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ABSTRACT  
 

This thesis is performed at Mälardalen University and the Academy of Innovation, 

Design & Technology. At the end of a Bachelor education in innovation and 

product design IKE20, this project thesis where written in the spring of 2016. The 

project focuses on industrial design and includes 10 weeks of full time studies. 

The report is the result of the projects performance. The project is described by its 

methods and working procedures together with visual illustrations. 

 

The work includes a product development process where hygiene and oral care is 

the focus. The project is the result out of a previous project that arose during a 

previous course of education. The project is a further development of toothpaste 

handling in bathrooms. The assignment was to design and evaluate the function 

and design of a toothpaste dispenser. The report is intended to form the basis for 

further development of the product. 

 

By working in a scientific way by using product development tool has a product 

development process been performed to find a solution concept of the problem. 

To work out a qualitative concept, the author had to purchasing, testing and 

dismantling existing products on the market. An analysis of the bestselling 

toothpastes has been completed and evaluated. 

 

Through testing and evaluation tools have concepts evaluated and compiled into a 

final concept. The final concept has then been developed and adapted for 

manufacturing and assembly. A full-scale three-dimensional model of the product 

has been developed in a 3D software program. Manufacturing drawings had then 

been developed from the model.  
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SAMMANFATTNING 
 

Detta examensarbete är utfört på Mälardalens Högskola på akademin för 

Innovation, Design & Teknik. I slutet av högskoleingenjörsutbildningen 

”Innovation och produktdesign” (IKE20), genomfördes under våren 2016 detta 

projekt som examensarbete. Projektet är inriktat på Industriell design och omfattar 

10 veckors heltidsstudier. Rapporten är resultatet av projektets genomförande. 

Projektet beskrivs med dess metoder och arbetsgång tillsammans med visuella 

illustrationer.  

 

Arbetet omfattar en produktutvecklingsprocess där hygien och munvård står i 

fokus. Projektet är resultatet av ett tidigare projekt som uppkom under en tidigare 

kurs i utbildningen. Projektet är en vidareutveckling av tandkräms-hantering i 

våtrum. Uppdraget var att utforma och utvärdera funktion och design på en 

tandkrämsdispenser. Rapporten är tänkt att ligga som underlag till 

vidareutveckling av produkten.  

 

Genom att på ett vetenskapligt arbetssätt använda produktutvecklingsverktyg har 

en produktutvecklingsprocess genomförts för att finna ett lösningskoncept till 

problemet. För att arbeta fram ett kvalitativt koncept har inköp, test och 

demonteringar av befintliga produkter genomförs. En analys av de bästsäljande 

tandkrämerna har genomförts och utvärderats.  

Genom tester och utvärderingsverktyg har koncepten utvärderats och 

sammanställts till ett slutkoncept. Slutkonceptet har sedan utvecklats och 

anpassats för tillverkning och montering. En fullskalig tredimensionell modell av 

produkten har framtagits i ett 3D mjukvaruprogram. Utefter modellen har 

tillverkningsritningar framtagits.  
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FÖRORD 
 

Jag vill härmed tacka min handledare Ragnar Tengstrand för en hjälpande hand 
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1. Ordlista 
 

 

ABS En förkortning på plasttypen  

akrylnitril-butadien styren.  

Brainstorming Idégenererings verktyg. 

 

CAD  

 

Computer Aided Design, tredimensionellt 

konstruktionsprogram. 

 

DFA 

 

Design For Assembly. 

DFM 

 

Design For Manufacturing. 

FMEA 

 

Failure Modes And Effects Analysis. 

Funktionsanalys 

 

Funktions nedbrytning i Huvud, Del och 

Stödfunktion. 

 

GANTT-schema 

 

Planeringsverktyg. 

Kravspecifikation 

 

Kravlista på produkten.  

Pughs-matris 

 

Konceptutvärderingsverktyg. 

IDT 

 

Akademin för Innovation Design och Teknik 
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2. INLEDNING 
 

Examensarbetet som presenteras i följande rapport utförs på Mälardalens 

Högskola under akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT). 

Examensarbetet har inriktningen industriell design och utförs på grundnivå och 

omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet sker under våren 2016 på helfart 

vilket motsvarar 40 timmars arbetsveckor under en tioveckors-period. 

Uppdragsgivaren i arbetet är Daniel Forsström.   

 

 

 Bakgrund 
 

Problemet uppkom som ett mindre projektarbete inom ”Design Management” 

(KPP108), som genomfördes under hösten 2014. Uppgiften var att utefter ett 

företag anpassa och utforma en produkt eller tjänst som passar in i företagets 

visioner. En tandkrämsdispenser blev resultatet, anpassat för BRAUN och ORAL-

B som målgrupp. Tiden gick och när examensarbete väl kom på tapeten påmindes 

jag om idén när kurskamrater gav god respons på det tidigare projektet. Intresset 

växte och blev till det projekt som redovisas i denna rapport.  

 

 

 Projektdirektiv  
 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors 

heltidsstudier med 40 timmars arbetsveckor inom högskolan. Produkten som tas 

fram i arbetet ska redovisas i denna rapport med hjälp av CAD-bilder inklusive 

renderingar samt tillverkningsritningar och sammanställningsritningar.  

Arbetet sker igenom design och motiverbara former och komponenter.  

Ingen fysisk modell behöver presenteras  

 

 

 Problemformulering 
 

Examensarbetet har som avsikt att finna en lösning på en hygienisk, stationär 

tandkrämsdispenser. Användning av tandkrämstuber i nuläget anses av 

”Huffington post” vara ohygieniskt. De rekommenderar starkt att använda en 

tandkrämstub per familjemedlem för att vara riktigt säker på att inte få bakterier 

på sin tandborste. De rekommenderar också att aldrig träffa tandkrämstuben med 

tandborsten om fler än en person använder tandkrämstuben (Levine, 2014).  
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 Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med examensarbetet är att studenten skall kunna använda sig av de 

kunskaper som utbildningen erfordrat. Genom de verktyg och kreativa metoder 

sedan ta fram ett produktionsfärdigt koncept för en produkt. Studenten ska på ett 

vetenskapligt sätt bevisa sig bemästra de olika momenten för att lösa uppgifterna.  

 

Målet med examensarbetet är att produkten ska smälta in i den tänkta miljön, vara 

tydlig och enkel för kunden att hantera, tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt med 

enkel montering och så få komponenter som möjligt.  

 

1. Hur kan man utforma en dispenser för de vanligaste tandkrämstuberna 

som säljs i Sverige? 

 

2. Hur kan en dispenser utformas för att tydligt beskriva funktion och 

användning? 

 

3. På vilket sätt kan en dispenser utformas för att estetiskt passa bra in i 

våtrumsmiljöer?  

 

4. Hur kan en dispenser utformas för att främja hygienisk användning? 

 

 

 Mål 
 

Målet med detta examensarbete är att på ett vetenskapligt arbetssätt komma fram 

till ett innovativt lösningskoncept till en tandkrämsbehållare. 

Tandkrämsbehållaren ska förvara och på ett hygieniskt sätt få ut tandkrämen från 

tandkrämstuben till brukarens tandborste.  Konceptet som tas fram i arbetet ska 

vara en fungerande lösning som går att applicera på dagens tandkrämstuber. 

Lösningen ska med hjälp av designmetoder synliggöra på ett visuellt sätt de tänka 

funktionerna. 

 

 Projektavgränsningar  
 

 Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors 

heltidsstudier.  

 Projektet kommer att resultera i ett designkoncept med tillhörande 

måttriktiga ritningar.  

 En djupare analys av materialval kommer inte att göras utan det kommer 

att användas en av de vanligaste plaster för tillverkning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Produktutvecklingsprocess 
 

 

 Projektplanering 
 

En projektplanering är ett dokument som definierar vilka uppgifter som behöver 

bli klara i designprocessen. För varje uppgift i projektplaneringen redovisas vilken 

tid det tar att klara uppgiften, vilken relation den har till de andra uppgifterna och 

ibland även kostnadskalkyleringar. Projektplaneringen är ett redskap som ger en 

överskådligbild av hur projektet fortleder och ett bra verktyg för att hålla projektet 

under kontroll. En projektplanering sker via fem steg men i mitt projektarbete har 

jag valt de fyra första stegen då det sista ej är relevant i min process (Ullman, 

2003).   

 

Steg ett: Identifiera uppgifterna  

Första steget i projektplaneringen är att identifiera uppgifterna och specificera 

dessa. Detta kan vara svårt när det kommer till nystartade projekt på okänd mark. 

Fordonsindustri har i detta steg en stor fördel då de oftast sätter de designers som 

arbetat på tidigare modeller även på det kommande projektet. Detta gör att 

uppgifterna redan från start är tydliga då processen tidigare genomgåtts i och med 

tidigare projekt (Ullman, 2003). 

 

Steg två: Ange målen för uppgifterna  

Tydliga mål ska sättas på uppgifterna. Målen tas från existerande information om 

produkten som ses som input. Inputen arbetas genom några aktiviteter och 

kommer ut som en output. Outputen är till nytta för kommande uppgifter i 

processen. Uppgifterna ses ofta som aktiviteter som måste göras, dessa måste 

förfinas så att resultatet av aktiviteterna utger målet för uppgiften. Målen måste 

vara enkla att förstå för alla berörda samt kunna genomföras med de resurser och 

tid som projektet har på sig (Ullman, 2003). 

 

Steg tre: Uppskatta vilka resurser som önskas 

Steg tre går ut på att uppskatta de resurser som finns tillgängliga. I större projekt 

kan en uppgift kräva en eller flera heltids-uppoffringar, medan andra kanske bara 

kräver några enstaka timmar i veckan under en begränsad tid. Det är viktigt för 

varje person och uppgift att inte bara uppskatta totaltiden utan även distributionen 

av tiden på uppgiften.  Uppgifter i ett designprojekt kan vara simulationer, tester 

och prototyper m.fl. (Ullman, 2003). 

  



12 (73) 

Steg fyra: Utveckla en följd av uppgifter  

När de tre ovanstående processerna är redovisade och utvecklade är nästa steg att 

rangordna dessa. Målet med detta är att se till att uppgifter blir klara innan de ska 

visa resultat, men även se till att varje personalresurs används maximalt. Det är av 

stor vikt att planera när uppgifter bör slutföras då en del uppgifter måste ske i en 

viss följd, då de ej kan påbörjas innan en annan är slutförd (Ullman, 2003). 

 

 

3.1.1. GANTT-SCHEMA 
 

GANTT-schema är en traditionell metod för tidsplanering inom projekt. Schemat 

innehåller en horisontell tidslinje baserat på start och slut på olika delmoment i 

processen. Med processens gång färgläggs momenten för att ständigt vara 

uppdaterat på vad som är slutfört och inte. Det finns olika sätt att ansätta ett 

GANTT-schema men grunden är den samma i alla varianter (Eppinger & Ulrich , 

2012).   

 

Genom att planera sin process i ett GANTT-schema ges en överskådlig bild av 

projektets avklarade deadlines likväl som oklarade och kommande moment. 

När ett projekt är avklarat är det för framtida projekt viktigt att utvärdera schemat 

för att få erfarenheten att kunna förutspå hur lång tid olika steg i processen kan ta 

(Eppinger & Ulrich , 2012) 

 

  

Tabell 1 Exempel på ett Gantt-Schema 
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 Designprocess 
 

Både Kenneth Österlin och Eppinger m.fl. förklarar i sina böcker hur en 

designprocess kan se ut.  

 

0. Planering 

Den första fasen kallas noll då denna ligger före projektets uppstart. I fas noll 

undersöks möjligheterna för projektet baserat på företagets arbetsstrategi och även 

en uppskattning av marknadens utveckling. Det som kommer ut ur fas noll är en 

projektbeskrivning med produktens affärsmål, marknadsmål tillsammans med 

avgränsningar (Eppinger & Ulrich , 2012). 

 

1. Konceptutveckling 

I fas ett identifieras marknadsmålen och ett flertal koncept tas fram och 

utvärderas. I konceptutvecklingsfasen tas olika koncept fram som förklarar 

produktens funktion, form och andra egenskaper. En analys på den konkurrerande 

marknaden genomförs och även en ekonomisk uppskattning som fungerar som en 

motivering till projektet (Eppinger & Ulrich , 2012).   

 

2. Systemnivå-utveckling 

Fas två är systemnivå-utvecklingen där produkten delas upp i komponenter och 

preliminära konstruktioner. Det är även i denna fas som tillverkning och 

montering kommer in i projektet, en planering görs över hur produkten skall 

tillverkas och monteras (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

3. Detaljdesign 

Här skapas en klar bild av materialval, geometri, tolerans på produkten samt vilka 

komponenter som kommer köpas in av leverantörer. En projektplanering som 

innefattar verktyg och tillverkning av de olika komponenterna skapas. Resultatet 

av denna fas är en kontrolldokumentation där ritningar och andra filer beskriver 

geometrin och verktygen för de olika komponenterna (Eppinger & Ulrich , 2012).  
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4. Tester och 

vidareutveckling 

Här testas och vidareutvecklas 

koncepten genom prototyper där den 

tänka geometrin testas tillsammans 

med dess andra komponenter. Den 

tänkta produkten tillverkas med 

samma material och geometri som 

den tänkta tillverkningsmetoden 

tänkt åstadkomma. Prototypen 

behöver nödvändigtvis inte vara 

tillverkad i rätt verktyg utan de 

viktiga är att se att allt fungerar 

(Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

 

 

  
Figur 2 En visuell beskrivning av designprocessen 
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 Problemförståelse 
 

För att få en stadig grund att arbeta på genomförs en problemförståelse som 

innefattar befintliga produkter och dess för- och nackdelar, vilken funktion och 

krav som ställs på produkten och hur man på bästa sätt tar sig an problemet i fråga 

(Österlin, 2012).  

 

 

 Faktainsamling 
 

Genom en väl utförd faktainsamling ges möjlighet att finna en kvalitativ 

problemlösning. För att utveckla en produkt krävs det kunskaper inom området. 

Beroende på vad som ska förbättras varieras djupet på faktainsamlingen. 

Faktainsamlingen sker för få bättre grepp om problemställningen. Hur 

faktainsamlingen utförs är även den varierande beroende på vilket område 

problemet finns (Ullman, 2003). 
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 Konkurrensanalys 
 

För att resultatet skall vara konkurrenskraftigt krävs en närmare analys på 

konkurrenterna på marknaden. Information om konkurrerande produkter måste 

samlas in för att stödja den egna produkten på marknaden. Insamling av dessa 

data kan vara väldigt tidskrävande men kan ge stor fördel i slutändan. Insamlingen 

kan innebära inköp, testning, demontering och uppskatta produktionskostnaderna 

för det viktigast konkurrerande produkterna (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

 Funktionsanalys 
 

I en produktutvecklingsprocess är det viktigt att se över huvudfunktionen på 

produkten och hur denna kan uppnås. En funktionsanalys fungerar i olika steg då 

huvudfunktion är den mest väsentliga i sammanhanget. Huvudfunktionen är vad 

produkten är tänkt för och varför den finns över huvud taget. Huvudfunktionen 

stöds av delfunktioner och om en delfunktion tas bort fungerar inte 

huvudfunktionen. Ett exempel är en vattenkanna som har som huvudfunktion att 

”vattna blommor”, dess delfunktion skulle då kunna vara att den skall gå att hålla 

i. En stödfunktion är något som inte påverkar huvudfunktionen men är mer av ett 

tillägg. Vattenkannan skulle kunna ha en text på undersidan men texten påverkar 

inte funktionen ”vattna blommor” men visar information om vattenkannan, vilket 

också är en funktion (Österlin, 2012). 

  

Figur 3 Exempel på en Funktionsanalys 
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 Kravspecifikation 
 

En av informationsinsamlingens mest betydande faser är vilka krav som ställs på 

produkten. Produktkraven ställs upp i en kravspecifikation där kraven från 

produktens olika infallsvinklar behandlas. Det är allt från formspråk, funktioner, 

ergonomi till hur differentiering från konkurrenter ser ut. I en kravspecifikation 

utgår man från affärsmöjligheter för produkten och sedan definieras kraven för att 

den ska uppfyllas. Frågor som ställs i en kravspecifikation kan vara (Österlin, 

2012). 

 

 Vad ska produkten klara av och vad används den till? 

 Finns det speciella problem och risker?  

 Hur ser miljön ut?  

 Hur ser produktens livscykel ut? 

  Konstruktion? 

 Tillverkning? 

 Marknadsföring? 

 Distribution? 

 Montage? 

Kassering & återvinning? 

(Österlin, 2012) 

   

 

4. Konceptgenerering 
 

 Brainstorming 
  

Visual brainstorming är en idégenererings-process som fungerar i grunden 

likadant som en vanlig brainstorming med dess post-it lappar. Det som skiljer 

visual brainstorming från den vanliga brainstormingen är att i detta fall använder 

man sig av skisser istället för ord. Hela denna fas är en individuell brainstorming 

utan tidsgräns.   

(Michalko, 2001) 

 

 Moodboard 
 

En moodboard är ett kollage av bilder kopplade till den känsla som designern vill 

åt i sin design. Kollaget innefattar ett tema som produkten tänkts ingå inom. En 

moodboard ger en visuell bild av vad designern vill åstadkomma genom att 

illustrera färger och tänka materialval. Tanken med denna metod är att ge 

inspiration och hålla projektet på rätt kurs genom arbetet (Österlin, 2012). 
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5. Konceptutvärdering 
 

 Pughs Matris 
 

Pughs matris är en konceptutvärderings-metod som skapades av Stuart Pugh runt 

1980 talet. Metoden är i grunden ett poängsystem för att utvärdera olika koncept 

genom att poängsätta olika produktegenskaper. I Ulrich och Eppingers bok 

”Product design and Development” redovisas sex olika steg som bör genomgås 

vid en Pughs matris (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

 

 

 Förbered selektionen av matrisen.  

Lista de olika egenskaper som är relevanta för produkten. Antalet varierar 

på hur stort projektet i fråga är. Exempel på egenskaper är 

användarvänlighet, enkel att tillverka, enkel att montera osv. När 

egenskaperna är listade skrivs de tänka koncepten in i matrisen 

tillsammans med ett referensobjekt. Referensobjektet kan vara 

industristandard eller någon produkt på en befintlig marknad (Eppinger & 

Ulrich , 2012).  

 

 Betygsätt koncepten  

Koncepten betygsätts sedan genom ett poängsystem där betygen är plus, 

noll eller minus. Koncepten betygsätts efter referensobjektet, ett plus om 

det är bättre än referensen, en nolla om den är likvärdig och ett minus om 

den är sämre än referensen.  Referensobjektet är listat som noll genom 

hela matrisen (Eppinger & Ulrich , 2012).  

Kriterium Koncept  

 A B C D E F G H I J REF 

Funktionalitet + + + + + - + + + + 0 

Innovativ + - - S + + + + + + 0 

Kostnad - + + + - - + - - - 0 

Tillverkning + + + + - - + - + - 0 

Säkerhet + + - + - - - + + - 0 

Användarvänlighet + + + + + - - - + + 0 

Estetik + - 0 + 0 + - + + + 0 

Tillförlitlighet 0 + + 0 - 0 - 0 0 - 0 

Underhåll 0 0 + S - - 0 0 S + 0 

Effektivitet + + 0 + + + + - + + 0 

Kundanpassad + + + + + - + S + + 0 

Totalt 7 6 5 8 0 - 4 2 0 7 3 0 

Tabell 2 Exempel på en egenkonstruerad Pughs Matris 
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 Ranka koncepten  

Efter betygsättningen rankas koncepten efter hur de står sig till 

referensobjektet. Den med bäst siffror hamnar överst i rankning respektive 

lägst sist i rankningen (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

 Kombinera och förbättra koncept  

Det kan hända att olika koncept har olika fördelar och detta är något som 

kan vara positivt. Genom att sammanfoga dessa lösningar kan ett koncept 

uppkomma som uppfyller de krav som ställts. Det kan även visa sig finnas 

potential för ett koncept att förbättras (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

 Välj ett eller fler koncept  

Efter de ovanstående stegen bör matrisen visa ett eller flera koncept som 

vinnare. De antal koncept som tas vidare styrs av resurserna, tid, pengar 

och personal (Eppinger & Ulrich , 2012). 

   

 Reflektera resultatet och processen  

Reflektera över den output som framkommit efter matrisen. Det kan hända 

att det skett något misstag under vägen vilket kan leda till att matrisen får 

göras om eller kompletteras (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

 

 Konceptutveckling 
 

5.2.1. FMEA 

 

Failure Modes And Effects Analysis är en utvärderingsmetod i design processen. 

FMEA är en systematisk sökningsprocess efter möjliga fel och brister, risker och 

dess effekter i designen innan den blir en färdig produkt. Metoden genomförs i 

slutskedet av designprocessen. Metoden kommer ursprungligen från NASA under 

tidigt 1960 tal men har blivit mest uppmärksammat efter att Ford införde metoden 

1977 (Gilchrist, 1993).  
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Elementen i en FMEA analys är: 

 

 Identifiera och lista möjliga fel och dess felorsaker 

 Fastställ felfrekvensen  

 Fastställ chanserna att dessa upptäcks  

 Fastställ effekten av dessa fel 

 Kalkylera effekten och chanserna att fel uppstår  

 Rangordna fel på grund av riskerna  

 Åtgärder av högrisk-fel 

 Utvärdera effekten av åtgärdat fel (Gilchrist, 1993). 

 

Med hjälp av en tiogradig skala uppskattas felfrekvensen, hur allvarligt felet är 

och hur troligt det är att felet upptäcks. Dessa tre faktorer multipliceras med 

varandra och bildar ett resultat som kallas för RPN. Riskprioritetsnummer (RPN) 

indikerar hur allvarligt felet är (Gilchrist, 1993).  

 

FMEA är ett viktigt verktyg för att förbättra produktkvaliteten. Resultatet kan 

förhindra stora fel hos produkten vid ett tidigt stadie innan produktion, och högst 

troligt spara mycket resurser. FMEA tvingar fram att eventuella fel påpekas vilket 

ger en tydligare bild av problemet (Gilchrist, 1993).  

 

5.2.2. DFX 
 

DFX är en förkortning på Design For X. Där X står för olika kriterier som 

verklighetstrogen, robust, omgivningsanpassad eller tillverkningsbarhet. För att 

kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på produkter är DFX verktygen en bra 

metod (Eppinger & Ulrich , 2012).  

 

5.2.3. DFM 
 

DFM är en förkortning på Design For Manufacturing. Genom att använda denna 

metod formas produkten efter tillverkningsmetoder som kan tänkas användas. 

Tanken bakom en DFM är att uppskatta tillverkningskostnaderna, reducera 

komponenter och minimera materialåtgång (Eppinger & Ulrich , 2012). 
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5.2.4. DFA 
 

Design For Assembly är en annan variant av DFX där monteringen står i fokus. 

Genom att designa produkten för montering minimeras tiden och 

ansträngningarna. Nedan presenteras några viktiga principer inom DFA (Ullman, 

2003).  

 

Enligt Ullman finns det 13 viktiga punkter att ta hänsyn till när man använder sig 

av DFM: 

 

 
5.2.5. Semiotik 

 
Semiotik är hur vi tolkar olika tecken. Tecken kan delas in i tre underkategorier - 

indexala, ikoniska och symboliska tecken.  

 

Exempel:  

 Indexala tecken kan vara rök som indikerar på eld. 

 Ikoniska tecken kan vara metaforer eller diagram.  

 Symboliska tecken kan vara trafikskyltar där vi vet av erfarenhet att en 

specifik färg med tecken betyder någonting.  

Dessa tecken är en användbar teknik inom produktutveckling. Som 

industridesigner är det ett verktyg att analysera hur andra tolkar en produkt som 

har framtagits eller designats.  

Genom att analysera semiotikens tre underkategorier kan frågan besvaras (Thies, 

2005).  

  

 Minimera den totala mängden 

komponenter 

 Minimera separata fäst 

anordningar 

 Välj lämplig baskomponent 

 Minimera förflyttning av 

baskomponent 

 Effektivisera monterings 

anordning 

 Underlätta åtkomst av 

komponenter 

 Monteringsanpassad design 

 

 Designa symmetriska 

komponenter 

 Designa symmetrisk 

insättning vid montering  

 Existerar osymmetriska 

komponenter bör de 

framhävas 

 Monteras i en riktning 

 Grader och fasningar för 

enklare montering  

 Maximera komponents 

tillgänglighet vid 

montering (Ullman, 2003).  
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Pragmatik -  Hur används tecknet? 

Exempel: ”En basketsko” Om den sitter på en äldre 

kvinna eller om den sitter på en basketspelare. 

Omvärlden och användaren spelar stor roll.   

 

     Semantik -  Vad kommunicerar tecknet? 

Exempel: Vad skorna vill uppmana, beskriva och 

uttrycka till brukaren. Vi kan identifiera skorna genom 

märken, symboler och logotyper.   

 

    Syntax -   Hur står tecken i relation till andra tecken?  

 

Exempel: Ses skorna enskilt kan de tolkas på ett sätt 

medan om de ses tillsammans med andra skor kan 

tolkas på helt annat sätt (Thies, 2005). 

 

 

5.2.6. Affordance  
 

Affordance kan ses som en tre-vägs relation mellan brukaren, produkten och 

handlingarna. Affordance betraktas som utvecklingsmöjligheten av produkten 

som kan supporta brukaren utan brukarens minne, slutsats och andra interaktioner 

(Hsiao, et al., 2011).   

 

Inom produktdesign har affordance en betydande roll då detta ger en förenklad 

och förkroppsligande ram för produktens egenskaper och funktion baserad på dess 

form. Med hjälp av affordance kan designern rikta brukarens agerande mer 

specifikt. Som formgivare hjälper affordance till att ändra fokus från brukarens 

sinne till deras agerande, detta leder till nya innovativa möjligheter inom 

produktkonstruktioner (Hsiao, et al., 2011).  

 

Exempelvis kan affordance beskrivas genom att vertikala dörrhandtag indikerar 

till att dra upp dörren medans en horisontell platta indikerar till att trycka för att 

öppna dörren (Hsiao, et al., 2011).  

 

Affordance kan även ske i en serie av handlingar vilket visas i exemplet nedan.  
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Exemplet som beskrivs i figuren ovan är ett vanligt dörrhandtag. Handtaget 

indikerar i första bilden brukaren att förstå att det är ett dörrhandtag, den andra 

bilden indikerar att handtaget behöver vridas för att öppnas (Hsiao, et al., 2011). 

 

  

Figur 4 Exempel på affordance 
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6. Tillämpad lösningsmetodik 
 

I kommande kapitel beskrivs i detalj de lösningsmetoder som används under 

arbetets gång. Det är praktiska tillämpningar av den teoretiska bakgrunden som 

redovisades tidigare i arbetet under avsnitt tre.  

 

 Projektplanering och arbetsgång 
 

Arbetsgången under detta examensarbete har grundat sig i en utvecklingsprocess 

som beskrivits i ”The Mechanical Design Process” (Ullman, 2003).  

 

 
Figur 5  Designprocessens arbetsgång 

 

 

 Uppstart  
 

Uppstarten av projektet genomförs genom att analysera projektets målsättning, 

tidsram och vilka resurser som finns.  

 

 Planering 
 

Författaren till rapporten använde sig av ett GANTT-schema för att visualisera en 

projektplanering. Genom ett GANTT-schema gavs en överskådlig blick över 

projektet under arbetets gång. Schemat planerades efter de problem som behövde 

lösas genom att lista de olika uppgifter samt dess uppskattade arbetstid.  

 

  

Planering

Uppstart

Konkurrentsanalys

Funktionsanalys

Konceptutveckling

Moodboard

Brainstorming

Skisser

CAD

Uveckling på 
systemnivå

Pughsmatris

Designdisskussioner

Detaljdesign

CAD

Semiotik

Affordance

FMEA

Resultat
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 Marknadsanalys 
 

Efter beslut om att vidareutveckla en tandkrämsdispenser påbörjade jag en 

marknadsanalys där jag listade de befintliga lösningarna. Analysen påbörjades 

med internetsökningar där jag fann olika lösningar på problemet. Genom en 

visuell analys tycktes kvalitén vara bristande samt ohygienisk och klumpig. 

Genom att se över vilka tekniska lösningar som finns kom ett urval på tre 

produkter fram. De tre lösningarna beställdes hem för att granskas. Dessa 

lösningar plockades isär och funktion och design granskades.  

 

Konkurrenter 

Genom att se över vilka tekniska lösningar som finns kom ett urval på tre 

produkter fram.  

 

 

Modeller    

Storlek 80mm 

23Diameter 

Framkommer ej       158x60x60mm  

Pris 0,64–0,98 3,28 dollar 3,46 

 

  

Bild 1 Hämtad bild på 

befintlig produkt 1 

 

 
Bild 2 Hämtad bild på 

befintlig produkt 2Bild 3 

Hämtad bild på befintlig 

produkt 1 

 

Bild 2 Hämtad bild på 

befintlig produkt 2 

 

 

Bild 3 Hämtad bild på 

befintlig produkt 3 

 

 

 
Bild 4 Hämtad bild på 

befintlig produkt 1Bild 5 

Hämtad bild på befintlig 

produkt 2 
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Bild 6 Hämtad bild på befintlig 

produkt 2 

 

 
Bild 8 Egentagen bild på 

demontering av produkt nummer 

3Bild 9 Hämtad bild på befintlig 

produkt 2 

 

 

 

 

 

Produkten består av fem stycken 

delar. Funktionen är att hjälpa 

brukaren att trycka ut tandkräm 

ur en tandkrämstub. 

Förbrukningen sker genom att 

brukaren för in tandkrämstubens 

topp i en inneraxel. Brukaren 

vrider sedan för hand upp 

tandkrämstuben på inneraxeln. 

Axeln sitter centrerad inne i en 

cylinder med ett mindre spår där 

tandkrämstuben förs in. 

Resultatet när brukaren skruvar 

på sidostycket blir att tandkrämen 

pressas ut ur tubens mynning.  

 

 

 

 

Fördelar 

 Enkel design  

 Tydlig användning 

 Passar för andra tuber tex 

rakkrämer eller matprodukter 

 Går att diska i diskmaskin 

Nackdelar 

 Kräver stor kraft för 

användning 

 Alla detaljer synliga  

 Lätt att delar försvinner då 

de ej är i ett stycke.  

 
 Produkten består av ett flertal 

sammansatta komponenter. 

Funktionen är att brukaren med ett 

knapptryck ska få ut tandkräm ur 

tandkrämstuben. Genom knapptrycket 

dras tandkrämen ut ur tuben med hjälp 

av vakuum.  

 

 

 

 

Fördelar 

 Enkel design  

 Tydlig användning  

Nackdelar 

 Estetiken  

 Går ej att diska i diskmaskin 

 Synliga komponenter 

 

 

Bild 4 Hämtad bild på befintlig produkt 1 

 

 
Bild 6 Egen bild från demontering av 

produkt 1Bild 7 Hämtad bild på befintlig 

produkt 1 

 Bild 5 Egen bild från demontering av produkt 1 
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När det söks efter 

tandkrämsdispenser på internet 

är det denna lösning som 

förekommer mest. Den 

mekaniska delen fungerar som 

ovanstående då tandkrämen 

dras ut ur tuben genom 

vakuum. Lösningen som skiljer 

sig från den ovanstående är 

tryckfunktionen, då denna 

använder sig av tandborstens 

huvud istället för handens 

tryck. Genom att föra in 

tandborsten i hålet och trycka 

den inåt i en sorts vagga 

pressas tandkrämen ut ur 

munstycket.  

 

Fördelar 

 Tydlig funktion  

 Enkel användning 

Nackdelar 

 Ej hygienisk  

 Många komponenter 

 Estetiken  

 Motsägelsefull text på 

fronten  

 

Utvärdering av analys 
 
Då produkt 3 är den mest sålda har en grundligare undersökning på denna 

genomgåtts. Produkt 3 visade sig efter vidare efterforskning komma från det 

kinesiska företaget ”touch me”. Företaget är näst intill osynligt utöver deras 

produkter. Information går inte att hitta om företaget eller produktens patent.  
 

Produkten köptes in för vidare test av funktion. Namnet är i västvärlden en 

missledande indikering för brukaren. Företagsnamnet är placerat på frontens övre 

del med texten ”touch me”. Fronten är en i sig helt orörlig del så missförstånd 

uppstår. 

  

Användningen fungerar genom att brukaren trycker in sin tandborste i ”vaggan” 

som illustreras i bild 9. Bor brukaren själv i hemmet har han sina bakterier att 

handskas med. Är det istället en hel familj som brukar produkten startar en 

bakteriehärd rota sig i vaggan då varje familjemedlem stoppat in sin tandborste. 

Detta är något som projektet tog till sig och ansåg att det var ett väldigt stort 

problem hos produkten.  

Bild 7 Hämtad bild på befintlig 

produkt 3 

 
Bild 10 Hämtad bild på befintlig 

produkt 2 

 
Bild 11 Hämtad bild på befintlig 

produkt 3 

 
Bild 12 Hämtad bild på befintlig 

produkt 2 

Bild 8 Egentagen bild 

på demontering av 

produkt nummer 3 

 

 
Bild 13 Hämtad bild 

på befintlig produkt 

3Bild 14 Egentagen 

bild på demontering av 

produkt nummer 3 

 

Bild 9 Egentagen bild på demontering av produkt nummer 3 
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Tandkräm 

Tandkrämstuber tillverkas alla på samma vis men med olika utförande på 

korkarna. För att arbeta vidare på projektet krävdes en analys på vilken tandkräm 

som är bästsäljande och därmed vanligast hos större delen av befolkningen. Efter 

en informationsinsamling med internetsökningar där gemeneman fått ge betyg på 

bästsäljande och mest pålitliga tandkrämstillverkare på marknaden. Den tandkräm 

som blivit mest omtalad och rankad högst på dessa listor var ”Colgate”.  

För att få en klar bild av hur munstycket såg ut genomfördes fysiska mätningar på 

några av Sveriges vanligaste tandkrämer (Anon., 2016) (Anon., 2015).  

 

Sensodyne 50ml Barntandkräm  Colgate 100ml 

Tub 

Höjd 131mm 

Diameter ∅28mm  

Största bredd 43mm 

 

Munstycke 

Diameter ∅11,5mm 

Höjd 12mm  

 

Tub 

Höjd 160mm 

Diameter ∅35mm  

Största bredd 54mm 

 

Munstycke 

Diameter ∅12,5mm 

Höjd 10mm 
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Colgate 75ml  PEPSODENT 125ml 

 

Tub 

Höjd 137mm 

Diameter ∅35mm 

Största bredd 54mm 

 

Munstycke 

Diameter ∅12,5mm  

Höjd 10mm 

  

Tub 

Höjd 194mm 

Diameter ∅35mm  

Största bredd 55mm 

 

Munstycke 

Diameter ∅27mm 

Höjd 19mm 

 

 

 

Utvärdering av analys 
 

I de tidigare nämnda undersökningarna 

visade sig Colgate vara den vanligaste 

tandkrämen som säljs i Sverige. Det 

som undersökningen resulterade i var en 

insikt att 80 % av de inköpta 

tandkrämerna använde sig av liknande 

gängade munstycken. Efter ett urval av 

Sveriges mest vanliga tandkrämer är det 

endast 20 % som använder sig av en så 

kallad ”bajonettfästning” med en stor 

gänga som illustreras hos PEPSODENT 

125ml.  

 

Beslut fattades att rikta in sig att finna 

en lösning till de 80 % med liknande 

munstycken.  

 

 

 

 

 

 

  

Oral-B 75ml  

 

Tub 

Höjd 138mm 

Diameter ∅35mm 

Största bredd 54mm 

 

Munstycke 

Diameter ∅12mm  

Höjd 11mm  
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 Funktionsanalys 
 

Funktioner som dispensern kunde tänkas fylla listades upp i en funktionsanalys. 

Funktionerna rankades sedan in i huvudfunktion, delfunktion och senare 

underfunktioner och stödfunktioner. Ett funktionsträd illustrerades för att ge en 

tydligare överblick samt som ett verktyg för kommande idégenerering se bilaga 2.  

 

 

 Idégenerering 
 

I denna fas redovisas metoder som används vid idégenereringsfasen av 

examensarbetet.  

 

 

 Moodboard 
 

För att den rätta känslan på produkten skulle komma fram ordentligt skapades en 

Moodboard med olika element som var kopplade till projektet. Materialval och 

miljö blandat med det som produkten önskvärt skall uttrycka. Nyckelord i det här 

projektet är hygien vilket även vill framhävas i designen. Mycket fokus ligger på 

renligheten hos det vita kaklet tillsammans med munvårdsartiklarna.  

 

  

Figur 6  Moodboard 
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 Skisser 
 

Nedan presenteras skisser som framkommit av den visual brainstorming som 

genomförts tidigare. Skisserna illustrerar olika konceptlösningar utifrån den ovan 

nämnda brainstormingen. Skisserna illustrerar olika sätt att lösa problemet med att 

få ut tandkräm ur en tandkrämstub.  

 

Koncept 1 Beskrivning 

 

En lösning som fungerar som en brödkavel 

där två cylindrar pressar ner tandkrämen 

mot tubens mynning. Den fungerar genom 

att trycka ned en knapp på sidan som 

sedan återförs till ursprungsläget med en 

fjäder.  

 

 

 

 

Fördelar: 

 Enkel användning  

 Går att variera mängd vid 

olika tryck 

Nackdelar: 

 Tuben måste alltid vara öppen 

vilket medför syre till tandkrämen 

som gör att den stelnar.  

 Mycket tandkräm stannar I tuben.  

 

 

Koncept 2 Beskrivning 

 En lösning liknande en tvål dispenser där 

ett yttre hölje pressas in mot tuben vilket 

gör att tandkrämen trycks ut.  

 

 

 

 

 

 

Fördelar: 

 Går att använda med en 

hand genom att trycka med 

tummen 

 Igenkännings känsla  

 Tydlig funktion  

Nackdelar: 

 Kan misstas för tvåldispenser  

 Ojusterbar mängd tandkräm  
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Koncept 3 Beskrivning 

 

 

Skiss nummer tre illustrerar en lösning 

grundat på yttre påverkan. Ett elastiskt 

transparent hölje pressas in mot 

tandkrämstuben och tandkrämen trycks ut 

ur tuben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: 

 Tydlig funktion  

 

Nackdelar: 

 Tuben måste alltid vara öppen 

vilket medför syre till tandkrämen 

som gör att den stelnar.  

 Svårt att få ut all tandkräm ur 

tuben 

 

 

Koncept 4 Beskrivning 

 Konceptet grundar sig i en traditionell 

tvålpump. Tandkrämstuben skruvas in 

med munstycket uppåt för att sedan via en 

hand-manövrerad pump, pumpa upp 

tandkrämen ur tuben genom ett rör.  

Fördelar: 

 Enkel användning 

 Tydlig funktion  

 

Nackdelar: 

 Kräver tvåhandsfattning  

 Svår att rengöra  
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Koncept 5 Beskrivning 

 Ett koncept som liknar skiss nummer ett 

med dess funktion. Skillnaden här är att 

trycket sker via en knapp istället för att 

höljet pressas in.  

 

Den mekaniska funktionen är tagen från 

den bästsäljande produkten på 

marknaden. Utmatningen av tandkräm 

sker genom att trycka upp den understa 

gummipackningen som pressar in luft i 

tuben. På dess väg till ursprungsläget 

drar den med sig tandkräm ut ur tuben.  

 

 

 

 

Fördelar: 

 Mindre rörliga delar  

 Enkel användning  

 En fungerande lösning  

 Anpassad för 

tandkrämstuber med 

skruvkork  

Nackdelar: 

 Funktionen kan vara missvisande  

 Utstickande detalj  
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 CAD 
 

Utefter skisserna som redovisades ovan skissades även 3D-modeller upp för att ge 

en tydligare bild av hur dessa kan se ut i färdigt utförande. Tanken med detta 

utförande är att se hur väl proportionerna skulle kunna se ut med de mått som 

krävs för att komponenterna ska rymmas i produkten. Genom att modellera tre 

vanliga storlekar av tandkrämstuber efter verkliga mått kan en bild ges av hur 

storleken och proportioner kan bli visualiserade.  

 
Koncept  1 

 
Koncept  2 

 
Koncept  3 

 

 

Koncept  4 

 

 

 

Koncept  5 
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Bild 10 egenkomponerad Visualisering av 

munstycke 

 

 

 

 

 Konceptval 
 

6.10.1. Pughs matris 
Genom att lista upp krav som sätts på produkten i jämförelse med ett 

referensobjekt genomförs en Pughs matris. Referensobjektet i detta fall är den 

bästsäljande produkten inom området i nuläget. Funktionskoncepten sätts in i 

matrisen sedan uppskattas funktionaliteten jämfört med referensobjektet, om 

funktionen är bättre, sämre eller likvärdigt med det som redan finns.  

Matrisen resulterade i ett konceptval där två funktionskoncept valdes för 

vidareutveckling. Koncept nummer två och fem gick ur matrisen med högst 

rankning.  

 

 

6.10.2. Munstycke 
 

Koncept nummer fem kom ut som vinnande funktionskoncept i Pughs matrisen. 

Munstycket är den existerande lösningen som finns placerad i dagens produkter 

på marknaden. Lösningen består av fyra separata delar som på ett enkelt sätt 

samarbetar för att få ut tandkrämen ur tuben. Efter att ha införskaffat de befintliga 

produkterna på marknaden och sedan testat deras funktioner visade det sig att 

detta var en väldigt bra lösning. Funktionen och delarna redovisas här nedan:   

  

Här fästs tandkrämstuben 

genom att tuben skruvas 

ned i silikonpackningen 

som håller tätt. 

 

Bild 16 Visualisering 

av munstycke vid 

normalt lägeHär fästs 

tandkrämstuben genom att 

tuben skruvas ned i 

silikonpackningen som 

håller tätt. 

Denna silikondel är hjärtat i 

funktionen. Det är genom denna 

som tandkrämen dras ut. Genom att 

trycka ihop denna trycks all luft ut 

ur kammaren genom en ventil som 

endast släpper ut luft åt en väg. När 

materialet återgår till sin form dras 

tandkrämen ut ur tuben.  

 

Bild 15 egenkomponerad 

Visualisering av 

munstyckeDenna silikondel är 

hjärtat i funktionen. Det är genom 

denna som tandkrämen dras ut. 

Genom att trycka ihop denna trycks 

Silikonpackningen är 

placerad i denna form som 

fungerar som koppling till de 

nedanstående 

komponenterna. 

 
Silikonpackningen är 

placerad i denna form som 

fungerar som koppling till de 

nedanstående 

komponenterna. 

En låsring som låser fast 

”hjärtat” i kopplingen.  

 
En låsring som låser fast 

”hjärtat” i kopplingen.  
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Bakgrund till funktionsval   
 

Anledningen till valet av denna lösning var dess konstruktion och funktionalitet. 

Det var en metod som visade sig fungera klart bättre än förväntat. Den största 

anledningen till valet var funktionen då det är viktigt att tandkrämen ej får kontakt 

med syre då tandkrämen stelnar. Denna lösning gör det möjligt att dra ut tandkräm 

genom en envägs-ventil som gör att tandkrämen ej kommer i kontakt med syre 

förrän den lämnat munstycket. Genom att den är konstruerad av både silikon och 

plast ges en stabil konstruktion. Munstycket passar även för Colgates 

tandkrämstuber som tidigare redovisats som den bästsäljande tandkrämsmärket. 

Konstruktionen fungerar genom att brukaren skruvar in tubens skruvfästning som 

annars skruvas in i korken i den översta silikonpackningen. Konstruktionen är vid 

full montering helt lufttät vilket ger en fräschare känsla vid användning.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bild 11 Visualisering av munstycke vid 

normalt läge 

 

Bild 12 Visualisering av 

munstycke vid ihop tryckt 

läge 

 

 
Bild 17 Visualisering av 

munstyckets 

genomskärningBild 18 

Visualisering av 

munstycke vid ihop tryckt 

läge 

 

Bild 13 Visualisering av munstyckets genomskärning 

 

 

 
Bild 20 Egentagen bild på test prototypBild 21 Visualisering av munstyckets genomskärning 
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 Fysiska tester 
 

Efter att koncept nummer två och fem gått vidare i 

sorteringen utfördes fysiska tester på dessa. Det 

resulterade i en kombination av de två koncepten 

med munstyckets infästning från koncept nummer 

fem och påtryckningsmekanismen från koncept 

nummer två. Denna lösning målades upp i Solid 

Works och skapade en 3D modell. Modellen i sin 

tur kapades upp för att få mindre detaljer som 

sedan 3D printades för en smidigare tillverkning. 

Komponenterna limmades ihop med handgjorda 

komponenter. Detta test genomfördes i 

utvärderingssyfte och resultatet gav finjusteringar 

på de tänkta komponenterna.  

 

 

 

 

 

Bild 14 Egentagen bild på test prototyp 

Bild 15 Egentagen bild på test 

prototyp framifrån 
Bild 16 Egentagen bild på test 

prototyp från sidan 
Bild 17 Egentagen bild på test prototyp 

öppet läge 
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 Konceptförbättring 
 

6.12.1. FMEA 
 

En FMEA upprättades för att se över de eventuella fel och brister som kan finnas i 

konstruktionen, denna listades upp i tänkbara fel samt dess orsaker.  Resultatet av 

analysen blev att det ligger till stor vikt att göra konstruktionen tydlig för 

användaren.   

 

6.12.2. Semiotik 
 

Semiotiken har legat som grund till designarbetet. I detta projekt har semiotiken 

varit en betydande roll för att framhäva dispenserns funktion och användning. För 

att framhäva funktion och användning har symboler samt text används i syfte att 

guida brukaren till rättfärdig användning.  

 

6.12.3. Affordance 
 

Affordance likväl som semiotiken har används för att med hjälp av form och 

design klargöra produktens användning. Genom att ta inspiration från existerande 

tvål-dispenserar har en design framtagits där en tydlig hantering klargjorts.  

 

 

 

 

Bild 19 Exempel på symbolval 2 Bild 18 Exempel på symbolval 1 

Bild 20 Exempel på textval 1 Bild 21 1Exempel på textval 2 
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6.12.4. Design For Manufacturing 
 

För att produkten skall vara konkurrenskraftig har den designats för att 

formsprutas. För att formsprutning skall fungera krävs en släppningsvinkel på ca 

en grad, vilket har genomförts vid denna konstruktion. För att få ned 

materialkostnaderna har materialet minimerats och konstruktionen har stadgats via 

stödribbor. Genom att skala av materialmängden minskar inte bara kostnaden utan 

även produktens totala vikt.  

 

Istället för klisterlappar med symboler och text som kräver eftermontering har 

dessa integrerats i produkten. Texten och symbolerna är taktila vilket medför en 

tre dimensionell känsla samtidigt som budskapet framhävs. Genom att integrera 

dessa så dras produktionskostnaden ner, då produkten förutom montering är klar 

att skickas direkt från maskinen.  

 

 

 

6.12.5. Design For Assembly 
 

Vid montering har hänsyn tagits till komponenterna. Konstruktionen hålls ihop 

genom integrerade fästen för att undvika externa skruvar och andra komponenter. 

Detta ger även en minskning av den totala mängden komponenter i 

konstruktionen.  Komponenterna är anpassade för att monteras i en linjär riktning 

för att underlätta både tid och kraft vid montering.  
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7. RESULTAT  

 

Nedan presenteras resultatet av examensarbetet i text samt renderade 3D-

modeller. 3D-modellerna är framtagna i mjukvaruprogrammet ”Solid Works” som 

sedan renderats för att få en verklighetstrogen bild av den slutgiltiga produkten.  

 

Slutkonceptet är en tandkrämsdispenser vars huvudfunktion är att på ett 

hygieniskt sätt förse brukaren med tandkräm till sin tandborste. Funktionens hjärta 

består av en redan befintlig lösning som tidigare använts på ett ohygieniskt sätt. I 

och med att brukarens tandborste aldrig kommer i kontakt med dispensern så 

kommer aldrig bakterier från andra tandborstar i kontakt med brukarens. 

Bästsäljande lösningen i dagsläget är bristande i hygienaspekten då tandborstarna 

alltid är i kontakt med dispensern.    

 

Dispenserns användning är anpassad för användning av både en till två händer.  

Illustrerande bilder på användningen av dispensern presenteras i bilaga nummer 7.  

 

Konstruktionens hjärta består av två formsprutade plastdetaljer samt två stycken 

formsprutade gummidetaljer. Dessa är placerade i en inkapsling bestående av tre 

formsprutade detaljer. Detaljerna är framtagna med en släppvinkel för att 

formsprutning skall vara en möjlig tillverkningsmetod.  
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Produkten är anpassad för tillverkningsmetoden formsprutning där 

ABS-plast är de mest återkommande materialet inom formsprutnings. Materialets 

styrka är bland annat:  

 

 Kombinerar styvhet, styrka och seghet 

 Formstabil under belastning  

 Absorberar inte fukt  

 Bra ytglans  

 Lätt att infärga  

 Går att lackera 

(Bruder, U 2011) 

 

Bakstycket  

Produktens baksida fungerar som baskomponent i konstruktionen som då fungerar 

som monteringsbas. Bakstycket är försett med stödribbor för att klara av yttre 

påverkningar. Ett integrerat fäste är placerat i bakstyckets nedre kant för 

produktens ”hjärta”. Istället för externa komponenter så som skruvar och gångjärn 

har bakstycket försetts med integrerade fästen för både front och kil.  

Fästet för fronten är anpassat för underhåll av produkten inklusive byte av 

tandkrämstub. Kilfästet är anpassat efter dess funktion då kilen endast går att 

vrida uppåt mot tandkrämstuben och ej falla ned.  

Bakstycket fungerar även som produktens ”sikte”, för att brukaren ej skall placera 

sin tandborste fel. Siktet består av en ingjutning i komponentens nedre kant som 

är placerad under produktens ”hjärta”.  

 

Kil 

För att hjärtat skall fungera krävs i denna konstruktion en kil som pressas mot 

hjärtat. Kilen är formsprutad med en godstjocklek på 1,8 mm. Kilen fungerar som 

sin egen led när den monteras i bakstyckets nedre fäste. 
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Front 

Tandkrämsdispenserns front agerar som produktens mest synliga del och den del 

som ”talar” till brukaren.  Fronten är anpassad för att tillverkas med 

formsprutning. Materialet har skalats ned till den mängd som krävs för en stadig 

konstruktion. Produktens front har försetts med en tandkrämssymbol som talar för 

dess innehåll. Symbolen assisteras med texten ”PUSH” som indikerar till 

brukaren att trycka på texten för att sedan få ut tandkräm på tandborsten. För att 

brukaren skall förstå vart tandborsten skall placeras har fronten försetts med en 

urgröpning som skapar asymmetri i fronten. Urgröpningen agerar tillsammans 

med bakstyckets sikte som en riktlinje var tandborsten bör vara placerad. 
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Bild 22 Illustration av produktens komponenter  

Bild 23 Illustration av produktens baskomponenter från baksidan 
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Bild 21 En miljöbild för att illustrera hur produkten smälter in i sitt rätta rum.  
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8. Analys 
 

Hur kan man utforma en dispenser för de vanligaste 
tandkrämstuberna som säljs i Sverige? 
 
Genom konkurrentanalysen togs beslut om att använda sig av en befintlig lösning. 

Lösningen kommer från den bäst säljande produkten på marknaden inom 

tandkrämsdispensrar. Lösningen är även den som många andra konkurrenter 

använder sig av i deras egna lösningar. Efter ett inköp testades produkten i 

hemmet under en längre period för utvärderingssyfte. Överraskningen kom när 

lösningen fungerade så bra som den gjorde. Visuellt såg konkurrenterna inte alls 

lovande ut men efter en grundligare analys visade de sig vara riktigt bra.  

 

Eftersom examensarbetet var begränsat i tid ansågs den befintliga lösningen vara 

den bästa lösningen. Genom lösningens uppbyggnad passar den sig till det bäst 

säljande tandkrämstuberna i Sverige. Tuberna består i grunden av ett gängat 

munstycke som sedan täcks med en kork med snäppfäste eller liknande. Då tuben 

är gängad är den lätt att skruva in i den befintliga lösningens silikonpackning.  

 

Hur kan en dispenser utformas för att tydligt beskriva 
funktion och användning? 
 

Den befintliga lösningen som säljs bäst idag är av företaget ”Touch me”. Deras 

logga är även placerad mitt på deras produkt vilket missleder brukaren då det ej 

finns något att trycka på.  

 

I projektarbetet har mycket fokus legat på hur brukaren tolkar produkten. Arbetet 

har genomförts med hjälp av semiotik och affordance för att tydliggöra funktion 

och användning. Genom att placera en taktil symbol på en tandborste med 

tillhörande tandkräm ges brukaren en tydlig bild av vad dispensern innehåller. 

Symbolen assisteras sedan med en beskrivande text med raden ”PUSH” där 

påtryckningen är tänkt att ske. Till skillnad från konkurrerande produkt missleds 

inte brukaren av texten då den tydligt förklarar att den bör tryckas in för att 

fungera. För att brukaren skall veta vart tandborsten skall placeras är fronten 

urgröpt och skapar asymmetri hos produkten vilket talar om att någonting händer 

där. En taktil linje är placerad i produktens mitt för att ge brukaren ett sikte så att 

placeringen blir helt rätt.  

 

Genom att se över brukarens sinnen istället för att fokusera helt på dess 

handlingar går det att utforma en dispenser som tydligt beskriver funktion och 

användning.  
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På vilket sätt kan en dispenser utformas för att estetiskt 
passa bra in i våtrumsmiljöer?  
 

Badrumsmiljöer är som bekant designade för rengöring och hygien. Ett badrum är 

där människor tvättar sig, rakar sig och borstar sina tänder m.m. Genom att se 

över vad som indikerar på renlighet och hygien och utvärdera dessa kan de 

användas som ett designverktyg. En moodboard är ett bra verktyg för att ständigt 

bli påmind under processens gång vad designen vill säga rent visuellt. 

Moodboarden i detta projektarbete indikerade på hygien med dess rena vatten och 

rena vita ytor. Rena vita ytor är även något som vi ser på sjukhus och hos 

tandläkare, vilket ger indikationer på renlighet. Projektets resultat blev en 

dispenser med en vit färg och väldigt fin ytglans.  

 

Genom att använda sig av inspiration av element som indikerar på den känsla 

som designern vill uppnå kan en dispenser utformas för att estetiskt passa bra in i 

våtrumsmiljöer. 

 

Hur kan en dispenser utformas för att främja hygienisk 
användning? 
 

I projektets konkurrensanalys utvärderades befintliga lösningar inom 

problemområdet. Resultatet blev ett beslut om att använda sig av en befintlig 

lösning. Lösningen är en tätsluten plastlösning där tandkrämen ej kommer i 

kontakt med syre när den inte används.  

 

Det som brast vid konkurrerande lösningar var användnings-hanteringen, där 

brukaren var tvungen att trycka in tandborsten i en kopp för att tandkrämen skulle 

placeras på borsten. Detta är en väldigt ohygienisk lösning som ansågs vara ett 

stort problem. Genom att undersöka olika lösningar på hur hanteringen kan 

genomföras beslutades en trycklösning. Lösningen har inspiration från existerande 

tvåldispensrar där en hand hålls under dispensern och tar emot tvålen samtidigt 

som andra handen trycker på dispensern. Denna lösning går även att använda med 

en hand genom att kupa handen samtidigt som dispensern trycks in.  

 

Lösningen i detta projekt använder sig av samma lösningsmetod. Lösningen 

fungerar genom att använda en hand att trycka på dispensern, andra handen att 

hålla tandborsten i. Denna manöver går även att applicera på en hand då 

tandborsten hålls i fingrarna samtidigt som tummen gör påtryckningen på 

dispensern.  

 

Genom att anpassa produkten så att tandborsten ej nuddar dispensern kan en 

dispenser utformas för att främja hygienisk användning.  
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 Slutsats 
 

Målet med detta examensarbete var att konstruera en hygienisk stationär 

tandkrämsdispenser vilket skulle presenteras visuellt i renderade bilder 

tillsammans med tillverkningsritningar. Dispensern skulle ge brukaren en 

hygienisk användning av sin tandkrämstub. Arbetet har fokuserats mycket på hur 

produkten talar till brukaren med form och symbolik.  

 

Dispensern är genomgående konstruerad med designverktyg för tillverkning och 

montering. Dispensern är utformad och konstruerad för formsprutning som 

tillverkningsmetod. För att detta skall vara möjligt krävs en släppvinkel då 

komponenterna lättare kommer ur sina formar. Symbol och text har placerats 

direkt i dispenserns front som taktila symboler istället för klisterlappar. 

Anledningen till valet att integrera symbolerna var för att minimera kostnader då 

klisterlappar blir ännu ett steg i monteringsprocessen.  

Konstruktionen har minimerat komponenterna till endast tre stycken.  

 

Produkten har organiskt formspråk med rena vita ytor som indikerar på renlighet.  

Detta för att ge brukaren en estetiskt tilltalande produkt som både passar in och är 

lätt att rengöra i badrumsmiljöer.  

 

 

 Rekommendationer  
 

Vid fortsatt arbete med tandkrämsdispensern rekommenderas en grundligare 

undersökning på existerande lösning inklusive eventuella patent som finns. 

Lösningen som används idag har sitt ursprung från Asien med en väldigt oklar 

koppling till grundaren av idén.  

 

När det kommer till marknad för en tandkrämsdispenser rekommenderas en 

undersökning av eventuella företag som kan anses vara potentiella kunder. Hotell, 

vandrarhem och tandläkarkliniker är exempel på potentiella kunder.  
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Automatisering  

Under examensarbetets gång har en eventuell automatiserad lösning framtagits. 

En elmotor tillsammans med sensorer tar över den manuella påtryckningen av 

produkten. Med hjälp av sensorerna startas motorn som genom att vrida 

kugghjulen ett varv pressar upp munstycket så att tandkrämen trycks ut ur 

tandkrämstuben.  

 

   

Bild 22 illustration av automatisk lösning  
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HUVUDFUNKTION DELFUNKTION UNDERFUNKTION

Bilaga 2 
Funktionsanalys 
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Bilaga 3 
Kravspecifikation  
 
Användning 
Krav 

 Trycka ut 1-2 cm X 8 mm i diameter 

 Tandborsten ska ej komma i kontakt med behållaren 

 Enkel montering 

 Enkelt att byta ut tandkrämen 

 Inte kräva någon större kraft för påtryckning 

 Inte åstadkomma någon skada vid uppsättning 

 Vara enkel att använda 

 Kännas robust men nätt  

Önskvärt 

 Passa för alla tandkrämstuber 

Utseende/formspråk 
Krav 

 Tydligt formspråk för funktion 

 Ska ej gå att misstas för annan sorts behållare 

 Diskret  

 Utseende som talar för våtrum  

 Minimal – utefter komponenternas storlek 

 Ge ett rent intryck 

 Framhäva funktionen på ett tydligt sätt 

Önskvärt 

 Ej krävas någon bruksanvisning för användning  

Tillverkning  

 Enkel tillverkning  

 Så få komponenter som möjligt 

Önskvärt 

 Formsprutas för att dra ned kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 (73) 

Bilaga 4  
Pughs Matris  
Kriterium Koncept 

 Ref 1 2 3 4 5 

Funktionalitet 0 - + - + + 

Komplexitet 0 + - - + + 

Montering 0 + + + + + 

Tillverkning 0 0 + + - - 

Ergonomi 0 - + - + + 

Kostnad 0 0 + + - + 

Användarvänlighet 0 - + - + + 

Estetik 0 - + - - + 

Tillförlitlighet 0 - 0 - - + 

Underhåll 0 + + + 0 0 

Effektivitet 0 - - - - 0 

Kundanpassad 0 0 + + + + 

Antal + 0 3 9 5 6 9 

Antal - 0 6 2 7 5 1 

Summa 0 3 7 -2 1 8 
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Bilaga 5  
FMEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N
um

m
er

Funktion
Felsätt

Felorsak
Feleffekt

Riskanalys
Rekom

enderad åtgärd 
V

idtagen åtgärd

Frekvens
A

llvarligt
uppt

RPN

1
Rörliga kom

ponenter
Svaga fästningar 

Feldim
ensionerad 

kom
ponenter ram

lar ur 
2

7
3

42
Se över dim

ensionerna 
Robustare fästen 

G
lappar i leder

Feldim
ensionerad 

Bristande funktion 
2

7
3

28
Se över dim

ensionerna 
snävare m

ått

2
Tätning

Läcker
Fel dim

ensionerad 
läckage

2
7

2
28

Testa ordentligt
Test under längre period

3
Front 

Ej förstår funktion 
Bristande affordance 

Bristande funktion 
3

7
2

42
Bättre affordance

Tydligare designspråk

Repor i fronten 
O

försiktig användning
Repor i fronten 

2
1

2
4

bättre design 
design översyn 

4
Kil

G
lappar

Feldim
ensionerat fäste

Bristande funktion
3

4
1

12
Se över dim

ensionerna 
Snävare m

ått

trög 
Feldim

ensionerat fäste
Bristande funktion 

3
4

1
12

Se över dim
ensionerna 

korrekta dim
ensioner

5
M

unstycke
G

lappar
O

försiktig användning
ram

lar ur sitt fäste
2

6
1

12
Förbättra fästet

Bättre fäste
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Bilaga 6 
 
Mötesanteckningar 
 

Måndagen 25/1-16, Ragnar Tengstrand  

Ragnar godkände förslaget på examensarbete och arbetet registrerades.  

 

Måndagen 1/2-16, Ragnar Tengstrand  

Muntlig samt visuell brief om examensarbetet och dess syfte och mål. Vi gick 

igenom lite av de krav som ställs på examensarbeten inom industridesign och 

examensarbeten i stort. Ragnar gav god respons på förslaget och problemområden 

på befintlig marknad.  

 

Torsdagen 14/4-16, Ragnar Tengstrand  

Mötet genomfördes för att se att arbetet fördes i rätt riktning men även för att titta 

på struktur och arbetsgång i projektet. Något som stod i centrum detta möte var 

huruvida produkten skulle vara mekanisk respektive elektrisk. Då detta kom lite 

för tidigt i processen ombads jag ta itu med de mekaniska problematiken innan. 

Rekommendationer om att granska övriga konkurrenter i branschen gavs.  

 

Noteringar  

 Se över den mekaniska lösningen och andra alternativ?  

 Hur ser konkurrenternas produkter ut? 

 Vilka är dess för- och nackdelar? 

 

Onsdagen 20/4-16, Ragnar Tengstrand  

En konkurrensanalys redovisades och en brief om hur konkurrenterna löst 

problemen. Fel och brister med befintliga lösningar angavs. På grund av 

tidspressen och arbetets storlek beslutades att en redan befintlig lösning på hur 

tandkräm dras ut ur tandkrämstuberna togs.   

 

Noteringar  

 Rita upp 3D-modeller på befintlig lösning 

 Påbörja konceptgenereringen  

 Marknadsanalys på tandkräm  

 

Torsdagen 22/4-16, Bengt Gustafsson  

Anledningen till detta möte var att se över vilka avgränsningar som var 

nödvändiga för den tid som arbetet hade på sig. Projektet höll på att svävas ut till 

något mycket större än vad det egentligen fanns tid för. Vi bollade lite tankar och 

idéer fram och tillbaka innan vi funnit en plan. Planen blev till slut att begränsa 

arbetet utefter den tid som fanns och sedan lägga det resterande arbetet på 

kommande utveckling av produkten.  
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Torsdagen 28/4-16, Ragnar Tengstrand  

Redovisa vad konceptgenereringen givit för resultat. En visuell och muntlig brief 

om de olika koncepten gavs med både skisser och 3D-modeller för att ge en 

känsla för storleken av produkten. Koncepten var i grunden en rad olika lösningar 

på hur man kan anpassa den redan befintliga lösningen som existerar på 

marknaden i dagsläget.  

 

Tisdagen 3/5-16, Ragnar Tengstrand  

En genomgång av projektrapporten utfördes. Synpunkter på struktur i rapporten 

ledde till en omstrukturering. Det fanns vissa rubriker och underrubriker som 

hamnat snett i olika stycken.   

 

Noteringar  

 Granska gamla examensarbeten för struktur  

 Se över problemformuleringen  

 Se över avgränsningar och Projektmål  

 

Torsdagen 12/5-16, Ragnar Tengstrand  

En återkoppling till det tidigare genomgången av strukturen i rapporten 

genomfördes. Feedback på vad som såg bra respektive dåligt ut med en del olika 

små förbättringar. En presentation av det tänkta slutförslaget genomfördes med 

positiv respons.  

 

Notering: 

 Slutför slutkonceptet inklusive rendering  

 Fortsätta i samma riktning med rapportskrivandet.  

 

Tisdag 17/5-16, Ragnar Tengstrand  

En kort handledning där jag presenterar vad som gjorts i processen sedan förra 

gången med positiv respons. Ett klartecken på att fortsätta i samma riktning.  

Slutförslaget presenteras tillsammans med tillhörande symboler och text i en 

visuell brief. Väldigt bra respons på hur affordance och semiotiken blivit använd.   

 

 Notering:  

Se över renderingar inför rapporten inklusive miljöbild för att ge 

produkten ett hem.  

 Fortsätta i samma riktning med rapportskrivandet.  
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Tisdag 24/5-16, Ragnar Tengstrand  

En kortare brief om projektets läge i processen. Bra feedback på det arbete som 

genomgåtts sedan föregående möte. Projektet fortgår med samma riktning framåt.  

Rapportinlämning sker den 31/5 där också ett möte är inbokat för en sista check 

av arbetet.  

 

Noteringar:  

 Göra klart alla renderingar på produkten  

 Skriva klart rapporten  

 Gå igenom struktur och läs igenom arbetet  

 Rita upp ritningar på produkten  
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Bilaga 7 
Beskrivning av Lösning 
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Bilaga 8  

Ritningar 
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