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ABSTRACT
The following report is part of a thesis executed by Nicolin Ahlqvist and Mathilda Rydh,
students at Malardalens University. The project is within the subject field of industrial design.
The mission originated from an idea of Sigbritt Wadstein, assistant nurse at the hospital in
Vasteras. The core of the problem originated from a mishap at her workplace. The goal of the
project has been to assist the production of a validation system for dishwashers used in
healthcare. The group set up goals and question of issues at the start of the project. These were:
• Make a design proposial
• Show the result of the use of the product
• Do a research around the use in healthcare for the specific technics. Is it possible and if
so why?
• Make an economic calculation for the cost of the product
To get a better understanding of the problem, the start of the work process was a field trip to
the hospital in Vasteras. The project progressed with generating ideas, concept processing,
selection, concept election and at last modeling in CAD (Solid Works).
The result of the project became a validation system with the name SafeSide where a scanning
system is used to prevent misstakes.

SAMMANFATTNING
Rapporten som följer är en del av ett examensarbete utfört av Nicolin Ahlqvist och Mathilda
Rydh studerande vid Mälardalens högskola. Arbetet är inom ämnesområdet industridesign.
Uppdraget kom efter en idé som undersköterska Sigbritt Wadstein fått efter ett missöde på
hennes arbetsplats vid Västerås sjukhus. Det hade av misstag satts in två sköljmedelsdunkar i
diskmaskinen istället för ett sköljmedel och ett diskmedel. Målet för arbetet är att gemensamt ta
fram ett valideringssystem för diskmaskin inom vården. I början av arbetet kom gruppen
överens om följande frågeställningar och mål:
• Lämna ett designförslag.
• Visa vad produkten kan resultera i vid användning.
• Ta reda på om det finns teknik som kan användas, speciellt anpassad för sjukhusmiljö
och varför.
• Ge en ekonomisk kalkyl på vad produkten kan komma att kosta.
Arbetsgången vid detta började med ett studiebesök vid Västerås sjukhus för att skänka
förståelse för problemet. Arbetet fortskred med idégenerering, konceptbearbetning, urval, val
av koncept samt CAD-modellering i Solid Works.
Arbetet har resulterat i ett valideringssystem som gruppen valt att döpa till SafeSide där det
används ett scanningssystem för att förebygga misstag.

FÖRORD
Vi vill börja med att uttrycka vår tacksamhet till alla som bidragit med sin kunskap på olika sätt
till detta arbete.
Vi vill speciellt tacka Sigbritt Wadstein för förtroendet att ge oss denna möjlighet att arbeta
med hennes projekt.
Vi vill även tacka vår handledare Ragnar Tengstrand för hans goda råd och lugnande tillrop
under arbetets gång.
/NICOLIN & MATHILDA
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FÖRKORTNINGAR
CAD
DFA
DFE
DFM
DFX
FMEA
IDT
MDH
PWM
QFD
RAM
ORDLISTA
Alkalisk
Almi
Enzymer
Glutaraldenyd
Granulat
Korrosion
Lapraskop
Lex Maria
Patogen
Pyrogen

-Computer-Aided Design
-Design For Assembly
-Design For Enviroment
-Design For Manufacture
-Design For Anything
-Faliure Modes and Effects Analysis
-Innovation, design och teknik
-Mälardalens högskola
-Pulse width modulation
-Quality Function Deployment
-Random Access Memory

-Basisk
-Företag inriktade mot uppfinnare och innovatörer
-Proteiner som katalyserar hastigheten på kemiska
processen.
-Kolförening som i sitt likvida stadium hjälper att
sterilisera medicinska instrument
-Små pellets av plast som smälts vid tillverkning
-Vetenskapligt ord för nedbrytning av material
-Kirurgiska instrument vid titthålskirurgi
-Anmälningsskyldighet inom Patiensäkerhetslagen
-Sjukdomsframkallande, såsom smittoämnen och
stress
-Feberframkallande ämne
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
Detta projekt är baserat på en händelse våren 2014 på Västerås sjukhus (se 1.8). I diskrummet
skulle en diskmaskin sättas igång. Innan dess skulle diskmedlet samt sköljmedlet bytas ut. Vid
bytet uppstod ett mänskligt fel, flaskorna hade förväxlats, två dunkar sköljmedel sattes i
diskmaskinen istället för en dunk sköljmedel och en dunk diskmedel. Detta fel ledde till att de
kirurgiska instrumenten inte blev komplett rengjorda. Felet hittades dock i tid och ingen skada
skedde.
Uppdragsgivare
Uppdragsgivaren i detta projekt är undersköterskan Sigbritt Wadstein som arbetar på den
berörda avdelningen och som var närvarande när incidenten inträffade. Hon är även den som
har kommit fram till grundidén (se bilaga 1) som detta arbete bygger på.
1.2. Problemformulering
Incidenten i diskrummet kunde ha gett allvarliga konsekvenser om felet inte hade upptäckts i
tid. Risken med smutsiga kirurgiska instrument är att patogener kan sitta kvar och leda till stor
risk för infektioner. Dessa kan ge ödesdigra konsekvenser för de personer som genomgår
kirurgiska ingrepp. Vid en stressad arbetsmiljö kan de ansvariga i diskrummet lätt tappa fokus
och glömma att kontrollera detaljer en extra gång, vilket kan leda till fatala incidenter.
1.3. Direktiv
Direktiv från uppdragsgivare
I början av examensarbetet hölls ett möte tillsammans med uppdragsgivaren. Det fanns inga
direkta direktiv utan denna var glad för all hjälp hon kunde få. De önskemål som framkom var:
• Produkten skall vara anpassad och fungera för den tänkta miljön på sjukhus.
• Projektet skall behandla och bedöma ett valideringssystem för en diskmaskin inom
vården.
Direktiv från MDH
Från högskolans sida finns följande direktiv:
• Examensarbetet omfattar 15hp vilket motsvarar på halvtid, 20 timmar i veckan per
person i gruppen.
• Arbetet skall redovisas i en skriftlig rapport och en muntlig föredragning där
arbetsgången presenteras

1.4. Syfte
Syftet med examensarbetet är att på uppdragsgivarens begäran undersöka om en föreslagen
konceptlösning skulle fungera i praktiken samt undersöka om kostnaden för den är rimlig.
Gruppen skall med hjälp av de olika verktygen som de lärt sig under utbildningens gång
undersöka detta valideringssystem.
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1.5. Frågeställningar och Mål
• Gruppen skall utarbeta ett förslag på en design, en behållare som ska innehålla alla
komponenter som behövs för den tänkta produkten.
• Gruppen ska undersöka om det finns delar av tekniken som är speciellt anpassade för
sjukhusmiljö och i så fall välja dessa.
• Ta reda på vad den tänkta produkten kan ge för resultat vid användning hos slutkund.
• Ta fram en kalkyl för att ge en ekonomisk överblick av hur mycket denna produkt
kommer att kosta att tillverka.

1.6. Information vid start
Vid start av detta arbete fick gruppen viss information från uppdragsgivaren att ha som grund.
För att enklare förstå hur produkten skulle fungera gavs en illustration ut i form av en
systemskiss, se figur 1. Denna skiss visar en scanner kopplad till en låda med två
indikationslampor. Lådan är kopplad via sladdar till två dunkar med varsin streckkod samt
ventil. Dessa är därefter kopplade till en diskmaskin. Idén var att scanna streckkoderna på
dunkarna samt streckkoden på ventilerna och matcha dessa. Är rätt dunk på rätt plats öppnas
ventilen, men vid fel förblir ventilen stängd. Gruppen fick även en tabell med tänkta
komponenter samt potentiella leverantörer för dessa, se bilaga 1.
Genom arbetet har gruppen haft denna information i åtanke, men för att få ett så bra resultat
som möjligt har gruppen gjort egna processer och analyser. Detta arbete har då kunnat backa
upp idén till potentiella investerare.
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Figur 1: systemskiss

Den inramade informationen nedan är den information som gruppen fick i starten av arbetet
från uppdragsgivaren.
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1.7. Avgränsningar
För det här projektet har gruppen varit tvungna att sätta vissa avgränsningar för att tydligare
ange vart fokus kommer att ligga i denna rapport.
• Gruppen kommer fokusera på att testa konceptet teoretiskt för att undersöka om det
skulle kunna vara en passande lösning på det befintliga problemet.
• Det kommer arbetas fram ett koncept för en behållare som ska kunna hålla alla olika
komponenter som behövs för att lösningen skall vara brukbar. Konceptet av behållaren
för uppdragsgivarens idé kommer att presenteras i form av en CAD-modell.
• Den ekonomidel som kommer finnas med kommer innehålla teoretiska siffror då det är
svårt att under projektets gång hinna få en verklig bild av hur mycket allt kommer kosta
och i hur stor utsträckning slutprodukten kommer att användas.
Allt detta kommer sedan utmynna i en rapport för att redovisa arbetet.
1.8. Sammanfattning av riskanalys
Våren 2014 inträffade en incident på Västerås sjukhus. En diskmaskin för lapraskop och andra
instrument kördes med två dunkar av sköljmedel och inte som det ska med en dunk diskmedel
och en med sköljmedel. Detta ledde till att disken blev fortsatt kontaminerad vilket ger en risk
för att en patient kan drabbas av ohälsa/infektion. På grund av denna incident samt att
diskmaskinen även hade körts med avkalkningsprogram i flera dagar togs en riskanalys fram
för att belysa eventuella brister. Riskanalysen gjorde att chefsläkarens beslut om en eventuell
anmälan till Lex Maria inte upprättades.
Analysen startade den 6 maj 2014 och avslutades den 17 juni samma år och utfördes ur ett
patientsäkerhetsperspektiv med ett fokus på eventuella vårdskador som kunde uppstått. Vid
denna undersökning upptäcktes att dunkarna för sköljmedel och tvättmedel hade liknande färg
och stod på samma plats i förrådet. Detta möjliggjorde förväxling vid hämtning av dunkarna.
Diskmaskinens tekniska utförande gjorde det även möjligt att placera dunkarna fel vid byte i
maskinen. Riskanalysen visade en stor risk för ohälsa eller infektioner på grund av felaktig
diskning av instrumenten. Några av de framtagna åtgärdsförslagen var förslag på tekniska
förändringar och översyn vid bemanning av diskmaskinen.
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2. ANSATS OCH METOD
Fältstudie
En fältstudie på sjukhuset i Västerås har genomförts. Detta har haft syftet att se vilka
diskmaskiner problemet rörde. Och även för att se den specifika situationen de har med
utrymme som finns för eventuella lösningar till problemet.
Intervju
Flertalet muntliga intervjuer har genomförts med människor för att få kunskap kring olika
delområden.
Under projektets gång har intervjuer förts via mail för att snabbt och enkelt nå ut till många
inom ett stort geografiskt område för att samla in information från bland annat familjeläkare.
Litteraturstudie
Litteraturstudier har förekommit för att ge en bra teoretisk bakgrund till det som skrivits i detta
projekts rapport.
Informationshämtning via internet
För att komplettera den information som tagits fram med hjälp av litteratur och muntliga källor
har information även hämtats från diverse sidor på internet. Detta för att ge en bredare insyn i
de olika delarna som använts i projektet.
Möte
Under projektets gång har olika möten hållits med bland annat handledare och representant från
Almi. Dessa möten har hållits för att ge insikt i helhetsperspektivet.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
3.1. Ganttschema
Ett ganttschema är ett tidsverktyg som används inom projektplanering. Detta verktyg är
populärt att använda då det ger en tydlig överblick över projektets tidsschema. Schemat är
strukturerat som en tabell där datum och uppgifter är enkla att följa. En fördel med detta
upplägg är att uppgifter kan sättas upp parallellt och kan enkelt ställas om från att visa dagar till
veckor. Detta gör att ganttschemat enkelt kan anpassas till varje projekt och ge en bra
helhetsbild.
Uppgifterna är till stor del uppstyrda, vilket kan göra användning av verktyget besvärligt i
verkligheten då det sällan finns rum för förseningar eller tillkommande uppgifter. (Ullman,
2010)
3.2. Rengöring inom kirurgi
Syftet med att rengöra kirurgiska instrument är främst för att kunna återanvända instrumenten
och genom detta spara pengar och resurser. Vid rengöring ska all synlig och fastsittande smuts
avlägsnas, reducera antalet partiklar, mikroorganismer och pyrogener. Det är även väsentligt att
noggrant skölja vid slutet av rengöring för att avlägsna eventuella rester av rengöringsmedel.
Vid rengöring kan cirka sex olika utrustningar användas. Rengöringsmedlet som används vid
samtliga rengöringar skall inneha ett pH-värde på 6-8 pH. Vid viss rengöring fungerar även ett
pH på 10,5-10,9. Vattnets hårdhet kan skapa problem vid rengöring och bör därför minskas.
För viss rengöring behöver destillerat vatten användas. När desinfektionslösningar används bör
dessa innehålla ämnet Glutaraldenyd. När de kirurgiska instrumenten skall genomgå en
finrengöring används en ultraljudstvätt. Denna tvätt använder ultraljud för att få bort smutsen
från svåråtkomliga platser. Ultraljudstvätten behövs dock inspekteras regelbundet för att
minimera risken för defekter. Utrustningen som ofta används inom sjukvården, som även detta
projekt fokuserar på, är den automatiska diskmaskinen. Denna utrustning åstadkommer medel
till hög noggrannhet på renlighet med hett vatten. Dock bör det uppmärksammas att alla ytor på
de kirurgiska instrumenten måste vara åtkomliga.
Viktigt att tänka på vid rengöring är att instrumenten måste rengöras separat från tillhörande
instrumentlåda. Vid ultraljudstvätt är det väsentligt att det enzymatiska rengöringsmedlet byts
ut innan medlet utsätts för kraftig nedsmutsning. Med hänsyn för de sköterskor som arbetar
inom rengöring skall de blodburna patogenerna minimeras, vilket leder till att instrumenten
måste vara nerförda i vatten vid manuell rengöring. Vid automatisk tvätt är det svårt eller
omöjligt att avlägsna intorkad smuts. (Smith and Nephew, 2007). Vid sutomatisk tvätt av stora
instrument bör de ansvariga ha i åtanke att dessa kan skapa så kallade spray-skuggor, det vill
säga att det stora instrumentet täcker andra instrument i diskmaskinen. (AKI, 2012).
En automatisk diskcykel sker i sex steg. Instrumenten skall läggas i diskmaskinen på det sätt att
alla ytor kan rengöras. När diskmaskinen är full körs diskcykeln igång. Denna börjar med fem
minuter av en kall förtvätt som följs av fem minuter enzymisk tvätt vid minst 43 grader
Celsius. Därefter sker en fem minuter lång tvätt med tvättmedel vid minst 55 grader Celsius.
Det sista steget i diskcykeln, är en sköljning i ca 1 min för att få bort överblivet
rengöringsmedel vid minst 45 grader Celsius. (Smith and Nephew, 2007)
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Med en automatisk diskprocess blir rengöringen standardiserad och sparar tid och resurser.
Endast godkända diskmaskiner är lagliga att använda på sjukhus. Den automatiska
diskmaskinen kan dock inte ta de särskilt smutsiga instrumenten, som nämnts tidigare, utan
måste genomgå en förtvätt med ultraljud.
Vilket rengöringsmedel som används beror på instrumentets material och dess egenskaper.
Ökad klorid i vattnet kan orsaka defekter på instrumenten så som gropfrätning eller
spänningskorrosion. För att förhindra detta kan en alkalisk rengöring ske tillsammans eller var
för sig med destillerat vatten. (AKI, 2012).
3.3. Material
Metall
När den vanliga metallen kolstål befinner sig i luft bildas ett tunt oxidlager på ytan som
skyddar mot viss korrosion. Detta gör att materialet inte rostar omedelbart när det läggs i
vatten. Skulle oxidskiktet brytas av en repa eller liknande blir materialet utsatt för korrosion.
För att förhindra denna process legeras kolstålet med krom. En legering är tillsats av andra
atomer i materialet för att stärka samt ge bättre egenskaper. Genom att legera med 11 % krom
eller högre skapas ett tunt skikt av kromoxid. Detta gör att stålet blir mer beständigt mot vatten
och svaga kloridlösningar. (Ullman, 2003).
Rostfritt stål delas upp i tre olika kategorier från materialets mikrostruktur. Den första
kategorin är ferrit som kan innehålla upp till 30 % krom men har mindre än 0,12 % kol. Detta
stål är magnetiskt men går inte att värmebehandla. Nästa kategori är martensit med endast 1117 % krom men med högre kolhalt, det vill säga 0,1-1,0 % kol(Granta, 2014). Martensiten kan
härdas och är ett mycket populärt knivstål. Den tredje och sista kategorin är austenit, som med
legering av nickel gör strukturen stabil i rumstemperatur. Kromet i stålet gör att nickelhalten
inte behöver vara så hög. I folkmun kallas detta stål för 18/8 – stål då kromhalten ligger runt 18
% och nickel på ca 8 %. (Askeland, 2014). Vanlig ausenit är inte stabil under 200°C.
Kallbearbetas stålet och har för låg nickelhalt blir stålet hårt och sprött med en viss grad av
magnetism. Med tillräcklig nickelhalt och kromhalt blir brottet inte sprött utan segt. (Ullman,
2003)
Plast
Ett av de vanligaste materialen i dagens samhälle är plast, som i grunden kallas för polymer.
Till polymerer räknas organiska föreningar med en molekylär uppbyggnad av kedjeformer.
Dessa består huvudsakligen av kol med kisel och syreatomer med delar av egenskaper
beroende på typ av polymer. Den kedjeformade uppbyggnaden gör att materialet blir stark då
det ger hög bindningskraft. I detta sammanhang är det centralt att skilja på uttrycken polymer
och plast. Polymer är grundmaterialet och för att detta skall kallas plast blandas materialet med
tillsatser. De vanligaste tillsatserna beskrivs nedan.
Stabilisatorer tillsätts för att undvika kemiskt och termisk nedbrytning vid tillverkning samt
användning. Smörjmedel underlättar plastens utflytning i dess form genom att minska
friktionen, ett liknande medel kallas släppmedel, det får materialet att lättare släppa från
formen efter stelning. Färg kan appliceras på två sätt, i pulverform eller som lösning. Pulver är
det vanligaste och enklaste sättet då partiklarna delvis fastnar på granulaten med hjälp av
elektrostatisk laddning. Detta bildar en homogen och jämn färg vid smältning. Färg som
lösning är inte lika vanligt men är användbart vid transparanta plaster då detta bibehålls. Den
tillsatsen som används med störst volym i plasten är fyllmedel som kan bestå från 1-50 % av
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den totala volymen. Fyllmedlet drygar ut materialet och kan ändra hållfasthet och bearbetbarhet
till det bättre. Antistatmedel är endast 1 % av volymen, men detta räcker för att damm och
smuts ska få svårare att fastna. Tillsatsen mot brand, brandskyddstillsatsen, står för 10 % och
gör ofta plasten sprödare. (Klason & Kubát, 2002)
3.4. Dragpressning
Dragpressning är en tillverkningsmetod för olika metallsorter i plåtform. Processen går till så
att en stämpel pressar ner ett plåtstycke genom en dyna. För att plåten inte ska veckas på fel
sätt pressar en tillhållare plåten mot dynan. Genom denna process formas plåten till ett kärl vars
form bestäms av verktyget. Formningen kan ske med ett press eller i flera steg beroende på
önskad formning. Är plåten >6mm kan dragpressningen ske utan tillhållare då den inte
veckas/bucklas lika lätt. För den här tillverkningsmetoden lämpar sig bl.a. material som rostfritt
stål. Och för att resultatet ska bli så bra som möjligt krävs smörjmedel. Det är för att plåtstycket
ska glida mot verktyget inte slitas lika mycket det gör även att det inte krävs så stor presskraft.
(Hågeryd, Björklund och Lenner 2002)

Figur 2: dragpress

3.5. Formsprutning
Formsprutning är en tillverkningsmetod använd för att skapa komplexa former i plast. För att
kunna formspruta en detalj krävs ett formverktyg som innehar samma form som den önskade
detaljen. Plasten börjar i formen av granulat som matas in en slags skruv. Inuti skruven som för
granulaten framåt värms dessa upp av en blandning mellan friktionsvärme och elektrisk värme,
detta för att granulaten skall smälta ner till rinnande form. När plasten är smält sprutas smältan
in i formen tills hela formverktyget är fyllt helt och hållet. När formverktyget är helt fullt med
plastmassa dras skruven tillbaka. Plastmassan stelnar väldigt fort och behåller då den givna
formen. När formverktyget är fullt med plastmassa går formverktyget isär och ”släpper” ifrån
sig den färdiga detaljen. Sedan upprepas detta i önskat antal gånger.
Formsprutning lämpar sig för detaljen mellan 0,1gram till tiotals kilo. Då formverktyget är dyrt
att tillverka är denna tillverkningsmetod endast rekommenderad om seriens storlek är
tillräckligt stor för att väga upp mot den kostnaden. En riktlinje är att seriestorleken bör vara
minst runt tusen detaljer per år. Den sorts plast som är vanligast förekommande inom
formsprutning är olika varianter av termoplast.
En sak som måste tas med i utformningen av detaljen är en släppvinkel som ska göra att
detaljen lossnar från formverktyget och inte fastna när detaljen är klar. Det får inte heller
förekomma några skarpa hörn eller kanter då det lättare kan uppstå turbulens i smältan vilket
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kan medföra fel form eller bubblig yta eller andra fel. En jämn tjocklek genom hela detaljen är
viktigt för slutresultatet ska bli bra, är det ojämn tjocklek kan det leda till insjunkna partier eller
håligheter. (Johansson, 1990)

Figur 3: formspruta

3.6. Komponenter
Microkontroller
En mikrocontroller är en enhet som handskas med input och output signaler i dess grundform.
Mer konkret är denna komponent en typ av minidator som kontrollstyr en annan enhet.
Mikrocontrollen har ett antal I/O-porter med reläer, RAM-minne samt en ethernetport. Dessa
uttryck förklaras nedan. (Rockwell Automation, 2015)
I/O – port
En I/O – port är ett slags uttag som kan ta emot input och output. Input är en signal som
kommer in i enheten från en sensor eller en annan styrenhet. De används för att genom
signaler, som morsekod men med det digitala språket ettor och nollor, föra över data genom en
tråd. Dessa signaler är digitala och använder sig av pulsbreddsmodulering, även kallad PWM.
(Andersson). En pulsbreddsomvandlare ändrar det digitala siffervärdet från styrenheten till
ettor och nollor så mikrocontrollern kan läsa datan. (Gustavsson, 1997). Output är motsatsen
till input och för ut data genom PWM till andra enheter, såsom en motor. (Andersson)
RAM – minne
Random Access Memory, även förkortat RAM, är mikrocontrollerns ”hjärna”. På tekniskt
språk kallas detta för minne och är en lagringsplats för information. Denna information består
av ettor och nollor i olika kombinationer. Tekniskt sett är ett minne en logisk enhet som
kommer ihåg ett tillstånd även när detta har upphört. RAM är det vanligaste typen av minne då
detta är enkelt att programmera om. (Gustavsson, 1997).
Ethernet
Ethernet ät en nätverkstyp som via en port tar emot eller överför lokala nätverk. Detta sker
oftast via en nätverkskabel gjord av koppartrådar.
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Relä
Ett relä är en elektriskt styrd strömbrytare. Genom elektricitet väljer denna riktning på
strömmen, om en komponent får strömtillförsel eller om kretsen bryts. (Andersson).
3.7. Persona
Kraven för en produkt kan lätt bli för tekniska och svåra att koppla till hur produkten skall
användas. Genom att skriva en persona får man en mer konkret bild av kraven och bildar en
levande känsla för produktens målgrupp samt deras krav och behov. En persona är en liten
berättelse om en ur målgruppen och hur dennes vardag ser ut. Flera personas skapas om
produkten riktar sig till flera olika specifika målgrupper. När en persona skrivs bör
informationen tas från marknadsanalys såsom intervjuer med potentiella användare. Personan
får inte vara för målande, utan skall baseras på fakta och en specifik grupp människor med
specifika kundkrav. (Österlin, 2010).
3.8. Funktionsanalys
Funktionsanalys är ett användbart verktyg inom produktutveckling. I en funktionsanalys är
målet att stolpa- och dela upp alla funktioner i en produkt för att komma fram till vilken
funktion som är huvudfunktionen (den viktigaste).
I en funktionsanalys är det vanligt att man skapar ett funktionsträd som hjälper till att visa hur
funktionerna hör ihop med varandra. Det kallas för träd men liknar mer ett rotsystem.
Huvudfunktionen skrivs högst upp och under det så skrivs det som kallas delfunktioner upp.
Det är funktioner som på ett eller annat sätt möjliggör huvudfunktionen. I rotsystemet kan det
även förekomma stödfunktioner. Stödfunktioner är sådana funktioner som egentligen inte ”gör”
något för huvudfunktionen men kan ge ett mervärde för produkten i slutänden.
För att orientera sig i ett funktionsträd så ska allt som står ovanför utgångspunkten svara på
frågan ”varför?” och allt nedanför ska svara på frågan ”hur?”. Vid skapandet av funktionsträdet
är det bra att begränsa språket och hur man uttrycker sig för att det ska vara tydligt. Detta kan
ske genom att endast använda sig av ett verb och ett substantiv ex. ”åstadkomma balans”.
(Österlin,2011)
3.9. Kravspecifikation
För att ett designteam enkelt ska kunna se kraven som påverkar den slutgiltiga produkten tas en
kravspecifikation fram. Kraven tas fram efter de potentiella kundernas behov och vad de kräver
av produkten. Genom att omvandla kundbehoven till mätbara tekniska krav blir dessa enklare
att uppnå. En kravspecifikation är uppbyggd i en tabell för bästa översikt. Första kolumnen från
vänster är nummer på kraven för att lättare identifiera dessa. Om verktyget QFD används sätts
värdena från denna in i nästa kolumn. I nästa kolumn listas alla kraven på den slutgiltiga
produkten och sedan listas enheten på det mätbara kravet. Detta kan vara exempelvis i
millimeter eller styck. Vissa krav kan endast besvaras med antingen ja eller nej medan andra är
subjektiva och svåra att mäta. Efter detta kommer kolumnen med acceptabla värden. Här är
värdena oftast inom ett spann, exempelvis att det får vara mellan två och fem sekunder. Sista
kolumnen är målvärdet, vilket är det värde som är målet och är till exempel två sekunder.
(Ulrich & Eppinger, 2012).
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3.10.
SWOT – analys
SWOT – analys är ett verktyg som hjälper vid beslutsfattning. Ordet SWOT är en förkortning
på ett projekts eller koncepts egenskaper. Dessa är Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter),
Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Verktyget används främst i början för att
jämföra olika projekt eller se vad som behöver tas hänsyn till med ett speciellt koncept. SWOT
är ett hjälpmedel vid beslutsfattningen, men är inte det verktyg som fattar själva besluten enligt
Ullman.
En SWOT byggs upp av en kvadrat delad i fyra rutor. Styrkorna för projektet eller konceptet
listas i en ruta, svagheter i rutan bredvid och så vidare. När alla fyra rutor är ifyllda vägs de
positiva egenskaperna mot de negativa för att kunna upptäcka vilka som väger tyngst. Genom
detta genomförande ses även egenskaperna tydligare. (Ullman, 2010).
3.11.
Pughs Matris
Pughs matris är ett verktyg för att skilja ut de bästa koncepten att arbeta vidare på. Just denna
metod minskar snabbt ner variationen av koncept samt ger en inblick på hur koncepten kan
förbättras. Verktyget startar med att en matris ritas upp med kundkrav lodrätt till vänster och
horisontellt samtliga koncept med namn eller beteckning. Matrisen bör inte göras med mer än
12 koncept. Om koncepten är fler i antal bör de grupperas. Fler matriser kan skapas efteråt utan
att minska resultatets kvalité. Ett referenskoncept väljs som antingen är ett av koncepten eller
en konkurrent till den tänkta produkten. Resterande koncept viktas nu mot referenskonceptet.
Fyller konceptet kundkraven lika bra skrivs en nolla. Mindre får konceptet ett minustecken
eller bättre och det får ett plustecken. Referenskonceptet får automatiskt endast nollor. Varje
koncept summerar plus, minus och noll var för sig innan dessa siffror adderas för konceptet.
Blir slutsiffran positiv gäller ett fortsatt arbete, men är siffran negativ skrotas konceptet. De
med en summa kring noll kan oftast kombineras med ett annat koncept för att ta vara på de
positiva funktionerna. Om en noggrannare undersökning krävs viktas kundkraven mellan 1-5
med 5 som högst. Varje tecken räknas ihop med kravets viktningspoäng. Exempelvis om ett
plus fås vid ett kundkrav som är viktat till 4 fås siffran 4 som poäng. Som ovan summeras
tecknen var för sig innan de total summeras. Totalsumman visar även här vilka koncept som är
värda att satsa på. Dessa jämförs med resultatet ovan för att välja de bästa koncepten. Ett
kommentar- och åtgärdsfält kan läggas till om så önskas. (Ulrich & Eppinger, 2012)
3.12.
Affordance
Idag lever vi i en värld med mängder av olika saker. Väldigt många av dessa är artificiella dvs.
saker som människan själv skapat som inte förekommer naturligt annars. Det är även många av
dessa saker som vi själva aldrig sett tidigare. Hur kommer det sig då att vi vet hur många av
dessa saker som vi inte sett tidigare fungerar till mångt och mycket bara genom att titta på
dem? Det är det vi kallar affordance! Objektet i fråga sänder ut signaler med hjälp av sitt
utseende hur det ska användas och till vad, dessa signaler plockar du som användare upp och
tolkar. Liknar det kanske något du tidigare använt, eller har du sett någon annan använda denna
sak. Ta en skruv som exempel: den har gängor som indikerar att den skall skruvas, den har
kanske ett spår upptill som tyder på att den ska skruvas med en plattmejsel. Den är liten vilken
indikerar att du kan lyfta den. Affordance handlar om alla dessa indikationer. Men bara för att
den indikerar en sak för dig betyder det inte att nästa person tolkar det på samma sätt. Ett annat
exempel är ett bord. Det indikerar att man kan ställa saker på det, det kanske för dig indikerar
att du kan lyfta det för att flytta på det men för din lillebror kanske det inte alls indikerar det
Sida 18 av 62

utan kanske motsatsen, att det är så stort att det inte kan flyttas. Därför sägs det att affordance
är relationen mellan det fysiska objektet och människan som tolkar det, för relationer är alltid
unika från person till person. En produkt som har bra affordance är en produkt som användaren
på en gång känner att den här vet jag hur den fungerar. Man behöver inte prova sig fram.
Behöver man sätta dit förklarande skyltar för att folk ska förstå så har man misslyckats med
affordancen. (D.Norman, 2013)
3.13.
Semiotik
Semiotik är läran om tecken och dess struktur och användning. Tecken är grunden för all
ickeverbal kommunikation vi har idag. Grunden till orden och till bilden. Tecken hjälper
människan kommunicera tankar, kunskap och idéer m.m. Ett tecken kan vara en bokstav eller
en bild. Det som krävs för att ett tecken ska fungera är att alla som ska använda sig av det har
kommit överens om vad tecknet betyder för dem. Inom semiotiken pratas det om den
semiotiska triangeln.

Interpretent	
  
(tolkaren)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tecknet	
  
	
  

Referent	
  	
  
(objektet)	
  	
  

Figur 4: semiotiska triangeln

Man pratar inom semiotiken om ikon, index och symbol. En ikon är likhet, avser tecken som
avbildar objekt. Index är en indikation på någonting ex. om man ser rök är det ofta en
indikation på att det finns eld i närheten. Och den vanligaste symbolen för det här exemplet i
Sverige är bokstäverna E, L, D.
Ikon och index skapar det visuella språket och symbolen är del av det verbala språket.
Tillsammans skapar de det tredje språket som är ett mer ”komplett” språk då bild och text kan
komplettera varandra så det som ska informeras om blir mer lättförståeligt. (Bergström, 2012)

Figur 5: bildtriangel
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3.14.
FMEA
Failure Modes and Effects Analysis, förkortas FMEA, är ett verktyg med fokus på hur fel på
produkten kan uppstå och vad konsekvenserna blir. FMEA kan användas genom hela
designprocessen, men används till störst del i slutet för finjusteringar. Det första steget är att ta
fram vad som kan gå fel. Varje funktion för en produkt kan sluta fungera på grund av olika
orsaker. Sedan identifieras hur felen stör funktionen. Detta kan vara att en axel bryts eller en
del lossnar. Varför just detta problem uppstår skall beskrivas i nästa steg. Problemen delas upp
i tre kategorier; designfel, tillverkningsfel eller hanteringsfel. Vad konsekvenserna blir är steget
därefter och vad det är som kan påverkas om felet uppstår. En liten riskanalys tas sedan fram
för att få en uppfattning om sannolikheten på felet, hur allvarligt det blir samt hur lätt felet är
att upptäcka. Dessa viktas på en skala 1-10. Siffrorna multipliceras sedan och jämförs med de
andra felen för att upptäcka det värsta felet och dess betydelse. FMEA avslutas med en
rekommenderad åtgärd på hur felet ska förhindras. (Ullman, 2010)
3.15.
DFX
DFX står för ”design for anything ” och är olika designverktyg som optimerar en produkts
design på detaljnivå. Deras huvudsakliga syfte är att påverka kvalité och kostnad. Verktygen
finns med i hela designprocessen då stora och dramatiska ändringar bör göras redan i starten av
processen. På grund av den stora mängden mål från alla verktyg kan de lätt krocka med
varandra. Detta kan påverka valet mellan olika koncept.
DFM
Design For Manufacture, eller DFM som det även kallas, är verktyget för tillverkning och
minska dess kostnader. Här används oftast fyra riktlinjer, där den första är att uppskatta
tillverkningskostnaderna för produkten. För att minska denna kostnad skall kostnaderna för
komponenter minimeras. (Ulrich & Eppinger, 2012) Detta sker genom att välja rätt
tillverkningsmetod, verktyg och fixturer. Här bör det även tas hänsyn till släppvinkel, bästa
stället att införa plast i en form med mera. När en tillverkningsteknik väljs bör designteamet ha
en stor kunskap om just denna teknik, vilket oftast leder till att det i teamet ingår
tillverkningsingenjörer. Dessa kan dela med sig av sin kunskap för att välja dem mest lämpliga
tillverkningsmetoden för den specifika produkten. Genom dessa ingenjörer kan formen av
komponenter fastställas för att få effektiv, högkvalitativ tillverkning. (Johannesson, 2004)
Nästa riktlinje är att minska kostnad på montering vilket har sitt eget DFX-verktyg, nämligen
DFA. Se mer om detta längre ner. Den fjärde och sista riktlinjen är att minska på kostnad på
stödjande produktion. (Ulrich & Eppinger, 2012).
DFA
Design For Assembly (DFA) är verktyget där det tittas närmare på hur komponenter monteras
ihop på bästa sätt för att skapa tänkta produkten. Det första steget i verktyget är att välja den
monteringsmetod som är mest ekonomisk med hänsyn till produktionsvolym och batchstorlek.
För en stor volym är stelautomatisk montering den bästa lösningen, medan för en medel volym
är robotmontering optimal. För de minsta volymerna är manuell montering det mest lönsamma.
DFA kan användas till all montering. Montering består av olika elementoperationer såsom att
greppa detalj, orientera runt rotationsaxel, samt inpassa och föra in en detalj vid montage.
DFA används främst för att förbättra en redan dels detaljerad konceptlösning, vilket leder till
skillnad från de andra verktygen att DFA inte kan starta i början av designprocessen. Denna
måste ha kommit till valt koncept. Ett par frågor måste även ställas för varje detalj. Exempel på
dessa är om detaljen kan elimineras eller kombineras med andra, om detaljen måste vara rörlig
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eller om det krävs en hänsyn för ett specifikt material eller möjlighet att montera andra delar.
(Johannesson, 2004).
Inom produktutveckling kan 13 riktlinjer följas för att få den mest optimala lösningen på
montering. Dessa ses nedan:
1. Minska antalet komponenter
2. Minimal användning för separata fästelement
3. Ha en bas dit alla komponenter monteras
4. Basen ska inte behöva ändra position
5. Ha en effektiv monteringsföljd
6. Komponenter är enkla att hämta och inte trasslar ihop sig
7. Designa komponenter för specifika typer av hämtning, hantering och montering
8. Komponenter med änd-symmetri, ser likadan ut för att slippa vända på komponent
9. Ha symmetri runt inmatnings-axeln
10. Osymmetriska komponenter ska tydligt visa detta
11. Kunna monteras från samma riktning
12. Enkelt att montera in på grund av fasning som riktar in komponent och liknande
13. Enkla att fästa
(Ullman, 2010)
DFE
Design For Enviroment (DFE) får allt större betydelse hos dagens företag och riktar sig mot att
minska miljöbelastningen över en produkts totala livslängd. Under senare delen av 1990-talet
kom ISO, international organization of standardization, vilket ökade miljömedvetenheten. För
DFE är det de två kategorierna från ISO 14000-serien som påverkar mest, nämligen
miljöutvärdering och livscykelbedömning. Genom dessa har flera företag ett
miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14000. Vid produktutveckling är det
betydande att skilja på att göra rätt saker, eco-effectiveness, och att göra saker rätt, ecoefficiency. Skillnaden är dock hårfin. En konstruktör kan endast utveckla en miljöanpassad
produkt till sin yttersta förmåga, då produkten hamnar på marknaden har konstruktören ingen
uppsikt över dess miljöpåverkan. Detta gäller på grund av att förutsättningar för tillverkning
och återvinning ändras över tiden. (Johannesson, 2004).
För att utveckla en produkt på bästa möjliga sätt för miljön skall utvecklingsteamet tänka på
produktens hela livscykel. Riktlinjerna i detta verktyg är att först undersöka det tänkta
materialet och dess miljöpåverkan. Det optimala materialet skall kunna återanvändas samt ha
en minimal miljöpåverkan vid framställning. Nästa steg är att se över produktionen och om den
kan förbättras i miljöperspektiv samt om distributionen kan ändras till en mer miljömedveten
transport. Den största riktlinjen är hur användningen kan förbättras i ett miljöperspektiv. Ett
sätt är att öka livslängden, såsom att enkelt kunna byta ut delar eller säljas vidare. Det sista
steget i en produkts livscykel är demontering. En stor fördel är att så mycket som möjligt går
att monteras bort och återanvändas eller återvinnas. På detta sätt förbrukas mindre resurser för
både miljön och företaget. (Ullman, 2010).
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4. GENOMFÖRANDE
4.1. Fältstudie
Gruppen har varit på en fältstudie på Västerås sjukhus med syftet att få se en diskmaskin som
den tänkta produkten ska användas till. Under detta studiebesök fick gruppen en rundvisning
och möjlighet att ställa frågor till en undersköterska som jobbade på plats.
Gruppen tog med sig den väsentligaste informationen som kunde påverka produkten, och det
var:
• Trånga utrymmen
• Stora diskmaskiner
• Stressig arbetsmiljö
• Många saker på litet utrymme
Under besöket funderade gruppen på vart den bästa placeringen av produkten kunde vara och
insåg att det kommer skilja sig från avdelning till avdelning. Det som är gemensamt är att den
kommer att behöva placeras på sidan av diskmaskinen då den inte har utrymme varken ovanpå
eller under. Det fanns inte heller utrymme inuti där diskmedlet förvaras. För att kunna placeras
på sidan krävs det att produkten inte får sticka ut för mycket för att avdelningarnas diskvagnar
inte kan ta sig förbi i de trånga utrymmena. Gruppen mätte och kom fram till att maximala
måttet för utbyggnad från maskinen får vara 75mm. Under studiebesöket såg gruppen att
sladdar kunde vara en nackdel att använda sig av då dessa kan fastna i diskvagnarna.
4.2. Material
Metall
Genom mail-kontakt med olika företag bestämde projektgruppen att stålet med bäst legering
och lågt pris var det rostfria stålet AISI304 som även har beteckningen EN1,4301. Detta
rostfria stål har upp till 0,08 % kol och mellan 17,5 till 20 % krom. Nickelhalten är 8-11 % och
kan tillsättas med 2 % mangan och 1 % kisel. Priset för detta stål ligger lite över 20 sek/kg. Se
värden på de fysikaliska och mekaniska egenskaperna nedan i tabell 1.
Tabell 1:egenskaper

Detta rostfria stål klarar perfekt metallprocesserna såsom kallformning, pressformning och
djupdragning. Varmformning passar inte lika bra och det kan inte gjutas. Svetsning ger dock
goda resultat som med MIG, TIG, SAW och plasma. Stålet klarar av både sötvatten och
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saltvatten med låg gropfrätning. Både starka och svaga alkalier klarar materialet av samt svaga
syror. Dock är stålet inte lika starkt mot starka syror.
Plast
Den valda plasten till denna produkt är en plast kallad styrenplast. Dess positiva egenskaper
som har en betydande roll i detta fall är dess låga vattenabsorption, goda elektriska
isolationsegenskaper, låg formkrympning samt lågt pris. Plasten är även av den typ att den kan
smältas ner och återanvändas. Dock gulnar materialet vid UV-ljus och har låg resistens mot
oljor och lösningsmedel.
Av styrenplast finns det flera olika plaster beroende på dess ämnen. Den plast som passar bäst
för produkten är Akrylnitril-Butadien-styren, även kallad ABS. Plasten har en mjölkvit natur
färg men har obegränsade infärgningsmöjligheter. Vanliga användningsområden är kåpor,
leksaker och industridetaljer. Den lämpar sig bäst till formsprutning, kan limmas och svetsas.
Egenskaperna som gör att denna plast är passande är dess goda kombination mellan mekaniska
och kemiska egenskaper. Trots att lådan skyddas av stål måste den klara av rengöringsmedel.
ABS har relativt lågt pris, bra ythårdhet och finish. Plasten har dock begränsad
väderbeständighet, men detta påverkar inte då produkten skall användas inomhus.
De tillsatser plasten bör innehålla är stabilisatorer, smörjmedel samt släppmedel för att
underlätta vid tillverkning. Färgämne i pulverform kan tillsättas om plasten avses få en annan
färg än naturfärgen. Fyllmedel behövs för att dryga ut polymeren och för att ge ett lägre pris.
En liten del antistatmedel bör tillsättas för att minska tilldragningen av damm som kan störa
elektroniken, samt en brandskyddstillsats om en kortslutning skulle ske.
4.3. Tillverkningsmetod
Gruppen har tittat på olika slags tillverkningsmetoder för att hitta den metod som passar bäst
till tänkt seriestorlek och material mm. Den tänkta produktens chassi är i materialet rostfritt stål
i plåtform. Den del som ska vara tillverkat i detta material ska formas som en låda med
tillhörande lock, även den tillhörande hyllan ska vara i detta material. När gruppen letat runt
efter en tillverkningsmetod som skulle passa formen och materialet så fastnade gruppen för
dragpressning. Detta är en tillverkningsmetod som passar bra till den tänkta formen och är även
bra för materialvalet. Till den delen som ska vara tillverkad i ABS-plast har gruppen valt att det
ska tillverkas med formpressning. Detta är en flexibel tillverkningsmetod och kräver inte så
mycket efterarbete för den slutliga produkten. Den tänkta seriestorleken befogar även detta val
av tillverkningsmetod.
4.4. Komponenter
Som experthjälp för den nödvändiga elektroniken i produkten kontaktades Marcus Wadstein,
som även hjälpt uppdragsgivaren tidigare i arbetet. Enligt M Wadstein var det microcontrollern
som var den mest designkritiska komponenten. Komponenten som var tänkt hade måtten
133x80x40 mm. Runt om denna krävdes ett utrymme på cirka 50 mm för kablar samt
ventilation. Dessa komponenter var tänkta att sättas i ett chassi med en scanner på sidan.

Mikrocontroller
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Den mikrocontrollern som valdes var en Micrologix 1100 Controllers från företaget Rockwell
Automation. M Wadstein trodde att typen 1763-L16AWA skulle vara den som mötte
produktens kriterier bäst. Som nämnts ovan har komponenten storleken 133x80x40 mm, vilket
höll sig inom ramen då produkten får högst vara 60 millimeter djup. Denna har en inputkraft på
120/240 V AC med 10 stycken digitala inputs på 120 V AC. Den digitala outputen är 6 till
antal med lika många reläer. Ram – minnet är på 8 kB och är batterisäkrade. Minnet är
uppdelat på 4 kB användarprogram och 4 kB användardata. Mikrocontrollern är uppbackad av
ett extra batteri. Dess ethernet – port är av sorten 10/100 mbps. Komponenten har även en
inbäddad LCD-skärm.
Streckkodsscanner
Den valda streckkodsscannern är Gryphon I GM4100-HC från företaget Datalogic. Scannern
valdes då denna är speciellt anpassad för sjukhusmiljö. Produkten är trådlös med litium-jons
batterier som gör att cirka 50 000 scanningar kan ske på varje laddning med 325
läsningar/sekund. Minnet är anpassat för att klara av mer än 1200 koder. Radiofrekvenserna
som är tillgängliga är 433 MHz och 910 MHz. Räckvidden på dessa är 30 m respektive 15 m.
Ytterhöljet är ett industriskal av plast anpassat för att skydda elektroniken mot damm och
vätska. Höljet klarar även av de desinfektionsmedel som vanligtvis används vid sjukhusmiljö.
Garantin från fabriken gäller 3 år. Som tillval kan en knappsats med tre knappar väljas som
visar batteristatus, radiotäckning samt interaktionen med värdsystemet.
Resterande komponenter som ska användas är standardkomponenter som guppen ej väljer.
Dessa komponenter är valda av M Wadstein som ansvarar för elektroniken. Den information
gruppen har fått är att förutom de beskrivna komponenterna ovan skall en streckkodsgateway,
säkring, relä, ventil, kabelgenomföringar samt tolk för scanner användas. Gruppen har även
tagit med en grön samt en röd lampa i produkten men en specifik tillverkare eller leverantör har
ej valts. (Datalogic, 2015)
4.5. Persona
Emma är en 34-årig kvinna som jobbar åt landstinget Västmanland och har sin arbetsplats på
Västerås sjukhus. Hennes utbildning är undersköterska och hon har jobbat som detta i 14år med
varierande uppgifter. Hennes nuvarande arbete är bland annat att ansvara för sterilisering av
instrument till kirurgiska ingrepp på sjukhuset. Detta arbete är förlagt i skift. I
arbetsuppgifterna ingår bland annat: ta emot använda kirurgiska instrument, föra dem till
diskmaskinen, plocka in i diskmaskinen och plocka ur, förpacka instrument, fylla på
förnödenheter runt om m.m. allt detta skapar en i vissa fall stressig arbetssituation och läggs då
skiftarbetet till så finns det även trötthet med i bilden. En av uppgifterna är att hämta och byta
ut disk- och sköljmedel till diskmaskinerna. En annan viktig aspekt av jobbet är att gå på
utbildningar utförda av diskmaskinstillverkaren för de diskmaskiner som används. Denna
utbildning för Emma sedan vidare till sina kollegor som inte var på utbildningen.
4.6. Funktionsanalys
För att enkelt se funktioner som krävs för att produkten skall fungera delades
funktionsanalysen upp i två funktionsträd. Det översta (figur 6) visar hur själva funktionerna av
produkten hänger ihop och hur de påverkar varandra. Som huvudfunktion satte gruppen
”förhindra förväxling” då gruppen ansåg att detta var den huvudsakliga uppgiften för
produkten. Delfunktionerna blev endast två med var sin förgrening. Detta funktionsträd blev
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kort men det blev enkelt att följa de viktigaste funktionerna. Ytterligare ett funktionsträd
konstruerades men denna gång för funktionerna för själva lådan där alla komponenter skall
sättas. I detta träd sätts ”skydda komponenter” som huvudfunktion med ”medge chassi” direkt
efter. Som ses i figur 7 är detta funktionsträd mycket större då lådan har fler krav på sig för att
kunna uppfylla sin huvudfunktion.
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Figur 6: funktionsanalys1, Process
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Figur 7: funktionsanalys 2, Produkt

4.7. Kravspecifikation fäste
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Inneha	
  packning	
  

Fästet för produkten är en av de kritiska punkterna, då fästet håller upp lådan och gör denna
mer stabil. En kravspecifikation sattes upp med sex olika krav, se tabell 2. Själva lådan är tänkt
att fästas på diskmaskinen och bör då tåla vibrationerna när diskmaskinen är påslagen och ett
program körs. Vibrationerna skall inte heller få själva fästet att lossna eller få lådan att hoppa
ur sitt läge. Fästet skall även klara av att bära upp 5 kg. Denna siffra är dock högre än den
väntade vikten. För att underlätta rengöring skall fästet vara löstagbart och ha en liten volym.
Det bör inte heller bygga på lådans djup. Då produkten är beräknad att ha lång livslängd måste
materialet i varje del vara miljövänligt och återvinningsbart.
Tabell 2: kravspecifikation fäste

4.8. Kravspecifikation Låda
Den komponent tillhörande produkten som har störst krav att uppfylla är själva lådan där all
elektronik skall få plats, se tabell 3 för kravspecifikation. Lådan kommer även befinna sig i
sjukhusmiljö, vilken ökar kraven. I denna miljö skall produkterna vara lätta att rengöra och tåla
de vanliga rengöringsmedlen inom sjukvården. För detta behöver ytorna vara släta och
materialet klara de pH-värden som rengöringsmedlen innehåller. Delar som är exponerade bör
även vara få.
Som användare av produkten finns kraven att tecknen skall vara enkla att förstå, få moment,
lättåtkomlig kontrollpanel och knappar. Storleken på lådan skall vara anpassad till arbetsmiljön
och inte störa användarnas arbete. Skaderisken bör även vara låg, både för användare och
montörer. För montörerna bör lådan vara öppningsbar och ha en förprogrammerad teknik.
Produkten bör även vara lätt att fästa och ta bort från diskmaskin, men även tåla att vibrationer
förekommer vid pågående diskprogram. Elektroniken i lådan måste skyddas från damm och
vätska genom tätning. Om någon av dessa substanser kommer åt elektroniken kan detta få
allvarliga konsekvenser.
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Tabell 3: kravspecifikation låda

4.9. Kravspecifikation scannerhylla
Scannern är en av huvudkomponenterna och därför har en kravspecifikation tagits fram för just
denna, se tabell 4. Vilken sorts scanner som skall användas har redan bestämts tidigare i
arbetet, men hur scannern skall monteras och vart är inte förbestämt. Denna kravspecifikation
är då anpassad efter vart och hur scanners skall placeras. På grund av vibrationerna från ett
pågående diskprogram bör scannern sitta på så sätt att den inte ramlar av. Vid användning bör
även scannern och dess hylla vara lättåtkomlig, men inte på en position så den stör arbetet.
Scannerhyllan skall inte öka lådans djup eller skymma dess kontrollpanel.
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Tabell 4: kravspecifikation scannerhylla

4.10.
Konkurrensanalys
Under genomförandet av konkurrensanalysen hittades inga konkurrenter med liknande produkt
som är tänkt ska tas fram för problemområdet. Under annat samtal med
diskmaskinstillverkaren har det sagts att det inte finns någon lösning på detta problem på
marknaden idag. Detta påstående har bekräftats av uppdragsgivaren samt en representant hos
Almi företagspartner i Västerås. Men under analysen så hittades det lite olika varianter på hur
man kan läsa av om desinficeringen gått rätt till, antingen under tiden det diskas eller efter när
disken tas ut ur diskmaskinen. Dessa produkter kan alltså läsas av för att se om det är
diskmaskinen som är dålig eller om det har varit några mänskliga misstag som gör att
instrumenten fortfarande är kontaminerade. Dessa produkter kan ses som en slags konkurrent,
men är engångstester som inte utförs så ofta.
När den tänkta produkten kommer ut på marknaden ansluter nog fler konkurrenter. Dessa med
många olika lösningar på samma problem. Detta är något att ha i åtanke vid slutdesignen av
denna produkt.
4.11.
Marknadsanalys
I Sverige finns det ca 96st sjukhus inom de olika landstingen. Utöver det så tillkommer en hel
del inom den privata sektorn. Från en muntlig källa vet vi att det finns ca 100st diskmaskiner
med målet att desinficera instrument bara på Västerås sjukhus.
Potentiella marknader
För att hitta potentiella marknader till produkten gjordes en undersökning genom e-post till
olika vårdcentraler i Västmanland och Sörmland. Här tillfrågades samtliga hur de hanterar de
använda instrumenten, nämligen om de själva hanterar rengöringen. På vårdcentralerna som
lämnade svar diskas instrumenten först i den egna diskmaskinen som går upp till 90 °C.
Enskilda instrument behöver även steriliseras och skickas då till närmaste stora sjukhus till dess
steriliseringsavdelning.
4.12.
Idégenerering
Gruppen bestämde i ett tidigt skede att dela upp produkten i olika delar istället för att
idégenerera på helheten. Detta för att skapa ett större kreativt flöde. De delar som valdes var att
idégenerera kring scannern för sig, ”lådan” för sig och fästanordningen för sig. Gruppen
delade upp sig och skissade på idéer ensamma för att inte influera varandras tankar. Varje
deltagare fick till uppgift att ta fram så många idéer som möjligt men minst fem var på de olika
delarna, se figur 8.
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Figur 8: idéskisser

Under ett sammanställningsmöte framfördes de olika idéerna. Med hjälp av designskisserna på
de olika koncepten och samtal kring olika situationer som kan uppkomma i den tänkta miljön
där valideringssystemet skall användas så gjordes ett första urval. Tre av de mer genomtänkta
koncepten av lådan likadant för scannern var det som blev kvar. De genomtänkta koncepten
illustreras med beskrivning ses i figur 9 för lådan respektive figur 10 för scannern.
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Figur 9: koncept låda

Figur 10: koncept scanner

Dessa bestämde gruppen att de skulle utvärderas i en Pughs matris för att se vilken som
passade bäst för situationen. När det kom till valet av fästanordning så radade gruppen upp de
olika förslagen som framkommit och uppförde sedan en Pughs matris för att hitta det bästa
alternativet.
4.13.
Pughs matris fäste
Från idégenereringen kom gruppen fram till 10 stycken koncept på hur lådan skulle kunna
fästas på diskmaskinen, vilket ses i tabell 5och 6. Genom att jämföra dessa med
kravspecifikationen för fästet gjordes en Pughs matris. Det koncept som valdes till
referenskoncept var nummer 6, ”krokar”. Detta koncept valdes då det var det enklaste sättet att
hänga upp något på. Som ses nedan blev det koncept 10, nyckelhålsfäste (utstansat hål i plåten
med formen av ett uppochnervänt nyckelhål), som var det koncept som klarade sig bäst och
uppfyllde alla krav bättre eller lika bra som referenskonceptet. Detta valdes då till det
slutgiltiga fästet.

Sida 30 av 62

Tabell 5: pughs matris fäste

Tabell 6: alternativ till koncept

4.14.
Pughs matris låda
Av de tre koncept på lådan som skapades under konceptgenereringen, se figur 9, gjordes en
Pughs matris för att välja den bästa se tabell 7. Kraven togs från kravspecifikationen för lådan.
Det koncept som valdes till referenskoncept var för enkelhetens skull koncept 1. Både koncept
2 och 3 liknade referenskonceptet, men på olika punkter. Trots att koncept 3 fick flest minus
kompenserades detta av flest plustecken. Då koncept 2 och 3 fick så snarlika poäng valde
gruppen att ta de bästa delarna från de båda koncepten och satte ihop till ett slutgiltigt koncept.
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Tabell 7: pughs matris låda

4.15.
Pughs matris scannerhylla
Från konceptgenereringen togs de tre koncepten som skapats (figur 10) och lades in i en egen
Pughs matris, se tabell 8. Även här togs kraven från kravspecifikationen. Denna gång blev
koncept 3 referenskonceptet. Koncept 1 hade några plustecken, men tyvärr var det två minus
som blev kritiska, såsom att inte ramla av hyllan. Detta gjorde att koncept 2, med bättre
resultat, valdes med några influenser från koncept 1.
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Tabell 8: pughs matris scanner

4.16.
Valt koncept
Vid konceptgenereringen valdes ett koncept för fäste, men för lådan blev det att kombinera två
olika koncept till ett. De egenskaper som var de bästa valdes och sattes ihop till ett nytt
koncept. Dessa egenskaper sattes upp i en lista för att underlätta vid konstruktion och design av
lådan, vilka var:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyckelhålsfäste
Innerlåda av plast med stödväggar
Chassi i rostfritt stål
Kontrollpanel höger sida
Indikationslampa, röd och grön färg
2 lampor som ändrar färg
2 resetknappar
Lysande resetknapp
Plan knapp
Gummilist på kanter för att ge tätning
Försänkta skruvar som håller fast öppning
Gummilist bak för dämpning mot vibrationer

Ett frågetecken kring den tänkta lådan var om lådans hörn skulle vara avfasade eller rundade
och på vilken sida själva locket skulle sitta. Detta visas i illustrationer gällande lådans
konstruktion och design, se figur 11.
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Figur 11: valt koncept

Då insidan av själva lådan till en början var oklar illustrerades mikrocontrollern sittande i lådan
samt en enkel illustration av plastlådan med dess stödväggar, se figur 12.
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Figur 12: valt koncept innerlåda

Även för scannern sattes en lista upp med dess egenskaper. Dessa var:
• På väggen med egen hylla
• Flyttbar scanner
• Hål för sladd
• Stödväggar för att inte vibrera av
• Nyckelhålsfäste
• I rostfritt stål
• Gummimatta att stå på
• Gummilist för att dämpa mot vibration
Vid framtagande av CAD-modell uppdagades problem som löstes under tiden, såsom mindre
detaljer på plastlådan samt kontrollpanelen.
4.17.
Flödesschema
Ett flödesschema konstruerades för att få en bra överblick över hur användningsprocessen går
till. Schemat börjar med att dunkarna bytts ut för att sedan scanna dunk 1 samt ventil 1. Om
lampan lyser rött trycks tillhörande resetknapp ner och dunken kontrolleras för att sedan
upprepa processen. Ifall lampan lyser grönt fortsätter processen med att scanna dunk 2 och
ventil 2. Även om lampan lyser rött här berörs endast dunk 2 och ventil 2 och endast denna del
av processen behöver göras om. Vid grön lampa kan diskmaskinen startas igång.
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Figur 13: flödesschema
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4.18.
SWOT
Då gruppen ville se hur stark den tänkta produkten kunde bli på marknaden utfördes en SWOTanalys, se figur 14. De styrkor gruppen anser produkten har är att vid lansering kommer denna
vara ensam på marknaden då en ny marknad öppnas. Den har även stora möjligheter att ta en
stor marknadsandel samt expanderas till anda marknader såsom veterinärer, tandläkare med
flera. Att vara först är dock inte alltid en fördel då ingen vet vad produkten innebär och
marknaden kan vara omedvetna om problemet. Ett stort hot är även att det är svårt att förutse
konkurrenterna. Produkten är även lättanvänd och löser ett potentiellt livshotande problem.
Den innehåller dock många komponenter vilket ökar priset och storleken samt att produkten
lätt kan kopieras då den är enkel gjord.
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Figur 14: SWOT

4.19.
Affordance
Under arbetet har lite extra fokus lagts på att göra produkten så enkel att förstå som möjligt.
Användaren ska i princip inte behöva någon speciell utbildning för hur denna produkt fungerar
och används, kanske endast en enklare genomgång första gången. Detta för att så få misstag
som möjligt ska ske. Det gruppen tänkt på är att använda en scanner som påminner mycket om
de scanners som de flesta i dagens läge stött på bland annat i matbutiker där det finns
självscanning. Den är karakteristiskt uppbyggd så den ska ”berätta” själv för användaren hur
den ska användas. Gruppen har även eliminerat så många knappar som möjligt i produkten för
att minska förvirring. I nuläget så finns det två resetknappar utplacerade, de är i färgen rött för
att indikera att dessa inte ska tryckas på om det inte är något problem. Det finns även två
lampor som kan lysa rött eller grönt beroende på om allt gått rätt till då den gröna lampan
påminner oss om att allt är bra eller om det behövs göras om och då lyser den röda lampan för
att indikera att resetknappen vid lampan behöver användas. Det som är affordance här är
färgerna som skickar ut olika signaler till oss som användare. Grönt förknippas ofta med bra
och rött med dåligt. Rött på knapp indikerar oftast att man inte bör trycka på den ex. nödstopp
eller liknande. Det som gruppen även tänkt på är att produkten är ju uppdelad i två delar med
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scannerhyllan och lådan dessa har valts att göras i samma material och med likadana fästen så
att det lätt ska kännas igen att dessa två hör ihop.
4.20.
Semiotik
Den semiotik som finns i den här produkten är egentligen bara texten som gruppen valt att
förtydliga resetknappen med. Gruppen har ansett att inte några ikoner eller index är nödvändiga
i denna produkt för att skapa mervärde eller extra förståelse. Gruppen kände dock att ett ord
krävdes på knapparna för att förtydliga, då dessa knappar har samma funktion. Det finns även
lite text på en etikett placerad på sidan av produkten där produktens namn står.
4.21.
FMEA
När gruppen tittade på vad som kunde gå fel med produkten hittades sju kritiska komponenter
som sattes in i en FMEA se bilaga 2. Dessa komponenter är knapp, lampa, skruv, gummilist,
scanner, scannerhylla samt material. Enligt FMEA har de flesta felen låg sannolikhet att
uppkomma. Dessa fel är mindre allvarliga eller lätta att upptäcka. De två felsätt som dock
ligger i farozonen och har fått höga poäng i riskanalysen. Den första är att lampan slutar lysa av
elfel. Detta har inte allt för hög frekvens, men då allvarlighet samt upptäckssannolikheten är ett
steg högre vilket leder till ett högre värde. Det andra felsättet fick samma poäng men är mycket
svårare att upptäcka. Felsättet är att den tätande gummilisten torkar ut och kan släppa in damm
eller vätska från rengöringsmedel. För själva plastlådan är detta inte farligt, men om vätska
kommer åt elektroniken kan en kortslutning ske. Då locket inte frekvent planeras att öppnas är
det svårt att upptäcka om gummilisten blivit torr och inte längre håller tätt. Gummilisten är
även svårare att byta än om spåren i på skruvens huvud slits, vilket är den tredje högsta
felsättet.
4.22.
DFA och DFM
Gruppen har under designarbetets gång haft DFA och DFM i åtanke. Därför har antalet
komponenter hållits nere så den endast innehåller de komponenter som verkligen behövs för att
produkten ska vara användbar. Detta för att varje ny komponent som tillförs medför en risk för
defekta komponenter. Även för att varje ny komponent tillför en extra kostnad som man helst
vill undvika. Alla komponenter i denna produkt utom fyra stycken är standardkomponenter
eller andra redan befintliga komponenter. Även detta för att minska kostnaderna och underlätta
i arbetet med tillverkning och montering. De tillverkningstekniker som gruppen valt för
produktionen av den här produkten är valda då gruppen anser dessa som bäst lämpade. De
passar bäst för materialen som valts och för formen på produkten men även för volymen vid
tillverkningen. Under designprocessen valdes att alla komponenter ska kunna monteras från
samma håll utan att montören ska behöva flytta eller vrida på produkten. Lådan är själva basen
för monteringen där alla komponenter skall placeras i. Det finns färdiga fack i lådan där man
lättare ska se vad som ska placeras vart. De sladdar som kommer att finnas i lådan ska fästas
ihop med varandra för att undvika trassel. De enda skruvar som kommer användas till detta är
fyra skruvar som används för att fästa locket på lådan. Denna produkt är designad för delvis
automatiserad produktion.
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4.23.
DFE
Gruppen har valt att fokusera på DFE under designprocessen då hänsyn för miljön är
nödvändigt för att inte slösa på jordens resurser. Därför valde gruppen tillverkningsmetoder
som ger minimalt med spill. Det har även valts material som lätt kan återvinnas, såsom stål och
termoplast. De komponenter som behöver tillverkas från grunden har gjorts så tunna som
möjligt men ändå nå kraven. Den färdiga produkten kommer att kunna få service under sin
livstid vid problem för att förlänga livslängden. Då produkten behöver monteras av behörig
personal på plats behöver inte produkten paketeras för att säljas direkt till kund, manualen blir
även mindre. Detta bidrar också till mindre utsläpp. Vid demontering behövs även här en
behörig personal för att plocka ner produkten och återanvända de komponenter som fortfarande
är i bra skick. Materialen kommer även vara lätta att skilja på vid demontering
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5. RESULTAT (Empiri)
Gruppen har valt att kalla produkten i denna rapport för SafeSide. Detta namn återspeglar
produktens syfte vid användning. Vid rapportens skrivande fanns det heller inte något
varumärkesskydd på detta namn i varken Sverige eller Europa.
Detta projekt har resulterat i en CAD-modell på SafeSides behållare för både elektronik och
handscanner. Modellen gjordes i programmet SolidWorks och har tillhörande ritningar, se
bilaga 3. Behållaren för elektroniken har i detta arbete kallats för lådan på grund av sin form
medan behållaren för scannern har kallats för scannerhylla. SafeSide är tänkt att sitta på
diskmaskinens sida med kontrollpanelen mot framsidan. Slutkonceptet på dessa ses i figur 15
och 16.

Figur 15: slutkoncept låda

Figur 16: slutkoncept scannerhylla

Lådan
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Lådan består utav tre huvudkomponenter; ett chassi, lock samt en innerlåda. Dessa beskrivs
mer noggrant nedan.
Chassi
Chassit är av rostfritt stål av typen AISI304 och är den yttersta komponenten. Denna är
konstruerat för att skydda dess innehåll samt kunna rengöras regelbundet med de
rengöringsmedel som ofta används inom sjukvården. Se figur 17 för en överblick.

Figur 17: översikt chassi

Formen på chassit är en låda med öppen front och avrundade hörnen för lättare rengöring samt
förhindra skador på vassa kanter. Vid montering kommer lådans botten vara mot diskmaskinen
och även där ha avrundningar för att skydda diskmaskinen mot repor. Chassit får sitt utseende
på ett snabbt och effektivt sätt genom dragpressning. Lådans mått är 163 mm lång, 140 mm
hög, 50 mm djup och har en materialtjocklek på 1,5 mm.
Nära bottens överkant är två nyckelhålsfästen utstansade nära hörnen (figur 18). Inga fästen är
placerade i nederkant då lådan inte blir så pass tung för att behöva hållas upp på fyra punkter.
Däremot sätts en gummilist i nederkant för att dämpa vibrationerna från diskmaskinen till
lådans elektronik samt minska eventuellt oljud om lådan slår mot diskmaskinen. En gummilist
kommer även sättas på kanten mellan lock och låda för tätning för att damm och vätska inte ska
komma in till elektroniken.
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Figur 18: nyckelhålsfästen

På chassits högra sida sett framifrån är plats för två resetknappar och två lysdioder utstansade
som utgör själva kontrollpanelen. Beroende på vilken sida om diskmaskinen SafeSide skall
sitta kan kontrollpanelen anpassas. I lådans överkant mot locket finns en kant på 0,75 mm.
Denna skåra är konstruerad på det viset att locket enkelt ska placeras ner och få ett stöd.
Genom detta blir chassit tätt och lättare att montera.
Lock
Locket har till uppgift att skydda komponenter i lådan men på ett enkelt sätt se till att man kan
komma åt dessa om service är nödvändigt. Dess storlek är 162,25 mm lång, 139,25 mm hög
med ett djup samma som chassits tjocklek, nämligen 1,5 mm. Hörnen är avrundade för att
passa chassit. I varje hörn sitter dessutom en försänkt M4 skruv för att hålla fast locket. Se en
helhetsbild i figur 19.

Figur 19: lock

Innerlåda
Innerlådan består av termoplasten ABS och har storleken 160 mm lång, 137 mm hög och 47
mm djup med en tjocklek på 2 mm. Även denna komponent är utformad som en låda med
öppen front, se figur 20.
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Figur 20: innerlåda

Produktionstekniken på innerlådan är formsprutning, och för att detta lätt ska ske är innerlådan
jämntjock över hela konstruktionen. För att hålla mikrocontrollern på plats och hålla fast denna
har stödväggar konstrueras. För att inga missförstånd skall ske vid montering sitter
huvudkomponenten i elektroniken inte helt i mitten. Innerlådan har konstruerats med fritt
utrymme på båda sidor av mikrocontrollern för bättre ventilation samt plats för sladdar och
eventuella andra elektriska komponenter. Detta leder även till att kontrollpanelen får större
plats. Genom en öppning på sidan kan kontrollpanelen föras in och hålls stabil genom att sättas
ner i speciella skåror som håller den på plats. I varje hörn har material i form av cylindrar lagts
till för att fästa skruvarna i. Dessa går från botten och upp för att lättare kunna formsprutas. De
sitter tillräckligt tätt till de avrundade hörnen för att spara material samt få så jämn tjocklek
över hela komponenten.
På innerlådans baksida är två håligheter konstruerade för att ge plats för nyckelhålsfästet. Detta
gjordes på innerlådan och inte chassit då detta sätt är mer resurs- och tidssparande vid
tillverkning och montering. (se figur 21) Längst ner på botten av innerlådan är två hål
utstansade för att få in elektricitet till lådans elektronik samt ha sladden till scannerns basstation
på ett bra och säkert sätt utan att skapa sladdtrassel.

Figur 21: baksida innerlåda
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Montering
Som ses i sprängskissen i figur 22 kommer chassit att agera som bas dit allt monteras på. I
Chassit limmas innerlådan dit först, kontrollpanelen monteras med mikrocontrollern därefter,
och sedan kopplas resten av elektroniken in. Denna ordning gör att kopplingarna till
kontrollpanelen lätt kan göras utan att trasslas in i mikrocontrollern eller att denna är i vägen.
När all elektronik är inkopplad skruvas locket på som en sista detalj med gummilisten emellan
som tätning.

Figur 22: montering

Scannerhylla
För scannern har en hylla tagits fram i samma material som chassit och locket. Dess storlek är
190 mm lång, 104 mm hög och 75 mm djup med en tjocklek på 1,5 mm. Hyllan skall kunna
sättas fast nästintill oberoende av lådan för att sättas på bästa plats för att enkelt nå denna vid
användning. Även hyllan sätts fast med två nyckelhålsfästen. En kant på 30 mm kommer
hindra scannern att ramla av vid vibrationer samt en gummimatta hindrar oljud och ger mer
stabilitet. Då scannerns basstation skall kopplas med lådan är ett hål utstansat för sladden, se
figur 23. Själva scannern kommer stå i upprätt läge då denna tar minst utrymme.
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Figur 23: hål för sladd

I den teknik som kommer att användas för produkten är det först och främst handscannern som
är speciellt anpassad för att vara i sjukhusmiljö. Den som valts till den här produkten är
sladdlös vilket ger en mobilitet som ofta krävs inom sjukvården. Den är även tillverkad så att
höljet är helt tätt och behandlat med antimikrobiella tillsatser för att minska risken för
bakteriespridning. Det rostfria stålet som används i produktens hölje är även det valt för att det
är den bäst anpassade metallen för sjukhusmiljö. Resterande delar i produkten behöver inte
vara speciellt anpassade för sjukhusmiljön då höljet på produkten håller detta skyddat och tätt
förslutet.
På bilderna nedan kan ses hur SafeSide är tänkt att placeras på diskmaskinen.

Sida 45 av 62

Figur 24: helhetsbild

För att på ett lätt sätt förklara hur den tänkta produkten kommer ge resultat följer nu två
scenarior ett utan den tänkta produkten SafeSide™	
  och	
  ett	
  med	
  SafeSide™:	
  
Senario1 utan SafeSide ™
Emma är snart i slutet av sitt skift efter en stressig dag på jobbet. Hon ska bara fylla
diskmaskinen en sista gång innan det är dags att gå hem. Vid diskmaskinen inser Emma att
disk- och sköljmedlet måste bytas innan arbetet kan fortsätta. Hon småspringer iväg till förrådet
för att hämta två nya dunkar att byta till. Hon är lite småstressad och tar två dunkar där de
brukar stå och tar sig sedan tillbaka till diskrummet. Väl där rycker Emma vant ut de gamla
dunkarna och ställer in de nya på samma ställe. Efter detta fyller hon maskinen och kör igång
disken. Efter detta går Emma hem ovetande om att hon av misstag satt in två dunkar med
sköljmedel istället för en med diskmedel och en med sköljmedel. Detta blir Emma varse dagen
efter då hon är tillbaka på jobbet. Denna gång hade det turligt nog gått bra då en annan
sköterska kontrollerat hur mycket det var kvar i dunkarna och då insett att det var fel medel i
maskinen och hunnit ta tillbaka alla de kontaminerade instrumenten innan de kom ut till
operationsborden igen. Denna gång blev ingen skadad av detta misstag men vad händer nästa
gång?

Sida 46 av 62

Senario2 med SafeSide™
Emma är snart i slutet av sitt skift efter en stressig dag på jobbet. Hon ska bara fylla
diskmaskinen en sista gång innan det är dags att gå hem. Vid diskmaskinen inser Emma att
disk- och sköljmedlet måste bytas innan arbetet kan fortsätta. Hon småspringer iväg till förrådet
för att hämta två nya dunkar att byta till. Hon är lite småstressad och tar två dunkar där de
brukar stå och tar sig sedan tillbaka till diskrummet. Väl där rycker Emma vant ut de gamla
dunkarna och ställer in de nya på samma ställe. Därefter tar hon ner scannern från den lilla
hyllan på sidan av maskinen. Skannade streckkoden på ventilen som träs ner i dunken efter det
så scannade hon koden på dunken och fick en grön lampa som indikerade att dessa matchade.
Hon fortsatte då med att scanna ventil nummer två och sedan dunk nummer två men fick då en
röd lampa om att detta inte är rätt dunk för denna slang. Hon kollade extra noga på dunken och
insåg till sin fasa att hon tagit två sköljmedel istället för en med diskmedel och en med
sköljmedel. Tänk vad om hade hänt om de inte haft SafeSide som validerade diskningens
säkerhet. Hon småsprang tillbaka till förrådet för att hämta en ny dunk. När hon var tillbaka så
tryckte hon på resetknappen för slang nummer två och började om scanning nummer två. Hon
scannade ventilen och scannade sedan den nya dunken och fick då den gröna indikatorlampans
godkännande att fortsätta med disken. När hon bytt diskmedlen fyllde hon diskmaskinen och
satte igång disken. Efter det gick Emma hem för dagen.
Hur många kan säljas?
Företaget som tillverkar diskmaskinerna gruppen tittat på tillverkar ca 1000 diskmaskiner i
veckan som säljs kontinuerligt(källa som vill vara anonym). Utifrån dessa siffror tänker
gruppen att det borde gå att sälja ca 500 SafeSide per 1000 diskmaskiner. Det blir ca 52000 st
diskmaskiner på ett år och då tänker gruppen att det blir ca 26000 st Safeside per år som kan
säljas. Detta är tänkt efter ca ett år i produktion. Efter detta så räknas det med att SafeSides
försäljning kommer öka med tiden.
Då detta ger oss en ungefärlig siffra på hur många som måste tillverkas under ett år ser gruppen
att detta befogar valet att använda sig av tillverkningsmetoder som kräver lite dyrare verktyg då
det kommer löna sig i längden.
Gruppen har genomfört en enklare ekonomisk kalkyl för hur mycket det skulle kosta att
tillverka en SafeSide. Denna kalkyl är utförd med tanken att det ska tillverkas 26000st på ett år
och att det är första året. Då gruppen inte haft möjlighet att få svar från berörda parter angående
priser på alla komponenter och att priser på material är dagspriser så är siffrorna delvis antagna.
Metall 49kr/kg
Uppskattad maskinkostnad dragpressning 0,30kr/s
Uppskattad tid för varje detalj i dragpressen från start till klar ca 1,5 min
Plast 10kr/kg
Verktygskostnad formsprutning 200.000kr
Maskinkostnad formsprutning 0,15kr/s
Tid för varje detalj i formsprutan från start till klar ca 30s
Uppskattad monteringstid 30 min
Uppskattad arbetskostnad ca 150kr/tim
Priser för en SafeSide:
Metall: 1,262kg ger en kostnad på 61,83kr
Plast: 0,114kg ger en kostnad på 1,14kr
Maskinkostnaden blir 31,5kr för båda maskinerna
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Verktygskostnaden utslagen på ett år och varje produkt blir 7,7kr/produkt
Arbetskostnad för monteringen ca 75kr
PLC
Scanner
Ventiler
Kablage
Tolk för scanner
Övrigt material
Låda
Kostnad 1 SafeSide

5000kr
2800kr
500kr
500kr
5000kr
500kr
177,17kr
14477,17kr

Denna kostnad är räknad på om en privatperson skulle köpa komponenterna en och en inte om
det skulle köpas för produktion. Om den skulle produceras skulle dessa priser sjunka betydligt
med mängdrabatter och likande.
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6. ANALYS
Här följer en analys av hur produkten möter de olika kraven och frågeställningarna.
6.1. Analys av kravspecifikationer
När gruppen utgår från de olika kravspecifikationerna som har upprättats under detta arbete så
anser vi att större delen av kraven uppfylls med goda resultat.
Lådan
Lådan håller sig inom de måttramar som gruppen mätt upp vid studiebesöket. Under arbetet har
det genomförts en Pughs matris utifrån dess kravspecifikation för lådan i produkten och med
hjälp av den så anser gruppen att denna låda uppfyller de olika krav ställda på produkten (se
sidan 26 för kravspecifikation). I konstruktionen har kraven hållits i åtanke för att den just ska
uppfylla så många krav som möjligt utan att det ska bli en kompromiss i designen. Det som
skulle kunnat bli mer genomarbetat är innerlådans utformning så den var bättre optimerad för
att passa de olika komponenterna. Det är även lite brist i kunskap som lett till att utrymmena
för el dragningen uppskattats efter andra produkters utseende.
	
  
Fästena
Även fästena har en egen kravspecifikation (se sidan 26) för att dessa skulle bli så bra
anpassade för ändamålet som möjligt. Under arbetet så lades lite extra vikt på detta för att vara
säkra på att produkten inte skulle skadas om fästena inte höll måttet. Så en egen Pughs matris
utfördes. Dessa krav känner gruppen är uppfyllda. Dessa fästen var de som fungerade bäst
utrymmes mässigt men kunde ha bytts ut mot ett stabilare fäste om inte det kravet var av stor
vikt.
Scannern
Då scannern har kommit att bli en separat del i denna produkt så kan vi som grupp inte riktigt
styra över hur den kommer bli placerad vid användning och på det sättet kan vi inte säkerställa
att alla de krav som ställts (se sida 27) kommer att bli uppfyllda. Med detta sagt ska tilläggas
att det kommer finnas alla möjligheter att se till att de uppfylls om så önskas men inget som
gruppen kan ha kontroll över. Många av kraven påverkas av slutplacering.
6.2. Analys av frågeställningar
Här under följer en kort analys om frågeställningar och problemformulering.
Finns det speciell teknik för sjukvården som kan användas i produkten?
Gruppen har hittat speciell teknik och implementerat denna i produkten detta kan ses i avsnitt
Resultat.
Har ett designförslag tagits fram?
Ett förslag på hur den här produkten kan komma att se ut har tagits fram och redovisats med
CAD-modell och ritningar.
Har en ekonomisk kalkyl tagits fram?
En kalkyl har tagits fram, dock inte en fullständig kalkyl då vissa summor är antagna för att det
inte gått att få fram information om alla specifika kostnader.
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Har det visats hur produkten kan ge resultat för slutkund?
En text har skapats för att på ett enkelt sätt visa hur produkten skulle fungera och vilka resultat
den skulle kunna ge för den personal som använder den samt patienter som kan drabbas.
Utifrån problemformuleringen så anser gruppen att om denna produkt funnits till hands vid
incidenten i fråga, skulle detta problem aldrig uppstått.
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7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
7.1. Slutsats
Målet med det här examensarbetet var att ta fram en produkt för att förebygga fel vid byte av
disk- och sköljmedel till diskmaskiner för kirurgiska instrument. Detta har gjorts i form av ett
koncept som visats som CAD-modell. Dock är detta endast ett koncept, ej en färdig produkt.
Gruppen har på grund av tidsbrist inte hunnit med att titta vidare på ventiler för uppsugning av
disk- och sköljmedel som också måste ses över för att produkten ska fungera.
Då vi endast varit en del av de människor som varit inblandade i projektet i sin helhet så har vi
följt vissa val som gjorts av andra. Ett exempel på detta är att vi inte valt vilka sorter av
komponenter som ska finnas med utan arbetat runt vad andra bestämt.
Hade det funnits mera tid så hade gruppen tagit fram en prototyp för att kunna prova så att
produkten verkligen fungerar. I nuläget så är allt väldigt teoretiskt ännu.
Gruppen känner sig nöjd med resultatet och känner att de hunnit med det som varit väsentligt
för produkten. Gruppen skulle kunnat fördela tiden lite annorlunda, så mer tid lagts på det
praktiska istället för det teoretiska men överlag är resultatet som önskat.
7.2. Rekommendation
Gruppen rekommenderar som nästa steg i det här projektet att ta reda på mer om de ventiler
som behövs. Vi ser även en fördel med att så snabbt som möjligt få fram en prototyp och testa
den i en verklig situation. Ett sådant test kan hjälpa uppfinnaren att hitta det finansiella stödet
som behövs samt väcka intresse hos de tänkta kunderna.
Det skulle även rekommenderas att ett beslut angående patent tas snarast om detta är av
intresse för uppfinnaren. Detta kan ge ett övertag på en marknad som kommer att uppstå då
produkten kommer till tillverkning.
Ett senare steg kan vara att undersöka möjligheter att även rikta sig till andra marknader.
Marknader som veterinärstationer och tandläkarmottagningar då dessa områden också kräver
sterila och desinficerade instrument. Denna information baseras på att gruppen har genomfört
mailkonversationer med företag inom andra marknader för att undersöka om dessa använder
liknande disksystem.
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