperna 
skickas sedan vidare till nästa medlem som fyller på med förbättringar eller 
nya idéer. Papperna skickas runt tills ett tillräckligt stort antal idéer 
genererats. 

 
  

                                                        
7 http://www.productdesignresources.com/index.asp?p1=indblog&p2=20  

http://www.productdesignresources.com/index.asp?p1=indblog&p2=20
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6.2.3.3 Egenskapskombination 
Denna metod är relativt likt Brainwriting. Här skrivs idéer, egenskaper eller 
funktion (eller andra relevanta attribut) ned på en lista. Slumpmässigt valda 
attribut kombineras sedan för att skapa nya idéer och koncept. Detta brukar 
vara effektivt vid produktutveckling på inkrementell nivå, d.v.s. små 
kontinuerliga förbättringar på en produkt. 
 
Utförs aktiviteten med lappar skrivs oftast idéer ned individuellt och 
presenteras sedan för varandra. Slumpmässigt valda lappar paras ihop 
potentiella kombinationer eller koncept. 

 
6.2.3.4 Användare 
Att låta en tänkt användare delta i processen kan vara ett bra sätt att lättare 
träffa målet. Användaren vet mycket bättre än designern vad hen behöver 
och vill ha. Intervjuer, fokusgrupper och observationer av användaren kan ge 
värdefull information om vilka aspekter av produkten som kan förbättras, 
och kan även ge nya idéer och konceptuppslag.  
 

6.2.3.5 Konceptutvärdering 
Då konceptgenereringen är klar skall de framtagna koncepten utvärderas och 
analyseras. Det första steget i utvärderingen är att ställa de tänkta koncepten 
i mot kravspecifikation, detta för att se att de uppfyller kraven och på så sätt 
inte brister i slutändan. Nästa fråga som bör ställas är, Är detta koncept 
lämpligt för uppgiften? Kommer det att fungera i praktiken? samt Löser det 
problemet? Ett av de vanligaste konceptutvärderingsverktygen är PUGH´s 
matris för att urskilja vilket koncept som löser problemet bäst. Matrisen 
består av två axlar. Den vertikala axeln listas de krav som skall uppfyllas av 
produkten för att sedan på den horisontella axeln lista de olika koncept som 
tagits fram. Ett så kallat referenskoncept väljs för att ställa övriga koncept 
emot detta. Koncepten jämförs mot referenskonceptet genom en numrering, 
numreringen bestämmer hur bra konceptet ställer sig mot 
referenskonceptet. Koncepten kan vara sämre, bättre eller helt enkelt 
likvärdiga med referenskonceptet. 
 
Ett annat verktyg för konceptutvärdering är en så kallad FMEA, failure mode 
effect analasys. Detta verktyg är en feleffektsanalys där de fel som kan 
uppstå, kring produkten eller tjänsten, listas. Detta gör att gruppen får en 
bättre överblick om vad som kan gå fel, hur felet kan uppstå samt hur detta 
problem kan elimineras innan det inträffar. Att eliminera felen är en viktig 
faktor då minsta lilla fel i produkten kan få förödande konsekvenser i form av 
att miljö, omgivning samt människor kan komma till skada. En FMEA kan 
visualiseras med hjälp av en felträdsanalys där felen kopplas samman till 
varandra för att se hur man kan eliminera dem.  
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6.2.4 Konceptutveckling 
Då konceptgenerering samt konceptutvärdering är färdigställt träder nästa 
fas i kraft, den så kallade konceptutvecklingen. I detta stadie skall det utvalda 
konceptet utvecklas till en ny nivå. Här skall inte enbart utseendet tas i 
beaktning utan även konceptet funktioner samt användarvänlighet ska 
analyseras och utvecklas. Detta kommer i slutänden var det slutkoncept som 
kommer presenteras, det är då ytterst viktigt att det uppfyller de krav som 
ställts från arbetsgivare samt kund. Faktorer att utveckla är t.ex. hur 
produkten skall tillverkas, hur den skall fungera samt hur den efter sin 
förbrukning skall kasseras eller återvinnas.  
 
Vilka komponenter skall produkten bestå av? hur skall den monteras samt 
hur skall den tillverkas är en liten del av de frågor som skall svaras på och 
utvecklas. Ett vakande öga bör hållas på de frågor som gäller den ekonomiska 
delen. Alla delar skall räknas samman, från utvecklingsfas till färdig produkt. 
 
 

6.2.4.1 DFM 8 
Verktyget, Design For Manufacturing (design för tillverkning), låter 
utvecklaren tydligt se vad som krävs för att optimera tillverkningsprocessen 
av den tänkta produkten. Målet med detta är att sänka tillverkningskostnader 
kring produkten för att ge en ökad intäkt för produkten. Resultatet av 
användandet av detta verktyg bör resultera i att kvalitén på slutprodukten 
ökar.  
 
Det finns 6 riktlinjer att rätta sig efter för att uppnå optimal 
tillverkningsteknik: 

 Reducera antalet komponenter 
 Utveckla en modulär design 
 Utveckla standardkomponenter 
 Utveckla multifunktionella komponenter 
 Utveckla en tillverkningsmässigt lätt produkt att producera 
 Eliminera delar som går att sättas samman på olika sätt  

 

6.2.4.1 DFMain 
Design for maintenance (design för underhåll). Ett verktyg som ser till att 
hänsyn tas kring hur produkten skall underhållas. Detta bör tas i beaktning 
tidigt i processen för att minimera risken för driftstopp som i sin tur kan leda 
till dyra kostnader för företaget. En utvecklad DFMain kan i slutändan leda 
till att den nyutvecklade produkten eller tjänstens tillgänglighet ökar, dess 
underhållstid minskar markant samt att övriga kostnader kring produkten 
minskar, allt för att skapa en nöjdare slutkund. 
  

                                                        
8 http://www.unm.edu/~bgreen/ME101/dfm.pdf  

http://www.unm.edu/~bgreen/ME101/dfm.pdf
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6.2.4.2 DFA – Design for Assembly 
Design for Assembly innebär att designa med montering I åtanke. Detta är 
framförallt viktigt när en produkt skall tillverkas i stora volymer och 
kostnadseffektivitet är av yttersta vikt. Genom DFA kan kostnader och tid 
hållas nere genom att man minskar antalet komponenter och 
monteringstider.  
 
13 regler står som grund för DFA: 
 

 Minimera antal komponenter. 

 Minimera antal fästanordningar. 

 Val av lämplig baskomponent. 

 Baskomponenten ska inte behöva omplaceras under montering. 

 Val av effektiv monteringsfixtur. 

 Anpassa komponenter till deras respektive monteringsmetod (robot, 

manuellt etc.) 

 Sträva efter öppna arbetsytor. 

 Sträva efter lättillgängliga komponenter. 

 Använd till så stor del som möjligt symmetriska komponenter. 

 Låt osymmetriska komponenter vara tydligt osymmetriska. 

 Sträva efter en rätlinjig och enkelriktad montering. 

 Utnyttja komponenters attribut (fasningar, styrningar, elasticitet) för 

enklare och snabbare inpassning. 

 Maximera verktygstillgänglighet vid montering 

 
6.2.4.3 DFE 
Denna metod används för att minska produktens inverkan på miljön. Detta 
bör göras i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen för att få med miljötänket 
igenom hela projektet. DFE kretsar kring att minska materialåtgång för 
produkten samt dess energiåtgång. En stor del inom detta handlar om att se 
till att produkten tas tillvara på då dess livscykel är slut, hur kommer 
produkten och dess komponenter återanvändas samt var kommer de ej 
återanvändbara delarna kasseras?  
 

6.2.5 Konstruktion 
Den teoretiska biten är nu klar och en konstruktionsprocess skall inledas för 
att visualisera det koncept som tagits fram. Detta görs i form av olika 3D-
modeller eller verkliga modeller som tydligt beskriver baskonceptet.   
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6.2.5.1 CAD (Computer Aided Design) 
CAD är ett samlingsnamn för de program som hjälper användaren att 
konstruera och visualisera 3D i en dator. Dessa program ger t.ex. ingenjören 
möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om ett koncept och hur olika 
komponenter fungerar ihop. Material kan appliceras på konstruktionen för 
att få en uppfattning om exempelvis massa, vikt och volym eller andra 
egenskaper som är av intresse. Krafter kan sedan appliceras på 
konstruktionen för att testa hållbarheten och på så vis snabbt identifiera 
eventuella svagheter.  
 

6.2.5.2 Tillverkning av prototyp 
Slutmålet är att framföra en prototyp som ger en tydlig uppfattning om hur 
en tänkt slutprodukt kan se ut.    
 

6.2.6 Projektutvärdering 
Hur har det gått? Varför har det gått som det gått? Samt, kunde något 
genomförts annorlunda? Detta är frågor som kan ställas i den slutgiltiga 
utvärderingen av projektet dels för att få en egen uppfattning om vad som 
skett under projektets gångs men även för att ta lärdom om vad som gått bra 
eller vad som gått dåligt och ta med sig detta i nästkommande projekt.   
 

6.2.6.1 PIPS 
Detta verktyg tar reda på de eventuella brister som uppstått i projektet samt 
hur gruppen har tagit vara på de resurser som de har haft att tillgå. Denna 
analys består av frågeställningar som besvaras med en siffra från 1 till 5. Där 
1 är det lägsta värdet och 5 är det högsta.   
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
 
Under detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som lett fram till det 
slutgiltiga resultatet. 
 

7.1 Planering 
Projektet inleddes med att planera de olika stegen i projektet för att 
förebygga eventuella missförstånd och oförutsedda faser. 
 

7.1.1 Gantt-schema 
Examensarbetet har strukturerats med hjälp av ett Gantt-schema. På grund 
av den prototyp som författarna beslutat att bygga, avsattes en stor del av 
projekttiden till detta moment för att uppnå en så verklighetstrogen prototyp 
som möjligt. Förarbetet som lades till grund av uppdragsgivaren tillät 
författarna att fokusera mer på konceptgenerering och konceptutvärdering 
för att lösa de krav som ställdes av uppdragsgivaren. Se bilaga1 för Gantt-
schema. 
 

7.2 Problemförståelse 
På grund av den låga erfarenhet och kunskap som författarna besitter 
angående sjukhusutrustning, valde författarna att samla in information samt 
kontrollera vad för lagar som gäller för denna typ av utrustning. 
 

7.2.1 Marknad och konkurrensanalys 
Marknads- samt konkurrensanalysen genomfördes med hjälp av Carin Clases 
förstudie som grundFörfattarna undersökta vad som idag fanns på 
marknaden samt undersökte vad som krävdes för att utveckla denna sektor 
inom den svenska sjukvården.  
  
Författarna såg tydligt att tablettkrossmarknaden dominerats stort av 
manuella tablettkrossar under ett flertal år. Enligt de efterforskningar som 
författarna genomfört fans enbart fyra stycken elektriskt drivna 
tablettkrossar, av dessa fyra var enbart två av portabel konstruktion. Till 
största del var de största konkurrenternas produkter tillverkade i hårdplast 
med någon slags hävstångskonstruktion för att minska det manuella arbetet 
vid krossning av piller, de var även liten till storleken och där med väldigt 
lätta att ta med sig. De elektriska krossarna bestod till största delen av någon 
slags eldriven motor, som slog, malde eller pressa sönder pillret. Prismässigt 
sågs en stor skillnad mellan de manuella och elektriska tablettkrossarna, där 
de manuella hade ett ca pris på 90kr jämfört med de elektriska som låg 
omkring 500 -3000kr. Författarna insåg att de var tvungna att lägga sig inom 
denna priskategori för att öka sin konkurrenskraft på marknaden, samt att 
försöka ta fram en så, till volymen liten produkt som möjligt för att sticka ut 
från mängden.  
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Sett till användandet av produkterna, ses tydligt att de produkter som finns 
på marknaden riktar sig till personer mellan 30-80 år, en tydlighet kring hur 
produkten används finns genomgående hos alla konkurrenter, dels genom att 
det fanns få knappar på produkterna, ingen liten text som kan misstolkas 
samt att produkten i sig består av få moment vi krossandet. Något som 
författarna bör ha i åtanke vid framtagandet av produkten.  
 

7.2.2 Konkurrenter  
 
Nedan listas de mest väsentliga konkurrenter som författarna ser som störst 
hot inför deras nyutvecklade produkt. Informationen om företagen har 
hämtats från respektives hemsidor för att få en så tydlig bild som möjligt om 
vad företaget arbetar och står för.  
 
AB Innovations Inc 

 
Utvecklar och tillverkar tablettkrossare av olika slag sedan 2003, både 
elektriska samt manuella. Företaget har en bred internationell marknad i 
Nord Amerika, Europa, Australien samt Asien.9 
 
AB innovation Inc tillverkar en elektrisk tablettkross, PCE200 
Electric pill crusher, som med hjälp av en linjär motor 
krossar pillret till ett fint pulver. Pillret placeras först i en 
påse för att sedan mellan två plattor krossas. Produkten är 
batteridriven och kan krossa flera piller samtidigt utan 
efterbearbetning. Denna metod är extremt effektiv och bör 
tittas närmare på. 

 
Ca pris: 3500kr 
 
VitaCarry 
 

VitaCarry är ett italienskt medicintekniskt företag som tillverkar prisbelönta 
tablettkrossar i alla dess former. Vitacarry har ett flertal olika produkter 
inom den medicinska produktindustrin och finns på den italienska, brittiska 
och franska marknaden.10 
 
Deras elektriska tablettkross maler med hjälp av en 
roterande kvarn, ned pillret till pulverform. Fördelen med 
detta är att pulvret blir väldigt fint malet samt att den är 
portabel. Då produkten är avsedd för privatpersoner där 
personen alltid använder samma piller, ställs inga krav på 
rengöring.  

 
Ca pris: 210kr (frakt tillkommer då denna inte finns att 
tillgå i Sverige) 

                                                        
9 http://www.abinnovationsinc.com/ 
10 http://www.vitacarry.co.uk/eng/about_us.htm 

Figur 6 - Vita carry, elektrisk 
tablettkvarn 

Figur 5 - PCE200, elektrisk 
tablettkross 
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Mckensson  

 

Är ett multinationellt företag med en omsättning på ca: 122 miljarder dollar 
om året. Företaget har 37,000 anställda och är en gigant inom 
läkemedelssektorn. De tillverkar allt ifrån mediciner till tekniska 
innovationer, där ibland manuella tablettkrossar.11 
 
Mckensson tillverkar en manuell tablettkross där 
användaren placerar pillret i en påse under en 
presskolv som med hävkraft trycks samman och 
krossar pillret. Metoden är effektiv men sliter på 
händer och leder.   
 
Ca pris: 800kr inkl. frakt.  
 
First Crush 

 
Är ett företag som tillverkar elektriska tablettkrossare. Företaget Har enbart 
en produkt och detta är den elektrisk tablettkross som maler sönder 
tabletterna. Företaget riktar sig till den 
Amerikanska marknaden. 12 
 
First crush är även namnet på företagets elektriska 
pillerkross. Pillret placeras i en tillhörande 
medicin-behållare för att sedan sättas in maskinen. 
Maskinen maler med hjälp av en roterande kvarn, 
sönder pillret till pulverform. Denna produkt är 
väldigt stor och klumpig samt.  
 
Ca pris: 1400kr exkl. frakt. 
 
 
  

                                                        
11 http://www.mckesson.com/ 
12 http://www.thepillcrusher.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=34 

Figur 8 - First crush elektrisk 
tablettkross 

Figur 7 - Silent Knight, 
manuell tablettkross 

http://www.mckesson.com/
http://www.thepillcrusher.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=34
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Manrex LTD 

 
Tillverkar medicin i mån om att minska fel inom biverkningssektorn. 
Företaget har sin bas i Kanada där företaget förutom medicinframtagning, 
tillverkar tablettkrossar av elektrisk karaktär. 13 
 
Företaget tillverkar den elektriska pillerkrossen 
Powder Crusher. I denna kross sänks pillret ned 
i en tillhörande påse mellan två slående kolvar. 
Kolvarna slår sönder pillret till pulverform.  
I denna produkt krävs ingen rengöring på grund 
av att tabletten placeras i en påse. Dock är denna 
väldigt tung, ca: 3kg, vilket gör den otymplig att 
transportera. Krossen drivs av batteri och 
laddas sedan upp efter förbrukad batteritid. 

Denna bör författarna titta närmare på.  
 
Ca pris: 3000 kr  

                                                        
13  

Figur 9 - powder crusher 
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7.2.3 Teknisk Kravspecifikation   
Kravspecifikationen är utformad och anpassad efter användarens krav, 
lagstiftningar samt uppdragsgivarens avgränsningar, direktiv och krav.   
 
Bakgrund:  Sjuksköterskor behöver en tablettkross som 

underlättar Det dagliga arbetet och minskar slitage. 
 
Produkt:   Tablettkross för hemmabruk och sjukhusmiljö. 
 
Beställare:   Carin Clase 
Krav:  

 Elektrisk 
 Självrengörande 
 Miljövänlig 
 Användbar för alla oberoende av handstorlek 
 God affordance 
 Hög kvalitet 
 Livslängd min. 5 år 
 Snabbt byte mellan olika tabletter 

 
Funktion:   Krossa tabletter till fint pulver 
 
Marknad:   Sjukvården och hemtjänst 
 
Användning:  Produkten skall underlätta krossning av tabletter 

av patientens dagliga dos. 
 
Konstruktion:  Ram av metall. skal av plast med elektriskt styrd 

krossfunktion. 
 
Tillverkning:  Skal i hårdplast (formgjuten), sträng pressat 

stålbåge, 
 
Montering:   Monteras vid tillverkning. 
 
Service:   Enligt tillverkarens garantier. 
 
Miljötålighet:  Vattentålig samt slitstark.  
 
Miljöpåverkan:  Lämnas vid Apotek eller sjukhus för returnering 

och återanvändning. 
 
Uppbyggnad:  Skyddande skal, med elektriskt innanmäte 

bestående av motor och kross. 
 
Märkning:   CE-godkänd, Godkänd enligt sjukvårdens lagar 
angående   sjukassistansartiklar.  
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Samband:   Inkasthål min. 20 mm, medicinpåse, vara delvis 
självrengörande. 

 

7.2.4 Lagar och Regler  
 
Medicintekniska lagar & regler 
För att en produkt skall kunna godkännas som medicinteknisk utrustning 
krävs det att produkten uppfyller kraven som ställs av Läkemedelsverket. 
Produkten skall även klassificeras av Läkemedelsverket och vara kliniskt 
prövad innan den får släppas på marknaden. 
Utdrag ur lag (1993:584) om medicintekniska produkter: 

Krav på medicintekniska produkter14 

5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är 

lämplig när den 

1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med 

tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och 

2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för 

liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. Lag (2009:271). 

6 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela 

föreskrifter om 

1. väsentliga krav som ställs på produkterna, 

2. kontrollformer och förfarande för att visa överensstämmelse med föreskrivna krav 

och för övervakning av produkternas egenskaper i praktisk användning, 

3. märkning av produkter eller deras förpackningar eller tillbehör samt sådan 

produktinformation som behövs för att en produkt ska kunna installeras, underhållas 

och användas på avsett sätt, 

4. indelning i produktklasser eller produktgrupper, 

5. andra åtgärder som behövs för att specialanpassade medicintekniska produkter som 

släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska ha en tillfredsställande säkerhetsnivå, och 

6. framställning, förvaring och distribution av blod och blodkomponenter avsedda att 

användas som råvara vid tillverkning av medicintekniska produkter. Lag (2009:271). 

 
7 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska avgöra till vilken produktklass en 

medicinteknisk produkt ska föras om det uppstår en tvist som rör tillämpningen av 

klassificeringsreglerna mellan en tillverkare och ett sådant organ som ska anmälas 
enligt 7–9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2011:805).  

 
Se bilaga 5 för lag (1993:584) om medicintekniska produkter. 
 
  

                                                        
14 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
1993584-om-medicintekni_sfs-1993-584/ 
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I Sverige krävs det att alla medicintekniska produkter registreras hos 
Läkemedelsverket, om de tillhör klass I, Is och Im: 
 
Krav på registrering15 
Alla svenska tillverkare, auktoriserade representanter, av följande produkter 
ska anmäla sig för registrering hos Läkemedelsverket: 
•in vitro diagnostiska produkter 
•medicintekniska produkter i klass I, Is och Im 
•specialanpassade medicintekniska produkter 
•modulsammansatta produkter och vårdset 
 
Klass I16 
Produkter i den lägsta riskklassificeringen, klass I, är ofta de enklaste 
produkterna och även den största gruppen. 
Tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven och 
upprättar en teknisk dokumentation och en försäkran som ska bevaras i minst 
fem år. Försäkran om överensstämmelse mot väsentliga krav lämnas till 
Läkemedelsverket. Om produkten har en mätfunktion eller är 
fabrikssteriliserad ska dock ett anmält organ granska tillverkningsprocessen 
vad gäller mätfunktionen och steriliteten. 

7.2.5 Patent 
För att inte göra patentintrång har författarna sökt efter liknande produkter 
och funktioner hos patentverket. Författarna hittade inget patent som man 
gjorde intrång på.  
 
Ett patent om krossning av tablettmedicin fanns men det var en manuell 
metod som inte hade några likheter med författarnas produkt. Patentet var 
även avskrivet sedan 1991-09-11 . 
 
Patentet finns att läsa på bilaga 12. 
 
  

                                                        
15 http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Registrering/ 
16 http://www.vardhandboken.se/texter/medicintekniska-produkter/markning/ 
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7.2.6 Funktionsanalys 
En funktionsanalys genomfördes med de funktioner som bedömdes vara 
ofrånkomliga för att de krav som ställts av arbetsgivaren skulle bli uppfyllda. 
Delfunktioner och underfunktioner listades upp för att säkerställa att 
huvudfunktionen skulle fungera. Funktionsanalysen kan skådas i figur9. För 
en tydligare bild se bilaga 8. 
 
 
 
 
 

 
 
  

Krossa tabletter 

portabel 

Motordriv
en 

Elektrisk 

Självren- 
görande 

pressa/mal
a  

Starta 
krossning 

med 

Enkel 
användni

ng 

Vara 
klämsäker 

Skapa 
pulver 

Knapp för 
start 

Litet hål 
för piller 

Få 
delmoment 

Figur 10 - Funktionsträd 
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7.2.7 QFD 
 
En QFD genomfördes efter att ovanstående kravspecifikation samt 
funktionsanalys var genomförd, där kundens olika krav ställdes mot tekniska 
lösningar. Det resultat som ficks ut påvisade vilka slutfunktioner och förslag 
som den slutgiltiga produkten skall innefatta. 
 
Huvudkraven blev: 

 Elektrisk  
 Självrengörande 
 Portabel  
 Minska slitage på armar och leder 
 Krossa flera piller samtidigt 

 
De konkurrenter som fanns sattes in i QFD´n för att lätt se hur väl dessa levde 
upp till uppdragsgivarens krav.  
 
Nackdelarna med dagens tablettkrossar är att de tar hänsyn till de som skall 
använda dem. De är oftast otympliga att transportera och om detta inte är 
fallet så brister de i fallet kring självrengörande fasen. Vad gäller svenska 
användare så är de flesta elektriska tablettkrossare svåra att få tag på samt 
att de inte drivs av samma styrka vilket då kräver att användaren behöver en 
extra adapter för att omvandla spänningen.  
 
Fördelar med de flesta av dagens produkter sköter själva 
krossningsmomentet utomordentligt och framställer ett finfördelat pulver 
utan flisor och klumpar. De är även lätta att förstå hur de skall användas samt 
att skaderisken är näst intill obefintlig. För att se genomförd QFD, se bilaga?  
 
Se bilaga 1 för QFD. 

 

7.3 Målgrupp 
En tydlig målgrupp fans sedan tidigare då produkten främst riktar sig till 
sjuksköterskor samt privatpersoner i åldern 20-90år som i sin vardag 
krossar tabletter åt sig själv eller sina medmänniskor. Denna målgrupp 
behövde inte någon tydligare utveckling utan sågs av författarna som 
självklar då dessa är de som de manuella tablettkrossarna idag sliter mest på.    
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7.3.1 Brainstorming  
 
Efter första mötet med handledaren fick författarna en god bild av vad som 
efterfrågades av produkten. Produkten skulle vara portabel, minska det 
manuella arbetet för sköterskor och privatpersoner vid krossningstillfällen, 
vara elektrisk samt vara självrengörande. Med dessa aspekter i åtanke satte 
sig författarna ner enskilt för att lista ned så många idéer som möjligt. Det 
spelade ingen större roll hur galna eller hur simpla idéerna var, det viktigaste 
var att de kom ner på papper. 
 
Ett flertal video- och bildinstruktioner samlades ihop och granskades. Där 
fick författarna en tydlig bild av hur marknadens krossar fungerade, med 
hjälp av en malningskvarn kunde bästa resultat uppnås och det finaste 
pulvret tas fram.  
 
Då detta steg var klart gicks de olika idéerna igenom. Frågor och förklaringar 
togs upp under en längre tid för att bena ut vad varje enskild deltagare ville 
visa med sina idéer. Frågor som, löser det problemet? kommer det hålla? Och 
kommer det fungera? Var återkommande. Efter denna diskussion så valde 
författarna ut de fem idéer som de tyckte hade potential att lösa problemet 
bäst och som kunde tänkas fungera i praktiken. Författarna samlade in 
uppgifter om olika piller och dess fysiska egenskaper. Information har 
erhållits från Carin Clase om att huvudvärkstabletter av märket Ipren samt 
Alvedon är störst i storlek samt i uthållighet starkast vid krossning. Detta 
ligger till grund då idégenereringen utförs. 
 
Små lätta skisser på varje idé tog form och författarna fick en tydligare bild 
om vad de olika koncepten innebar. Tankar och idéer bollades fram och 
tillbaka mellan deltagarna och till slut hade en god och bra uppfattning om 
varje enskild idé funnits.  
 
 
Den slutgiltiga domen löd. 
 
”För att skapa en så effektiv, innovativ och användarvänlig produkt som 
möjligt, så skall vi fortsätta med en portabel produkt som med sina unika 
egenskaper minskar slitage under sjuksköterskornas vardag samt underlättar 
deras dagliga arbete”  
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7.4 Idégenerering  
Nästa steg blev att lista de olika delar/komponenter som produkten skulle 
tänkas bestå av.  
 

7.4.1 Komponentval 
Ett tydligt komponentval var svårt att göra inför den kommande idé- och 
konceptgenereringen då produkten skulle vara möjlig att ta många 
skepnader med otaligt olika alternativ sett till de krav som ställts på den.  
 
Dock kunde författarna lista en del komponenter som var nödvändiga för att 
klara av kraven som ställts 
 

 En el-motor som genomför krossandet 
 Någon form av strömkälla för att driva motorn 
 Krossningskomponent som drivs av motorn och på så sätt krossar 

pillret  
 Skal för att skydda innanmätet 

 

7.4.1.1 Krossningsmetoder  
Ett urval av vilka olika krossningsmetoder som gick att tillgå utfördes av 
författarna. 

7.4.1.1.1 Lösningar för krossning av tabletter  
Det fanns ett antal olika inspirationskällor och metoder för att krossa 
tabletter, dessa listade författarna ned i figur 11 med huvudfunktion till 
höger för att sedan lista hur funktionen kan gå till och sedan med vilka medel 
de uppnås.  
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Figur 11 - 
Krossningsmetoder 
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En efteranalysering av de olika metoderna genomfördes av författarna. 
Författarna ville inte utesluta något av krossningsmetoderna då var och en 
hade stor möjlighet till att leva upp till de krav som ställts.  
 
På grund av att författarna inte inriktade sig på någon specifik krossmetod 
vart granskningen av de befintliga metoderna på marknaden enorm. De olika 
tablettkrossningsmetoderna som finns att tillgå på marknaden idag är: 
 

7.4.1.1.2Linjär motor med krossplatta 
Denna metod är konstruerad av en linjär motor som mot en platta krossar 
tabletten till pulverform med hjälp av en annan platta. Detta är en mycket 
effektiv metod men stiger i kostnader då dess komponenter är relativt dyra. 
Tabletterna krossas i en speciell påse för att förhindra det pulver som bildas 
att sprida sig i luften och skada användaren och omgivning. Dess livslängd är 
relativt lång då dess motor enbart är igång under själva krossningsfasen.  
 

7.4.1.1.3 Malningskvarn 
Denna metod består av en motordriven kvarn med lågt varvtal, där pillret 
läggs ned för att malas under en viss tid. Pulvret som bildas blir extremt fint 
och lätt att blanda ned i mat eller dylikt. Kvarnen består av ett roterande 
centrum som mot dess väggar i kvarnhuset maler ned tabletten med hjälp av 
friktion. Nackdelen med denna metod är att det enbart går att krossa en 
tablett åt gången samt är svår att reparera ifall en komponent går sönder. 
Kvarnhuset består oftast av en hårdplast med urfrästa spår o både det 
roterande mittcentrumet samt på dess innerväggar, allt för att öka friktionen 
och effektiviteten vid malning. 

7.4.1.1.4 Slagmetod  
Denna metod består av en linjär motor som slår samman två plattor, mellan 
dessa plattor sänks tabletten ned i en påse för att slås sönder och 
pulveriseras. Denna metod är likt den linjära pressmetoden väldigt effektiv 
då den på en kort tid pulveriserar tabletten. Denna konstruktion blir dock 
dyr med tanke på de komponenter som behövs. Dock elimineras 
självrengöringen med hjälp av påsen. Dess portabilitet minskar markant på 
grund av den storlek som konstruktionen kräver.      
 

7.4.1.2 Drivning 
Författarna kom överens med uppdragsgivaren att produkten skall vara 
strömförsörjande via el-uttag i väggen så ingen vidare undersökning om 
eventuell batteridrivning genomfördes. Den strömstyrka som krävs är 
beroende på de elektriska komponenter som produkten består av.   
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7.4.1.3 Motorer 
Den motor som skall användas bestämdes tillsammans med handledaren att 
vara elektrisk. Då det finns ett extremt antal olika motorer valde författarna 
att se tillbaka på konkurrenter samt andra användningsområden för att se 
vilken sorts motor som skulle passa bäst för uppgiften. 
 
Vanliga eldrivna motorer: 

 Stegmotor 
 Likströmsmotorer med borste 
 Linjära motorer  

 
Enligt de tre tidigare förklarade krossningsmetoderna valdes en 
likströmsmotor med borste, en linjär motor samt en slagmotor. Utifrån dessa 
motorer testades olika metoder för hur dessa skulle kunna utnyttjas på bästa 
sätt. Författarna gjorde egna efterforskningar kring hur starka motorerna var 
tvungna att vara för att klara av krossningsmomentet genom att testa olika 
typer av motorer i enkla prototyper.  
 

7.4.1.4 Krossytidéer 
De linjärt slående och dragande motorerna erbjuder som tidigare nämnt en 
tryckförmåga, denna tryckförmåga skall användas för att krossa pillret med 
hjälp av ett tillhörande mothåll. Mellan dessa mothåll skall pillret placeras för 
att på effektivast sätt pressas samman. Plattorna bör vara tillverkade av ett 
hårt och stryktåligt material för att få en så effektivkrossningsförmåga som 
möjligt samt en längre livslängd.  

7.4.1.5 Skal 
Produkten ansågs av författarna bli för osäker om dess inre komponenter 
inte omslöts av något slags skyddande skal. Detta skal bör skydda 
användaren mot den klämrisk som produkten medför genom att enbart 
finnas ett tillräckligt stort hål för att pillret ska få plats. Skalet bör även 
smälta in i den miljö som produkten skall verka i och bör därför anpassas 
efter omgivande sjukhusapparater  
 

7.4.1.6 Resultat av idégenerering  
Förslagen gicks igenom av författarna för att göra ett urval av de bäst 
lämpade idéerna. Författarna valde inte krossningsmetod under detta skede. 
Detta på grund av författarna ville utföra praktiska tester för att inte enbart 
förlita sig på teorier.    
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7.5  Konceptgenerering - Del 1  
Författarna gick vidare i utvecklingsfasen och tog fram ett flertal koncept 
med de komponenter som behövdes för att klara av kraven som ställts från 
arbetsgivaren.  

7.5.1 Konceptförklaring 
För att enkelt få en bra överblick av varandras idéer ritades alla tankar upp 
på en whiteboard. Det blir inte bara lättare att se, utan det går snabbt att 
koppla samman olika idéer. Ingen kritik fick framföras inledningsvis utan ett 
öppet kreativt klimat var viktigt för att kunna få ut så mycket av varandras 
idéer. Under tiden diskuterades idéerna och koncepten. Vissa formades om 
för att möta kravspecifikationen, andra koncept som var för långt ifrån 
kravspecifikationen sållades bort.  

7.5.1.2 Kvarnen 
Författarna utgick från en befintlig 
elektrisk pepparkvarn som med hjälp av 
en eldriven motor samt en kvarn 
tillsammans malde pepparkornen till ett 
fint pulver. Utifrån denna kvarn skapades 
en ny malningskvarn (se figur 1) som dels 
var större i dimensionerna, för att de 
piller som skulle krossas fick en så stor 
nednötningsyta som möjligt. Kvarnen 
bestod av en konformad centrerad mitt 
med urgröpta spår som skulle mala ned 
tabletterna. Runt denna satt en kammare 
med likadana urgröpningar för att skapa 
större grepp och där med, ge mer friktion då tabletten mals ned.   
 
Produktens huvudegenskaper var att den skulle vara portabel, elektrisk samt 
självrengörande. det vill säga, att produkten skulle kunna rensa sig själv på 
pulvret som bildats efter det krossats utan att skada användaren, miljön eller 
omgivningen.  Författarnas svåraste problem att lösa var självrengöringen, 
vilket också tog upp mest tid av konceptgenereringen. 
 
Idéer som uppstod kring detta: 
 

 Vattensystem som sköljer ur kvarnen. 
 Lufttryck som blåser rent kvarnen. 
 Dammsugare som suger upp överblivet pulver. 

 
För att få framförallt vattensystemet att fungera krävdes att kvarnen dels var 
mobil samt gavs torktid mellan krossmomenten.  
 
 
 
 

Piller 

Pulver 

Figur 1 - Malningskvarn 
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Detta ledde till några koncept med: 
 

 4 kvarnar som kunde roteras mellan olika stationer (krossning, 
rengöring/torkning). Se figur 2 och 3 

 2 kvarnar som skjuts i sidled mellan två stationer (krossning, 
rengöring) 

 Ett vattenbad i produkten där kvarnen släpps ned för att rengöras, 
under tiden som en annan kvarn brukas. 

 
Kring luftrengöringen fanns följande tankar: 
 

 Ett system med kolsyrepatron som med hjälp av ett knapptryck blåser 
rent i kvarnen. Dammet samlas av filter på produktens väggar. Se figur 
4 

 En liten fläkt som blåser rent. Även här samlas dammet upp av filter. 
 
 
 
 
 

Figur 12 - Roterande kvarnhuvuden 

Figur 4 - Rengöring med hjälp av kolsyrepatron 

Figur 2 - Roterande kvarnhuvuden  
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7.6  Konceptutvärdering – Del 1 
 
Efter otaliga test och prövningar insåg författarna att de tidigare förslagen på 
rengöringsmetoder var alldeles för bristfälliga för att möta uppdragsgivarens 
krav. Detta ledde till att författarna fick tänka om angående både 
krossningsmetod och rengöringsmetod. Utvärderingen av dessa koncept har 
helt skett genom praktiska tester. 
 
Två kvarnar skrevs ut. Ingen av dessa fungerade nöjaktigt. Detta berodde 
dels på designen. Kvarnarna saknade förmåga att bryta isär och mala pillret. 
Det tros även ha berott på att plasten som dessa skrevs ut i, är för hal och 
skapar inte tillräckligt med friktion mot pillret, som istället glider runt i 
kvarnen. Ett alternativ hade varit att tillverka kvarnen i något mer slitstarkt 
material som porslin/sten, detta medför även större friktion för malning av 
pillret samt att kvarnens livslängd blir längre. Detta testades aldrig utav 
författarna då de ansåg att det skulle bli för svårt att tillverka samt att de 
ändå inte skulle uppnå den effekt som eftersträvades.    
 
De tidigare koncepten bestod, som tidigare beskrivet, av en kvarn som malde 
pillret likt en pepparkvarn. Kvarnarna malde antingen alldeles för grovt, eller 
inte alls, och de komplicerade formerna ledde till att kvarnen blev svårare att 
rengöra. Författarna anser att de för tidigt låst sig till att göra en kvarn, men 
det innebär också att flera möjligheter fick utforskas och utvärderas innan 
man kunde bestämma sig för en definitiv lösning.  
 
Trots dessa motgångar gavs 
ett sista försök till att anpassa 
en malningsfunktion. Det 
visade sig under tidigare 
praktiska tester att en stor del 
av pillret hade malts men inte 
tillräckligt fint, författarna 
ställde sig frågan, vad sker om 
kvarnhuvudet läggs med 
marginal mot ett hårt 
underlag, där pillrets enda väg 
att ta är genom dess grova 
skärytor? För att testa detta 
sammanfördes två kon-
formade kvarnhuvuden som 
mot en platta malde pillret.   
 
 
 
  

Piller 

Pulver 

Figur 13 - Kross-kvarn 
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Pillret placerades ovanifrån, 
och pillret krossades då mot 
det hårda underlaget ett 
grovmalt pulver skapades. 
Detta pulver uppnådde inte 
den kvalitet som 
konkurrenterna på marknaden 
erbjuder. Detta var det sista 
försöket till att fortsätta med 
kvarnfunktionen och utifrån 
detta skrotades kvarnarna helt   
och hållet och författarna började leta alternativa vägar, som grundade sig 
mer i att hitta sätt att krossa, istället för att mala. Malningen har som fördel 
att det ger finare och jämnare fördelning, men är å andra sidan svårare att 
åstadkomma. Se figur 14 För test av kvarn. 
 
Att krossa likt de manuella alternativ som finns idag, fast med hjälp av 
elektrisk kraft, vore ett bättre alternativ, dels för att det är en beprövad 
teknik som fungerar samt att det blir färre delar i produkten samt att det 
uppfyller de krav som ställts på produkten, bättre.  
 
  

Figur 14 - Test av kross-kvarn sett uppifrån 
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Utvärdering del 1 – rengöringsmetoder 
Rengöringsmetoderna som presenterades under idégenereringen testades 
under primitiva former för att få en uppfattning om hur de skulle kunna 
fungera i en produkt. Olika aspekter fanns till varför de ansågs som icke 
lämpliga. 

 Ett vattensystem som sköljer ur kvarnen 

skulle medföra att kvarnen kladdar ihop 

nästa piller som skall malas. Författarna 

testade att skölja kvarnen en gång med 

vatten, sedan låta den torka i 5 minuter 

innan man malde på nytt. När man 

provade mala igen kladdade pulvret ihop 

då kvarnen inte torkat tillräckligt. För att 

på ett effektivt sätt kunna nyttja detta 

system skulle det krävas en konstruktion 

där man byter kvarn mellan varje tablett, 

och låter föregående kvarn torka innan 

den återigen sätts i. Detta skulle medföra fler moment i form av att 

byta kvarn mellan varje krossning, och på så sätt kanske medföra 

andra slitskador på sjuksköterskorna. 

 Ett lufttryckssystem som blåser rent kvarnen var länge en favorit. 

Tanken var då ett system likt de man hittar i luftpistoler. De minsta 

patronerna räcker för ungefär 12 skott i ett sådant system. Baserat på 

ritningar som hittades ansåg man att det var ett onödigt komplicerat 

system och att det måste finnas enklare sätt. Det medför även att 

patronen måste bytas efter ett antal krossningar, och sjukhuset måste 

hantera patronerna som avfall. 

 Författarna lekte även med idén att använda en väldigt liten 

dammsugare. Idag finns dammsugare avsedda för tangentbord och 

andra små och trånga utrymmen. En av dessa testades för att se hur 

väl den orkade suga upp pulver från ett plan yta. Resultatet var inte 

bra och om man då skulle försöka suga upp pulvret ur en kvarn eller 

liknande, där pulvret är än mindre åtkomligt, skulle 

rengöringsförmågan vara nästintill obefintlig. 

Baserat på dessa praktiska tester beslutade sig författarna för att återgå till 
ritbordet, och hitta nya tänkbara metoder för att på ett enkelt sätt kunna 
rengöra produkten. 
 
  

Figur 15 - kvarn för test av 
vattenrenandekoncept 
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7.7  Konceptgenerering – Del 2 
 
En ny idégenerering mynnade ut i två 
nya, bättre lämpade koncept där pillret 
dels skulle vara förpackad i någon slags 
behållare. Den nyutvecklade idén bestod 
av en påse som pillret placerades i för att 
sedan krossas mellan två tryckplattor, på 
så sätt eliminerades rengöringsaspekten 
samt att pillret blev finare krossat än i 
kvarnarna.  
 
För att kunna krossa pillret krävdes 
relativt stor tryckkraft. Författarna valde att undersöka andra marknader där 
olika slag och tryckfunktioner var väsentliga. Linjära motorer av olika slag 
söktes upp och undersöktes för att se vilken som var bäst lämpad till 
uppgiften, det vill säga, vilken linjärmotor som gav högst tryckkraft sett till 
minsta storlek. En solenoid såg ut att vara ett bra alternativ, då denna motors 
uppgift är att med ett explosivt moment, slå eller dra sin last (se figur 16). Ett 
annat alternativ var ett linjärt ställdon som med en konstant kraft pressar sin 
last framåt. Denna motor skulle vara exemplarisk då den erbjuder högre 
tryckkraft vid krossningen. 
 
Alla idéer som kunde använda linjära krafter för att krossa, skissades ner. Ett 
axplock av dessa finns på nästa sida. Kort summering av några idéer: 
 

 Solenoid som med upprepande slag slår sönder pillret mellan två 
mothåll 

 Linjärt ställdon som krossar pillret mellan två ytor. 
 Två klaffar, varav en löper på en gängstång, driven av elmotor. Pillret 

krossas mellan klaffarna. 
 Solenoid eller ställdon som krossar pillret med en hävarm mellan 

hävarm och platta. 
 
För att testa några av idéerna inhandlades en startmotor från den lokala 
bildemonteringen som författarna plockade solenoiden från. Denna hade inte 
genomgående kärna och kunde således endast dra sin last. Olika 
hävarmskonstruktioner skissades upp för att försöka hitta en effektiv 
konstruktion. Solenoiden i sig är billig vid inköp samt ger en godtycklig 
slagkraft för att under en viss tid slå sönder pillret mot ett hårt motstycke.  
  

Figur 16 - Solenoid med förklarad slaglängd 
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7.7.1 Tänkta koncept för att göra produkten självrengörande: 
Självrengöringen var en stor efterfrågan från arbetsgivaren och författarna 
försökte lista ut olika koncept på att eliminera själva rengöringen: 
 

7.7.1.1 Borsten  
Tillhörande borste som putsar bort överblivet pulver på krossplattorna. 
Detta genomförs genom att en borste fästs ovanpå tryckplattan för att efter 
krossning svepa över plattan och borsta bort överflödigt material. 

 

7.7.1.2 Medicinkoppen 
Pillret krossas direkt i medicinkoppen med hjälp av tryckkolven. Här tas den 
befintliga tablettkoppen som finns på dagens sjukhus tillvara på. Pillret 
placeras i koppen, ovanpå pillret läggs en tunn plastfilm för att skydda kolven 
från pulvret. Kolven trycker sedan nedåt i koppen och krossar pillret direkt i 
koppen 

7.7.1.3 Påsen 
Pillret läggs i en plastpåse som försluts för att sedan läggas mellan de två 
tryckytorna. Liknande metod finns redan hos konkurrenter och verkar enligt 
författarna väldigt effektiv. En enkel plastpåse följer med vid inköp av 
produkten. Denna påse rymmer x-antal tabletter för att möjliggöra att 
flertalet tabletter skall kunna krossas samtidigt. Pillret läggs i påsen och förs 
in mellan två tryckplattor o det bildas då ett pulver i påsen, vilket gör att 
pulvret inte läcker ut och skadar sin omgivning samtidigt som den smutsar 
ned produkten 

7.7.2 Konceptgenerering krossytor 
Nästa stora steg var hur krossningsmomentet skulle gå till med hjälp av de 
linjära motorerna.  
 
Dessa var tvungna att vara så pass stora att ett flertal tabletter skulle kunna 
krossas samtidigt som det står upp emot de krafter som de ansätts för då de 
krossar pillret. Krossytorna utvecklades utefter kravspecifikationen för att se 
till att de klara av de krav som ställts.  
 
Några av de förslag som fanns för krossytorna var:   
 

 Två enkla plattor utan textur där ena plattan fästs i ställdonet eller 
solenoiden och där den andra fästs i en fästpunkt ovanför eller under 
motorn, för att få ett så fint pulver som möjligt 

 Två plattor, som beskrivet i ovanstående förslag men med en grov 
ytstruktur, detta medför att pillret mals och pressas sönder samtidigt. 

 En överlöpande båge som fästs i basplattan för att skapa ett motstånd 
ovanför solenoiden eller ställdonet som sedan krossar pillret mellan 
dessa.  
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7.8 Konceptutvärdering – Del 2 
 
Ett koncept som såg lovande ut var att låta en hävarm löpa längs en 
gängstång som drivs av en elmotor. Den nedväxlade motorn från 
pepparkvarnen kombinerat med gängstångens minimala stigning erbjuder 
väldigt mycket kraft att krossa piller med. En enkel prototyp byggdes för att 
testa metoden, vilket fungerade relativt bra. Anledningen till att man valde 
att inte gå vidare med konceptet var att det krävdes fler unika delar under 
tillverkning och mer arbete vid monteringen av produkten. Solenoiden som 
tidigare nämndes sattes i bruk med hjälp av ett 12-volts batteri, solenoiden 
uppförde sig som planerat och slog frekvent och bestämt sin last framåt. 
Detta gav författarna en bra bild av hur produkten skulle kunna tänkas 
fungera.  
 
Solenoiden placerades ovanför ett piller och sattes igång. Pillret gav vika 
efter en viss stund och krossades, dock inte tillräckligt fint för att leva upp till 
de krav som författarna ställt på solenoiden. Efter ett flertal tester kunde 
författarna få upp en bild för varför solenoiden inte var lämpad för denna 
uppgift. Dess korta slaglängd i förhållande till dess storlek och vikt gjorde att 
den övergavs av författarna. Författarna insåg gradvis att ställdonet var det 
bästa alternativet med sin enorma pressförmåga samt enkla konstruktion.  
 
Olika faktorer som gör ställdonet attraktivt för tillverkare och användare är: 
 

 Ställdonet kom som en färdig produkt, redo att monteras. 
 Erbjuder mycket kraft i förhållande till dess storlek. 
 Pålitlig 

 
På grund av bristande utbud på den 
svenska marknaden valde författarna att 
inhandla ett ställdon från Tyskland (figur 
17). Det ställdon som beställdes hade 
slaglängd 50 mm samt tryckkraft 250 N. 
50 mm slaglängd var det minsta 
tillgängliga, vilket var bra eftersom 
författarna strävar efter en så liten 
produkt som möjligt, samtidigt som det 
tillåter att ett flertal tabletter krossas. 
Ställdonen erbjöds med tryckkrafter från 
250N upp till 1000N. Författarna såg 
ingen anledning till att använda ett 

ställdon med 1000N eftersom 250N är 
mer än nog för att krossa tabletter.   
 
 
  

Figur 17 - Ställdon 
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För att få ställdonet att utföra den rörelse som var tänkt var författarna 
tvungna att lösa det elektriska problemet. Någon slags brytare var tvungen 
att införskaffas så att ställdonet skulle gå ner och krossa pillret för att sedan 
återvända till sitt ursprungsläge. Författarna kollade på områden som 
fönsterhissar, vindrutetorkare samt 3D-skrivare, alla dessa för att de har en 
liknande funktion som författarna strävat efter att applicera på krossen. Då 
författarna satt sig in i hur fönsterhissar fungerar insåg de att funktionens 
grundidé skulle fungera, dock var dess konstruktion för stor för att kunna 
anpassas till en portabel tablettkross.  

7.8.1 Information om vald motor 

7.8.1.2 Ställdon17 
Ställdonet som författarna beslutat 
att använda i sitt koncept och 
prototyp är ett ställdon från tyska 
Drive-System Europé Ltd. 
Typ: DSZY1-12-10-A-050-IP65 
 
Ställdonets stora kraft i förhållande 
till dess storlek gjorde det utmärkt 

för produkten, även om det var något 
större än vad som tidigare hade 
önskats av författarna själva.  Uppdragsgivaren ambition var att produkten 
skulle vara portabel och var mycket nöjd över valet. 
 

 Statisk hållkraft: upp till 2 000 Nm 

 Slaglängd 50 mm 

 Dragkraft 250 N 

 Nominell ström 3A 

 Nominell spänning 12 V/DC 

 Omgivningstemperatur (min.) -20 °C  

 Omgivningstemperatur (max.) +65 °C 

Ställdonet inhandlades från internet-handeln Conrad. 
Pris/ 10+ st: 1 224: - 
 
Måttsättning av ställdonet finns i bilaga 8. 
   
  

                                                        
17 http://www.conrad.se/DC-LINJ%26Auml;R-MOTOR-DSZY1-12-10-A-050-IP65-12392-12-
V%2fDC-NAVL%26Auml;NGD-50-MM-KRAFT-250-N-HASTIGHET.htm?websale8=conrad-
swe&pi=191855&ci=SHOP_AREA_17346_1101104  

Figur 18 - Ställdon 

http://www.conrad.se/DC-LINJ%26Auml;R-MOTOR-DSZY1-12-10-A-050-IP65-12392-12-V%2fDC-NAVL%26Auml;NGD-50-MM-KRAFT-250-N-HASTIGHET.htm?websale8=conrad-swe&pi=191855&ci=SHOP_AREA_17346_1101104
http://www.conrad.se/DC-LINJ%26Auml;R-MOTOR-DSZY1-12-10-A-050-IP65-12392-12-V%2fDC-NAVL%26Auml;NGD-50-MM-KRAFT-250-N-HASTIGHET.htm?websale8=conrad-swe&pi=191855&ci=SHOP_AREA_17346_1101104
http://www.conrad.se/DC-LINJ%26Auml;R-MOTOR-DSZY1-12-10-A-050-IP65-12392-12-V%2fDC-NAVL%26Auml;NGD-50-MM-KRAFT-250-N-HASTIGHET.htm?websale8=conrad-swe&pi=191855&ci=SHOP_AREA_17346_1101104
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7.8.2 Automatisering 
På grund av författarnas bristande kunskaper inom automatiseringsteknik så 
behandlas inte detta ämne här. En person med mer kunskap på området bör 
kontaktas för att finna den optimala lösningen till denna del av produkten.  
 
Den slutgiltiga produkten är tänkt att vara fullt automatiserad där 
krossningsmomentet sker via endast en knapptryckning. Författarnas 
bristande kunskaper inom området automatiseringsteknik leder till att 
prototypen kommer att styras med en strömbrytare av typ ON-OFF-ON där 
man manuellt väljer att köra ställdonet uppåt eller nedåt. 
 
För mer information se bilaga 2. 

7.8.3 Konceptutvärdering av självrengöring 
Koncepten sattes mot de krav som ställts av uppdragsgivaren och 
utvärderades av författarna  
 
Följande resultat gavs av matrisen 

 Koncept ”påse” lämpade sig bäst på grund av sin enkla lösning samt 
låga tillverkningskostnad  

 Koncept ”medicinkopp”, stod upp mot pås-konceptet men felade då 
klämrisken för användaren blev för stor med tanke på den öppning i 
produkten som medfördes av dess storlek. Det fanns också en risk att 
koppen inte skulle hålla för trycket.  Därför valdes koncept ”påsen” av 
författarna.  

7.8.4 Konceptutvärdering av krossytor 
Krossytorna pressas samman med pillret lagt i mellan sig. Detta gör att pillret 
krackeleras och pressas till pulver. Krossytorna kommer att behöva klara av 
stora påfrestningar och bör därför tillverkas i aluminium. Bredden på denna 
uppskattas till 40x40 cm för att ge en så god krossyta som möjligt för 
användaren samt att det medför krossning av flera piller samtidigt. 

7.8.5 Konceptutvärdering basplatta 
Basplattan är tillsammans med tryckbågen den komponent som kommer 
utsättas för störst tryck. Därför bör denna som tidigare nämnt bestå av ett 
hårt material som inte får bli för dyrt att tillverka men som samtidigt skall ha 
lång livslängd. Basplattans uppgift blir att hålla fast den tryckande kraften 
som ansätts för att krossa pillret och bör då vara tillräckligt stabil för att 
klara denna uppgift. Basplattans form har vuxit fram succesivt under 
projektets gång genom otaliga tester i verkstaden. Fästpunkterna är 
anpassade efter ställdonets enda fasta fästpunkt samt tryckbågens 
utformning  

  



 

52 
 

7.9 Konceptgenerering skal 
Produkten får inte begränsas av sitt skal utan skall underlätta produktens 
portabilitet. Klämrisken måste som tidigare beskrivet elimineras samt att ett 
utrymme för nödvändiga elektriska komponenter skall finnas. Det skall även 
fungera som en ljudisolering för att minska obekväma ljud vid användning 
samt att ett hål skall finnas för det piller som skall krossas. En tänkt 
extrafunktion är att skalet skall fungera som en sladdvinda till den sladd som 
kommer med DC-försörjningen av ström. Produkten är vald att vara stående 
för att uppta mindre yta på bänken.     
 
Författarna kom fram till följande koncept 

Koncept – Koppskal  
Ett enkelt skal i två delar där ställdonet är 
fäst upp och ned i skalets tak. I skalets 
nedersta del finns en öppning på 50x50 mm 
för att möjliggöra medicinkopps-konceptet 
som beskrevs på föregående sida. Skalet är 
strängpressat i två delar för att minska 
kostnader vid tillverkning samt för att hålla 
nere antalet komponenter. Positivt med detta 
skal är dess lätta konstruktion och låga 
kostnad vid tillverkning. Det negativa med 
skalet är att då ställdonet är fäst i taket av 

skalet så kommer enorma påfrestningar ske 
och riskerar då att brista.      

Koncept – Hammarhajen  
Detta skal består av en formgjuten 
plastkonstruktion. Ställdonet är placerat i 
skalets botten och trycker sin last uppåt. 
Högst upp på skalets framsida finns en 
urfräsning där pillret är tänkt att placeras likt 
det ”pås-konceptet” som beskrevs på 
föregående sida. På dess baksida finns en 
urgröpning där tanken är att användaren 
skall kunna få ett bra grepp och på så sätt 
flytta produkten lättare. Baksidan pryds även 
av en plastdetalj som möjliggör 
upplindningen av sladd. Fördelar med detta 
skal är att det underlättar portabiliteteten 
samt att den möjliggör upplindningen av 
sladd. Det som kan komma att vara ett 
problem vid tillverkning är dess komplexa 
form. 
  

Figur 20 - Koncept 
Hammarhajen 

Figur 19 - Koncept koppskal 
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Koncept – Cyklop 
Skalet består av en formsprutad konstruktion i 
plast. Skalet fästs i bottenplattan och är inte 
sammankopplat med ställdonet, detta leder till 
att inga direkta påfrestningar kommer att ske 
på skalet. Skalets knapp är placerad till höger, 
dels för att skapa en intressantare form samt 
blir den lätt att manövrera med en hand. Högst 
upp på skalets framsida finns en utfräsning likt 
koncept ”hammarhajen”, detta för att anpassas 
till krossningskonceptet med påsen.  
 

Koncept – Butler 
 
Detta koncept är en kombination av 
Hammarhajen och cyklop, om än med 
något mjukare former. Detta var det skal 
som författarna gilla de bäst av de olika 
koncepten. Skalet har inge andra 
egenskaper som utmärker den från de 
andra skalen. 

7.9.1 Konceptutvärdering - skal 
Då konceptgenereringen för skalet var färdigställt var nästa steg att 
sammanfatta koncepten för att välja ut de delar som författarna tyckte var 
bäst. Resultatet visas nedan: 
 
Författarna kollade tillbaka på de krav de ställt på skalet för att se hur 
koncepten ställde sig emot dessa.  
 
Koppskalet, möjliggjorde att pillret kunde krossas direkt i koppen, vilket 
betydde att ingen extra påse skulle behövas för att lägga pillret i. Dock 
medförde detta koncept en stor klämrisk för användaren då inställningshålet 
var 50*50 mm stort. I och med detta uteslöts detta skalkoncept.  
 
Hammarhajen samt Cyklopet, stod bättre upp mot de krav som ställts på 
produkten och möjliggjorde att sladden gick att linda upp samt att de var 
anpassade efter ”pås-konceptet” vid krossningen. Författarna valde nu att 
kombinera dessa två koncept till ett slutgiltigt koncept där möjligheten till 
handtag för ökad portabilitet togs tillvara på samt den del där sladden gick 
att linda upp.   
 
 
 
 
  

Figur 21 - Cyklopkoncept 
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7.9.2 Tillverkningsmetoder och uppskattade kostnader  
  
Nedan listas komponenterna och dess uppskattade tillverkningskostnader ut 
efter tillverkningsmetod. Observera att författarnas kunskaper om 
tillverkning och materialkostnader är väldigt begränsade. Detta gör att detta 
är väldigt grova uppskattningar baserat på informationssökningar.  
 
Ställdon 
Pris i kalkyl är från återförsäljare. Om ställdonet köps direkt från leverantör, 
bör priset minska.  
 
Pris/ 10+ st: 1 224:-  
 
Skalet 
Den tänkta tillverkningsmetoden för skalet är formsprutning. Detta 
tillverkningssätt tillåter komplexa former och minimalt med 
efterbearbetning. En nackdel med formsprutning är att verktyget kostar 
mycket men tillåter detaljen att tillverkas i ett stycke.  
 
Författarna hade från början tänkt vakuumforma detaljen då detta är ett 
billigare alternativ jämfört med formsprutning. Författarna insåg att skalets 
form skulle göra detta omöjligt och övergick då till formsprutning.  
 
Då författarna valde formsprutning som tillverkningsmetod var det viktigt att 
beakta släppningsvinkeln som ej får vara mindre än 0.5°- 1°. 
 
Utifrån informationssökningar uppskattade författarna nedanstående 
kostnader (kostnaderna är uppskattad för en serie á 100 st): 
 
Verktyg för formsprutning: ca:20 000kr  
 
Styckpris uppskattas till: 30kr 
 
      

   
        

 
200 + 30 = 230kr  
 
Varje skal uppskattas kosta 230kr. 
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Basplatta 
Basplattan är tänkt att tillverkas i 
ett stycke för att få en så solid och 
styv konstruktion som möjligt. 
Basplattan skall strängpressas i 
aluminium, en metod som lämpar 
sig bra vid små till medelstora 
serier. Denna komponent har 
testats i programmet Solid Works 
för att säkerställa dess hållfasthet. 
18 

För tydligare bild se bilaga 10 
 
Utifrån informationssökningar uppskatta författarna nedanstående 
kostnader19 (kostnaderna är uppskattad för en serie á 100 st): 
 
Verktyg för strängpressning: ca:25 000kr  
 
Styckpris materialkostnad: 60kr    
 
Totalkostnad  
      

   
        

 
250 + 60 = 310kr  
 
varje basplatta uppskattas kosta 310kr. 
 
Tryckbåge 
Den tryckbåge som ansluts till 
bottenplattan och löper över 
ställdonet är tänkt att strängpressas 
i aluminium. Detta medför en 
hållfast konstruktion till en låg 
tillverkningskostnad. Komponenten 
hållfasthetstestades i Solid Works 
för att säkerställa hållfastheten. 
Notera att den deformation som 
syns i testet är, av programmet, 
förstorad 360 gånger och 
motsvarar inte verklig deformering.  
 
Utifrån informationssökningar uppskatta författarna nedanstående 
kostnader (kostnaderna är uppskattad för en serie á 100 st): 
Verktyg för strängpressning: ca:25 000kr  
 

                                                        
18 http://www.uw-elast.se/produktionsmetod/formgjutning-gjuta-detaljer-i-polyuretan  
19 http://rolflovgren.se/RL-
MDH/Kurser/KPP039/KursPM%20ht%202010/LB_Strangpressning.pdf  

Figur 22 - Hållfasthetstest basplatta 

http://www.uw-elast.se/produktionsmetod/formgjutning-gjuta-detaljer-i-polyuretan
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP039/KursPM%20ht%202010/LB_Strangpressning.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP039/KursPM%20ht%202010/LB_Strangpressning.pdf
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Styckpris materialkostnad: 60kr    
 
Totalkostnad  
      

   
        

 
250 + 60 = 310kr  
 
Prisuppskattning: 310kr/styck 
 
Tryckplattor 
Tryckplattorna vars uppgift är att koncentrera kraften från ställdonet och på 
så sätt krossa pillret skall tillverkas i två stycken aluminium som 
strängpressas vid tillverkning för att sedan sammanfogas för hand med hjälp 
av svetsning. 
 
Utifrån informationssökningar uppskatta författarna nedanstående 
kostnader (kostnaderna är uppskattad för en serie á 100 st)20: 
Verktygpris: 10 000kr 
 
      

   
        

Pris/par: 50kr  
Totalt: 150 kr/par 
 
Resterande komponenter 
Dessa komponenter (elektroniska komponenter) kommer att införskaffas 
som färdiga produkter och finns med i kalkylen på sida?     

         
  

                                                        
20 http://www.anderssonsmekaniska.se/se/hur-raknar-man-ut-kostnaden-for-
laserskarning.html  

http://www.anderssonsmekaniska.se/se/hur-raknar-man-ut-kostnaden-for-laserskarning.html
http://www.anderssonsmekaniska.se/se/hur-raknar-man-ut-kostnaden-for-laserskarning.html
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7.9.3 DF-verktygsanvändning   
 
I den kommande delen kommer de tillämpade DF-verktygen att redovisas. 
Syftet med detta är att minska kostnaderna samt att optimera produkten. 
 

7.9.3.1 DFM – analys 
För att få en produkt med så låga tillverkningskostnader som möjligt har man 
försökt minska ner antalet komponenter så mycket som möjligt och byggt 
produkten kring ställdonet. Produkten består av fem huvudkomponenter: 
Basplatta, tryckbåge, ställdon, skal samt tryckplattor. Då tryckbågen 
tillsammans med skalsidorna bildar det slutgiltiga skalet minskar 
kostnaderna vid tillverkningen.   
 

7.9.3.2 DFA – Design for Assembly  
I syfte att göra produkten så enkel att montera som möjligt har författarna 
strävat efter att skapa komponenter som tydligt visar att de bara kan 
monteras på ett sätt. Chassit består av två symmetriska komponenter som 
kan monteras från olika håll, men det blir ändå alltid rätt. Syftet är att 
montören inte ska behöva fundera över åt vilket håll eller ledd som 
komponenterna skall monteras utan de skall vara utformade så att det alltid 
blir rätt.  
Produktens symmetriska komponenter och modulliknande uppbyggnad gör 
monteringen enkel och snabb. 

7.9.3.3 DFMain  
Under produktutvecklingens gång har författarna försökt strävat efter att ta 
fram en så produkt som är så enkel att reparera som möjligt.  
 
Alla komponenter fästs i bottenplattan där skalet ansluts sist, detta för att 
underlätta avtagandet av skalet och lätt komma åt komponenterna ifall något 
i dess konstruktion felar eller går sönder. Den överlöpande bågen är även 
den fäst i bottenplattan och omsluter inte hela produkten för att man lätt 
skall kunna byta ut eventuella komponenter ifall de går sönder.     
 

7.9.3.4 DFE – analys  
Produktens miljöpåverkan har försökts minskats så mycket som möjligt, 
detta genom att följa den teoretiska förklaring som finns på sida 26. 
 
Författarna har valt att tillverka alla komponenter i ett specifikt material som 
lämpar sig bäst åt uppgiften de skall utföra. Inga material har blandats för att 
göra återvinningen så enkel som möjlig. Sortering av produktens 
komponenter är enkel, Produkten drivs via en DC-kabel vilket medför att 
inget batteri behövs, detta leder till en enklare sortering av produktens 
komponenter. Dess komponenter är tillverkade i solida material för att öka 
dess livslängd.  
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7.9.4 Projektutvärdering 
 

7.9.4.1 PIPS – analys  
 
Då projektet var över återstod enbart en del, att utvärdera hela projektet. 
Detta gjordes i form av en PIPS-analys. Denna kan skådas i bilaga 9 
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8 Resultat 
Det slutgiltiga konceptet visualiserat av CAD-bilder med tillhörande 
beskrivning av varje komponent.  
Resultat 
 

8.1 Konceptbild 

 
 

8.2 Konstruktion 
Det slutgiltiga konceptet som arbetats fram består av 5 huvudkomponenter, 
varav 4 beskrivs nedan. Ställdonet räknas till dessa komponenter och 
beskrivs i tidigare kapitel. 
 

8.2.1. Basplattan 

 
Basplattan som strängpressas i aluminium har två fästpunkter, som båda är 
avsedda för ställdonet. Detta är för att underlätta vid montering. Eftersom 
basplattan är symmetrisk, spelar det ingen roll vilken av fästpunkterna som 
montören väljer att montera ställdonet i. Detta gör att montören kan arbeta 
snabbare och ställdonet kommer alltid att placeras rätt på basplattan.  
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8.2.2. Tryckbågen 
Tryckbågen ska, likt basplattan, strängpressas i aluminium. 
Den har precis som basplattan en symmetrisk form vilket 
gör att montören inte behöver tänka montera tryckbågen åt 
ett specifikt håll. Tryckbågen skjuts in i spåren på 
basplattan, från valfritt håll, av montören. Detta underlättar 
för montören, snabbar på produktionstiderna och innebär 
att komponenten alltid monteras rätt. 
Tryckbågen har även två fästpunkter för att montera fram 
och baksida som utgör skalet på produkten. I figur ? syns 
skalets fästpunkter i basplattan. 
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8.2.3 Tryckplattor 
Tryckplattorna som tabletten skall krossas 
mellan har fått en tandad yta för att koncentrera 
kraften på pillret och lättare krossa det. 
Tryckplattorna är tänkta att formgjutas i 
aluminium för styrka och lätthet. Den övre 
tryckplattan passas in i tryckbågens spår i 
överkant, medan den andra placeras på 
ställdonets kolv. Se figur 23. 

8.2.4. Skalet 
De delar som utgör skalet på produkten är fram och baksida. Tekniskt sett 
utgör även tryckbågen en del av skalet, men här beskrivs de delar som 
slutgiltigt kapslar in produkten. 
 
Skalet är inspirerat av de tidigare koncepten hammarhajen och butler. 
Handtag och möjligheten att linda sladd har förts över från Hammarhajen, 
och påsficka samt positionering av knapp har tagits från Butler. Delarna 
monteras i hål som finns på chassit, d.v.s. basplatta och tryckbåge. Det är 
skalet som fixerar basplatta och tryckbåge så att dessa komponenter inte kan 
röra sig i sidled.  
 
På framsidan syns hålet där påsen med piller ska föras in för att krossas. 
Hålet är smalt för att förhindra att någon kan stoppa in fingrarna där när 
produkten ska krossa.  Nere till vänster finns en ficka där nya engångspåsar 
ska finnas, för att sjuksköterskan alltid ska ha påsar till hands när det är dags 
att krossa patientens piller. 
 
På baksidan finns ett handtag för att man ska få ett bra grepp när produkten 
skall flyttas på. Detta handtag agerar även sladdlinda utifall produkten skall 
flyttas en längre sträcka. Sladden skall lindas över handtaget och ner runt 
den lilla fena som sitter ovanför sladdhålet. När sladden lindats upp kan 
användaren ta produkten i handtaget och förflytta den till önskad plats. 

Figur 23 - Tryckplattor 
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8.1 Kostnadskalkyl 
 
På grund av projektets omfattning har författarna inte haft tid att hitta 
leverantörer och få offerter på vad chassit skulle kosta att tillverka. Eftersom 
författarna saknar underlag för detta har man sökt information på internet, 
gjort uppskattningar och frågat på olika forum. Chassi-detaljerna som 
presenteras i kostnadskalkylen är alltså rena uppskattningar, för att få en 
uppfattning om kostnaden. 
 
Denna kalkyl tar inte hänsyn till verktygskostnader, monteringskostnader, 
löner eller generiska produkter såsom skruvar, muttrar etc. 
 
Komponenter Antal (st) Pris/styck (kr) 

Ställdon 1 1224 

Knapp 1 30 

Relä 1 65 

Switch 1 45 

Stickkontakt 1 20 

Transformator 1 75 

Chassi   

Skal 1 230 

Tryckbåge 1 310 

Basplatta 1 310 

Tryckplattor 2 150/par 

Total  2459 

N/A* - Not Avalible 
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9. Analyser 
 
Tidigt i arbetet formulerades ett antal frågeställningar utifrån de krav som 
ställts av uppdragsgivaren. 
 
I analysen skall vi resonera kring frågeställningarna och hur väl 
kravspecifikationen blivit uppfylld. 
 

9.1 Problemformulering 
 

 Hur ska tabletten krossas? 

Författarna har efter ett stort antal praktiska tester kommit fram till att 
tabletterna ska krossas med tryckkraft. Ingen definitiv teknik kan påstås 
dominera marknaden, utan det är ganska jämnfördelat vilken metod som 
används. Anledningen till att författarna valde tryckkraft är att den var lättast 
att utveckla en produkt för. Lösningen med ett ställdon gjorde att man inte 
behövde utveckla någon form av utväxling eftersom ställdonet i sig är 
tillräckligt kraftigt från början. Länge designades olika kvarnar, men man 
insåg att dessa är mer komplicerade att konstruera. 
 

 Hur ska krossfunktionen fungera? 

Tabletten placeras i en engångspåse som sedan förs in mellan två ojämna 
plattor. Ställdonet pressar ihop plattorna och krossar således tabletten. 
Plattorna har ett tandmönster för att koncentrera kraften på pillret och 
krossa det lättare. När tabletten krossats till ett pulver som är till belåtenhet, 
vilket kan variera beroende på typ av piller och dess hårdhet, tas påsen ut 
och pulvret kan blandas ut efter patientens önskemål, i t.ex. vatten eller fil. 
 

 Hur ska produkten drivas? 

Författarna förde resonerade med uppdragsgivaren huruvida produkten 
skulle drivas med batteri eller via sladd till vägguttag. Tillsammans beslutade 
man att produkten skulle strömförsörjas via vägguttag. 
 

 Vilka material är bäst lämpade? 

Ur hållfasthetssynpunkt är en basplatta och tryckbåge av aluminium 
optimalt, eftersom det är starkt och lätt. Skalet ska inte ta upp några krafter 
och kan därför tillverkas billigt i plast.  
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 Hur ska självrengöringen fungera? 

I början fanns mängder av tankar och idéer till hur ett rengöringssystem 
skulle kunna se ut. Dessa system medförde dock komplicerade 
konstruktioner, på bekostnad av de andra kraven som ställts på produkten. 
Dessa system medförde ofta att produkten växte markant i storlek och 
stegrade i tillverkningskostnader. Istället valde man att använda sig av 
engångspåsar som slängs efter varje krossning. Detta eliminerade 
självrengöringsaspekten från produkten, som nu kunde vara betydligt 
mindre och inte så komplicerad konstruktionsmässigt. Engångspåsarna är 
definitivt en fördel i tillverkningsstadiet av produkten. 
 

 Hur ska produkten tillverkas? 

Basplattan ska strängpressas i aluminium. Konstruktionen har testats i Solid 
Works och skall hålla helt utan problem.  
 
Tryckbågen som ställdonet ska pressa emot ska strängpressas i aluminium. 
Basplatta och tryckbåge är utformade för att passa i varandra med hjälp av 
skenor, inkorporerade i designen.  
 
Skalet formsprutas för att det är en metod som ger väldigt fina resultat som 
inte kräver någon nämnvärd efterbearbetning. Metoden tillåter även 
komplexa former vilket gör att den lämpar sig för författarnas skal. 
Kravspecifikation 
 

9.2 Kravspecifikation  
Här diskuteras huruvida författarna har uppfyllt kraven som ställdes i 
kravspecifikationen. 
 
Krav: 
    [Ja] [Nej] 
1. Elektrisk     x 
2. Självrengörande         x 
3. Miljövänlig     x 
4. Användbar för alla oberoende av    x 
 handstorlek      
5. God affordance    x 
6. Hög kvalitet     x 
7. Livslängd minst 5år    x 
8. Snabbt byte mellan olika    x 
 tabletter    
9. Portabel     x   
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9.2.1 Elektrisk 
Produkten drivs av ställdon, strömförsörjd via vägguttag. 
 

9.2.2 Självrengörande 
Produkten är tekniskt sett inte självrengörande, men då produkten istället 
använder sig av engångspåsar som gör att rengöring inte krävs, anses kravet 
vara uppfyllt. 
 

9.2.3. Miljövänlig  
Eftersom produkten inte kräver någon rengöring, så går det inte åt några 
resurser till detta, vilket får anses vara miljövänligt. De små engångspåsarna 
kan tillverkas av återvunnen plast och bör vara miljövänligare än att rengöra 
produkten mellan varje krossning. 
 
Chassit som tillverkas i aluminium kräver endast 5 % av den ursprungliga 
energiinsatsen.21 
 

9.2.4. Användbar för alla oberoende av handstorlek 
Produkten står själv på bänken och kräver endast en hand för att lägga in 
påsen och sedan trycka på knappen. Krav uppfyllt. 
 

9.2.5. God affordance 
På produkten finns endast en öppning och en knapp, vilket gör den mycket 
enkel att förstå.  
 

9.2.6. Hög kvalitet 
Svårt att avgöra i teorin men med tanke på materialen vi valt, och hur vi 
tillämpat de i produkten, anser vi produkten vara av hög kvalitet. 
 

9.2.7. Livslängd min. 5 år 
Huruvida produkten har en livslängd på mindre eller mer än 5 år är svårt att 
avgöra utan att produkten testas i dess avsedda miljö under en längre tid. 
Författarna uppskattar dock att produkten bör hålla åtminstone i 5 år. 
 

9.2.8. Snabbt byte mellan olika tabletter 
Med tanke på att produkten inte kräver någon rengöring så kan tablettbyte 
ske snabbare genom att endast byta påse. Tablettbyte får anses vara 
omedelbart. 
 

                                                        
21 http://www.holsbymetall.se/aluminium.html 
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9.2.9. Portabel 
Produkten uppskattas väga ca 1.2 kg med extremmått 94x134x206, vilket 
anses vara portabelt. 
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10 Slutsatser och rekommendationer  
 
I detta avsnitt analyserars de föregående avsnitten, Resultat och analys, för 
att summera författarnas slutsatser och rekommendationer. 
 

10.1 Projektmål 
Målet med detta projekt var att produktutveckla och ta fram en prototyp av 
en tablettkross. Målet har uppnåtts och författarna har lyckats ta fram en fullt 
fungerande kross med tidigare beskrivna komponenter i deras verkliga 
utförande. Komponenterna har införskaffats med hjälp av uppdragsgivare, 
Carin Clases finansiering och ett gott resultat har uppnåtts.  
 
De krav som från början ställdes på produkten har uppfyllts(se avsnittet 
analys för tydligare beskrivning). Alla funktioner har testats i praktiken och 
är på så sätt fullvärdigt testade för att fungera i en verklig produkt.  
 
Uppdraget kändes från början som en stor utmaning för författarna. Alla de 
krav och uppgifter som lades på produkten blev tillsammans en komplex 
produktutvecklingsuppgift vilket ledde till att författarna fick tänka till 
ordentligt. Trots detta kände författarna att projektet låg rätt i tiden samt att 
sjukutrustningsmarknaden var så pass stor att denna produkt skulle löna sig 
i slutändan. Det som lades störst fokus på, förutom att klara av de krav som 
arbetsgivaren ställt på produkten, var att försöka skapa en produkt som till 
skillnad från konkurrenter var portabel och lätt att manövrera. Detta 
upplever författarna att de uppfyllt i den framtagna prototypen.  
 
Kunskapsmässigt satte författarna som mål att få en bredare inblick i hur en 
produktutveckling går till, inte enbart för en tablettkross, utan rent generellt. 
En uppfattning kring hur de olika verktygen spelar in i produktutvecklings-
fasen har förtydligats markant och författarna tycker att de införskaffat en 
god uppfattning om hur kommande arbetsliv och projekt kan tänkas se ut. 
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10.2 Rekommendationer   
 
I början kände författarna att detta examensarbete inte skulle bjuda på några 
större överraskningar, detta var ett antagande som de skulle få se 
motbevisat. I tidigt skede av arbetet stötte författarna på problem, de 
använde inte rätt verktyg vid detta tillfälle och halkade efter tidsmässigt. 
Författarna snöade in sig alldeles för tidigt på en viss specifik lösning vilket 
gjorde att utvecklingsfasen gick i stå. En bredare efterforskning innan 
projektets start skulle behövt genomföras för att få en bättre bild över 
lösningsmetoder på de krav som ställts. 10 veckor anser författarna vara en 
för liten tid för att utveckla en tablettkross av detta slag, då saknad av 
erfarenhet inom ämnet var stor samt att de krav som ställts var svårlösta för 
en så pass kompakt produkt.  
 
 

10.3 Vidareutveckling av produkt 
 
Trots att författarna tagit fram en fullt fungerande prototyp bör nästa steg i 
produktutvecklingen vara att kontakta kunniga personer inom 
automatiseringsbranschen, detta för att vidareutveckla produktens 
elektriska funktioner för att få en mer fulländad krossningsprocess. Otaliga 
tester har genomförts av författarna, med gott resultat och de känner att 
denna del i utvecklingsfasen kan läggas åt sidan.   
 
Tablettkrossens förmåga att krossa pillret till pulverform är god men skulle 
kunna förfinas med hjälp av finare inställningar i automatiseringen, detta bör 
överlåtas till kunnig personal.  
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Bilaga 2 – QFD 
  



 

 
 

Bilaga 3 
 
Automatisering och elektriska komponenter 
 
Efter informationssökningar på internet så är den mest primitiva lösningen 
att använda en gränslägesbrytare med ett polväxlande relä. För att ge en 
uppfattning om vad dessa produkter är för något och vad för egenskaper 
dessa har, presenteras exempel av dessa komponenter nedan. 
 
En elektriker bör undersöka vidare i vår produkt om det finns en bättre 
lösning för ändamålet än dessa komponenter. 
 
Polväxlande relä 
Ett polväxlande relä, slår om då ström matas genom det. Detta 
innebär att man kan polvända en krets om man vill ändra 
riktningen på en motor. 
Då inget relä valts ut som det definitiva valet, kommer en 
ungefärlig kostnad för detta att presenteras i 
kostnadskalkylen. 
Ändlägesbrytare alt. mikroswitch 
 
Ändlägesbrytaren talar om för, i detta fall, ställdonet att det nått sin 
maximala slaglängd. Författarnas ställdon har inbyggda gränslägen, men då 
endast halva slaglängden skall användas behövs en separat ändlägesbrytare 
som kopplar om strömmen via reläet när kolven når brytaren. 
 
Mikroswitchen kan användas till att koppla om en krets, eller helt enkelt 
bryta en krets. 
  



 

 
 

Bilaga 4 – Lagar  
 
Svensk författningssamling 1993:584 
Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den 
tryckta versionen. 

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter 
SFS nr: 1993:584 
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 1993-06-03 
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:805 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet 
 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter. För vissa 

sådana produkter finns härutöver bestämmelser i annan lagstiftning. 

I fråga om medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter eller som kan antas 

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag 

(2004:463). 

 

2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift 

ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 

4. kontrollera befruktning. 

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, 

immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt 

denna lag. 

Med tillverkare avses i denna lag den fysiska eller juridiska person som har ansvaret för 

utformningen, tillverkningen, paketeringen och märkningen av en produkt innan den av 

tillverkaren själv eller av annan för tillverkarens räkning släpps ut på marknaden som 

tillverkarens produkt. De förpliktelser som åligger en tillverkare enligt denna lag ska gälla 

även den fysiska eller juridiska person som, i syfte att i eget namn släppa ut en produkt på 

marknaden, sätter ihop, förpackar, bearbetar eller märker en färdig produkt eller anger 

avsett syfte med produkten. Vad som nu sagts gäller inte den person som, utan att vara 

tillverkare enligt första meningen i detta stycke, för en enskild patient och för det avsedda 

syftet sätter ihop eller anpassar medicintekniska produkter som redan finns på 

marknaden. Lag (2009:271). 

 

3 § Bestämmelserna i lagen gäller även tillbehör till medicintekniska produkter om 

1. tillverkaren av tillbehöret avsett att det ska användas tillsammans med en medicinteknisk 

produkt, och 

2. tillbehöret behövs för att den medicintekniska produkten ska kunna användas på det sätt 

som dess tillverkare avsett. Lag (2009:271). 

 

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att lagen skall 

gälla även andra produkter som i fråga om användningen står nära medicintekniska 
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produkter samt att lagen helt eller delvis inte skall gälla i fråga om vissa medicintekniska 

produkter. 

 
Krav på medicintekniska produkter 

 

5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig 

när den 

1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens 

märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och 

2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, 

personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. Lag (2009:271). 

 

6 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter 

om 

1. väsentliga krav som ställs på produkterna, 

2. kontrollformer och förfarande för att visa överensstämmelse med föreskrivna krav och för 

övervakning av produkternas egenskaper i praktisk användning, 

3. märkning av produkter eller deras förpackningar eller tillbehör samt sådan 

produktinformation som behövs för att en produkt ska kunna installeras, underhållas och 

användas på avsett sätt, 

4. indelning i produktklasser eller produktgrupper, 

5. andra åtgärder som behövs för att specialanpassade medicintekniska produkter som 

släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska ha en tillfredsställande säkerhetsnivå, och 

6. framställning, förvaring och distribution av blod och blodkomponenter avsedda att 

användas som råvara vid tillverkning av medicintekniska produkter. Lag (2009:271). 

 

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska avgöra till vilken produktklass en 

medicinteknisk produkt ska föras om det uppstår en tvist som rör tillämpningen av 

klassificeringsreglerna mellan en tillverkare och ett sådant organ som ska anmälas enligt 7–9 

§§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2011:805). 

 
Klinisk prövning och utvärdering av prestanda 

8 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter 

om 

1. vilka medicintekniska produkter som ska genomgå en klinisk prövning eller utvärdering 

av prestanda, 

2. att tillverkaren eller tillverkarens ombud i Sverige ska anmäla dessa produkter till en 

myndighet för klinisk prövning eller utvärdering av prestanda, 

3. skyldighet att avvakta viss tid med att inleda en klinisk prövning eller utvärdering av 

prestanda, och 

4. hur en klinisk prövning eller utvärdering av prestanda ska genomföras. Den myndighet till 

vilken anmälan ska göras får i enskilda fall förbjuda att klinisk prövning äger rum. Lag 

(2009:271). 

Användning m. m. 

9 § En medicinteknisk produkt får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige endast 

om den uppfyller de krav och villkor som gäller enligt 5 § eller enligt föreskrifter som 

meddelats med stöd av 6 §. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

införsel av medicintekniska produkter. 

 
  



 

 
 

Uppgiftsskyldighet 

 

10 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter 

om skyldighet för 

1. en tillverkare av medicintekniska produkter eller en tillverkares ombud i Sverige att 

lämna uppgifter till en myndighet om sin verksamhet och sina produkter, 

2. sådana organ som ska anmälas enligt 7–9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och 

teknisk kontroll (anmälda organ) att lämna uppgifter till en myndighet om certifikat som 

utfärdats, ändrats, kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt återkallats, och 

3. anmälda organ att lämna uppgifter till en myndighet om certifikat som vägrats. Lag 

(2011:805). 

 

Tillsyn 

 

11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de föreskrifter som har meddelats med 

stöd av lagen utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. 

12 § En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen på begäran få de upplysningar och 

handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte 

bostäder, där medicintekniska produkter hanteras. Om det behövs för tillsynen får 

myndigheten göra undersökningar och ta prover. För kostnader på grund av undersökningar 

eller för uttagna prov lämnas inte ersättning. 

En tillsynsmyndighet har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att 

genomföra de åtgärder som avses i denna paragraf. 

13 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 

denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 

14 § En begäran enligt 12 § samt förelägganden och förbud enligt 13 § får förenas med vite. 

 
Avgifter 

 

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om skyldighet för en näringsidkare att betala avgift som täcker kostnader för myndighetens 

åtgärder med anledning av en anmälan om klinisk prövning samt i samband med 

registrering, provtagning och undersökning av prover som gäller i hans verksamhet. 

För att täcka statens kostnader för kontroll av särskilda produkter får regeringen meddela 

föreskrifter om att näringsidkare vars produkter kontrollen gäller skall betala avgift som 

bestäms av regeringen. 

 
Tystnadsplikt 

16 § Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja 

eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden. 

Tystnadsplikten enligt första stycket omfattar inte sådan information som 

1. avser att identifiera tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige och de produkter som 

släpps ut på marknaden, 

2. tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige eller en distributör sänt till en användare om 

åtgärder som vidtagits eller slutsatser som dragits efter en olycka eller ett tillbud med en 

medicinskteknisk produkt, och 

3. lämnas enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 § 2. 

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:457). 

Straff m.m. 

 



 

 
 

17 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet släpper ut en medicinteknisk produkt på 

marknaden eller använder en sådan produkt i Sverige utan att produkten uppfyller de krav 

och villkor som gäller enligt 5 § eller enligt föreskrifter som beslutats av regeringen med 

stöd av 6 § döms till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som med uppsåt 

eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som beslutats av regeringen med stöd av 8 §. 

I ringa fall ska inte dömas till ansvar. 

Den som överträder ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt denna lag ska inte dömas 

till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av föreläggandet eller 

förbudet. Lag (2007:1129). 

 

18 § En medicinteknisk produkt som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av 

produkten skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller 

vinningen av brottet. 

Överklagande m. m. 

 

19 § Ett beslut i ett enskilt fall enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats 

med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2009:271). 

 

 

Övergångsbestämmelser 
1993:584 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 

2. Genom lagen upphävs lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade 

engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål. 

2009:271 

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 i fråga om 16 § och i övrigt den 21 mars 

2010. Lag (2009:456). 

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av 

domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 

  



 

 
 

Bilaga 5 - FMEA 
 
  



 

 
 

Bilaga 6 – hållfasthetstest på basplatta och tryckbåge  
 
 
Nedan visas den visualisering av hållfasthetsberäkningen som författarna 
utförde på basplattan. Som skalan till höger i bilderna visar, så kommer 
komponenterna att klara av det tryck som skapas då ställdonet trycker mot 
tryckbågen.  
 
  

  



 

 
 

Bilaga 7 
 
Skisser på koncept 
Nedan syns några av de slutgiltiga koncepten. I slutändan valdes det koncept 
”Cyklop” som kan ses i figur 8 på grund av dess enkla utformning och 
kongenialitet till befintlig sjukhusutrustning.   

 

 

  
  



 

 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

Bilaga 8 - funktionsanalys 

 
  



 

 
 

Bilaga 9 - Ställdonsritning  
 



 

 
 

Bilaga 10 - Patent 

  



 

 
 

  



 

 
 

Bilaga 11 - PIPS 

 



 

 
 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

 
 


