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Sammanfattning 

Detta examensarbete, med inriktning mot produktutveckling, vid Högskolan Väst i 

Trollhättan, behandlar konceptutveckling avseende ett städhjälpmedel för att underlätta 

städningen under entrémattor för lokalvårdare.  

Städhjälpmedelet skall vara billigt, användarvänligt samt tåla de belastningar och den miljö 

anordningen kan antas utsättas för. Det skall uppfylla de krav som ställs av användare, 

kunder samt andra intressenter.  

Produktutvecklingsprocessen har omfattat faktainsamling, konceptgenerering och 

utvärdering, feleffektanalys, kostnadsuppskattning samt detaljkonstruktion av produkten.  

Det slutgiltiga konceptet 4 hade sådan konstruktion att produkten kunde bäras med för 

hand eller hängas på städvagnen vid förflyttning. Dess funktion gjorde att den bedöms 

lätthanterlig och användarvänlig för lokalvårdare. 

Det valda konceptet har dokumenterats i form av bilder, ritningar och beräkningar. En 

CAD-ritning används som underlag för prototypframtagning då denna skickas till 

tillverkare för utvärdering.   

På grund av möjlig patent ansökan beskrivs inte exakta resultat, men utförliga beskrivningar 

av tillvägagångssätt och metoder framställs.
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Cleaning device for entrance mats 

Summary 

This thesis, with focus on product development at the University West in Trollhättan, 

addresses concept development of a device to facilitate cleaning under entrance mats.  

The cleaning device shall be cheap, user friendly and capable of withstanding the loads and 

the environment the device can be assumed to be exposed to. It must meet all the 

requirements of users, customers and any other interested parties.  

The product development process has involved data collection, concept generation and 

evaluation, risk analysis, cost estimates and detailed engineering of the product.  

The final concept 4 had such construction that makes it possible to carry around by hand 

or be hung on the cleaning trolley when transporting. Its function makes it considered 

convenient and user friendly for cleaners. 

The chosen concept has been documented in form of pictures, drawings and calculations. 

A CAD-drawing is used for prototyping as it is sent to manufacturers for evaluation.   

Due to possible patent application no description of exact results are presented, but 

detailed descriptions of approaches and methods are made. 

Date: 2010-06-12  
Author: Ivana Radic 
Examiner: Henrik Johansson 
Advisor: Mats Eriksson 
Program: Machine Engineering, Product development with design 
Main field of study: Mechanical Engineering Education level: first cycle 
Credits: 15 HE Credits  
Keywords Product development, entrance mats, cleaning device, target specification, concept 

generation, FMEA, economical evaluation. 
Publisher:  University West, Department of Engineering Science, 

S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 22 30 00  Fax: + 46 520 22 32 99  Web: www.hv.se 



Städredskap för entrémattor 

 v 

Förord 

Under tio veckor våren 2012 har detta examensarbete genomförts vid institutionen för 

ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst i Trollhättan. Arbetet är utfört på uppdrag av en 
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Nomenklatur 

FMEA – (eng. Failure Modes and Effects Analysis) en systematisk metod att förutsäga 

möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder 

som bör genomföras för att förhindra att felen uppstår[3]. 

CAD – (eng. Computer Aided Design) konstruktion i datormiljö. 

CES Edupack – ett mjukvaruprogram som innehåller information om materialegenskaper 

och tillverkningsmetoder [7]. 

“Concept Scoring” – en urvalsmatris där koncepten jämförs, utvärderas mot viktade 

kriterier och betygsätts[5]. 

TRIZ – Teorin för Innovativ Problemlösning. En systematisk metod för innovativt 

konstruktionsarbete och problemlösning där metoderna är baserade på resultat av 

omfattande patentstudier[4]. 
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1 Inledning 

I denna rapport redovisas ett examensarbete utfört på Högskolan Väst i Trollhättan, 

inom ämnet produktutveckling. I rapporten beskrivs framtagning av ett koncept samt 

tillvägagångssättet för de verktyg och metoder som har använts. På grund av möjlig 

patent ansökan beskrivs inte exakta resultat, men utförliga beskrivningar av 

tillvägagångssätt och metoder framställs. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

För att kunna städa under en entrématta lyfts oftast mattan med ena handen och 

dammsugning/moppning utförs med den andra. Då detta är ett tungt arbete som 

även utförs i en besvärlig arbetsställning, där felbelastningar och skador kan uppstå, 

finns behovet av ett redskap som underlättar arbetet och därmed minskar risken för 

skador. Detta problem har identifierats av uppdragsgivaren som därefter behövt hjälp 

med utveckling av en lämplig lösning. Den framtagna lösningens lämplighet skulle 

verifieras genom FMEA, kostnadsuppskattning och bedömning av 

tillverkningsbarhet.  

Ett förutvecklingsarbete var tidigare genomfört av uppdragsgivaren. Detta arbete hade 

resulterat i ett konceptförslag i form av en transportvagn som endast underlättade 

transporten av mattorna.  

1.2 Syfte och mål 

Projektet har syftat till att ta fram ett städhjälpmedel som skall vara billigt, 

användarvänligt samt tåla de belastningar och de miljöer den kan antas utsättas för. 

Hjälpmedlet skall uppfylla de krav som ställs av användare(lokalvårdare), 

kunder(inköpare) och andra intressenter.  

Målet var att ta fram ett koncept med tillhörande dokumentation. Dokumentationen 

skall kunna användas som underlag för prototypframtagning. 

1.3 Avgränsningar 

I projektets inledning sattes följande avgränsningar som riktlinjer för arbetet och dess 
innehåll: 

 Ingen fysisk prototyp tillverkas. 

 Konceptstudier av ingående delsystem görs för endast vald principlösning. 

 Kostnadskalkylen begränsas till uppskattningar av materialkostnader samt 
tillverkningskostnader. Behöver ej baseras på leverantörsinformation. 
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 Sökning av kundkrav avgränsades till intervjuer med lokalvårdare. Övriga 
intressenters krav baseras på antaganden framtagna i samråd med 
uppdragsgivaren. 

 Vid utformning av rapport skall hänsyn tas till möjlig framtida patentansökan. 

2 Metod och genomförande 

Arbetet genomfördes systematiskt för att minska risken att inga viktiga faktorer 

förbisågs under produktutvecklingsarbetet[3]. Flödesschemat [Figur 1] visar de steg 

som har drivit arbetet till att uppfylla de uppsatta målen. I detta kapitel presenteras 

den valda metoden för varje steg och genomförandet.  

 

 

2.1 Förstudie 

Förstudien innefattade en informationssökning för att samla in fakta och data till 

funktionsanalysen samt att erhålla mer kunskap inom området för examensarbetet. 

För att minska risken för patentintrång, samt få idéer till nya lösningar, studerades ett 

flertal patent. Möjligheten att titta på patent avseende andra produkter var även en bra 

början på konceptgenerering då former, funktioner och lösningar gav upphov till 

idéer som kunde anpassas till städhjälpmedlet. 

2.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation fastställer till en början de funktionella kraven, VAD produkten 

skall åstadkomma[3]. Detta gjordes så att den ingående informationen kunde 

användas både som utgångspunkt vid konceptgenerering samt som en referens vid 

löpande utvärdering av lösningar[5][3].  

Underlag till en kravspecifikation togs fram genom intervjuer med lokalvårdare, 

eftersom dessa både är användare och i många fall även kunder. Intervjuerna 

genomfördes i användarens miljö ca.1-2 timmar per användare och dokumenterades 

Figur 1 Flödesschema av utvecklingsprocessen 
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skriftligt. Intressenters krav identifierades och dokumenterades i en lista som därefter 

diskuterades vid ett möte med uppdragsgivaren. Detta gjordes för att identifiera alla 

de som på något sätt kommer att beröras av och ha synpunkter på produkten samt 

analysera potentiella intressekonflikter mellan intressenterna.  

Genom att skapa ett släktskapsdiagram sorterades kraven i olika grupper och på så 

sätt skapades en överskådlig bild av informationen. Sedan namngavs varje grupp tills 

samtliga låg under en huvudrubrik, se bilaga A Släktskapsdiagram. Funktionerna 

beskrivs i termer av ”verb + substantiv” som till exempel ”Tåla last” och ”Medge 

grepp”. Dessa funktionella kriterier medför att konstruktionslösningar måste skapas 

för att uppfylla dessa kriterier[3]. 

I en produktspecifikation sätts gränser för de nämnda kriterierna och visar vilka 

produktlösningar som är tillåtna[3]. Specifikationen anger de krav som ställs på 

produkten samt avgränsande mått, se bilaga B Produktspecifikation. Exempel på 

sådana kriterier är ” tillåten vikt < 10 kg” och ” tillåten kostnad < 500 kr”. Syftet med 

en produktspecifikation är bland annat att konkretisera problemformuleringen, 

säkerställa att hänsyn till intressenter tas, stödja sökning av lösningsalternativ samt ge 

beslutsunderlag för val av koncept[3].  

Produktspecifikationen användes som utgångspunkt i koncepturvalsprocessen där 

framtagna lösningar granskades mot de mätbara/kontrollerbara kraven. 

2.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys genomfördes för att identifiera de funktioner som är väsentliga för 
städredskapet. Funktionerna bryts ner i del- och stödfunktioner, i syfte till att dela upp 
konstruktionsproblemet i ett antal mindre delproblem. 

 Huvudfunktion – den funktion som produkten i första hand är avsedd för. 

Innebär att det bara finns en huvudfunktion. 

 Delfunktion – funktioner som krävs för att huvudfunktionen ska bli uppfylld 

(dessa kan i sin tur vara uppbyggda av underfunktioner). 

 Stödfunktion – funktioner som förbättrar produkten men inte krävs för 

huvudfunktionen.  

Produktens funktioner analyserades parallellt med kraven och sammanställdes med 

hjälp av ett funktionsträd [Figur 2]. Huvudfunktionen placerades överst i trädet och 

därefter sammanlänkades stödfunktionerna, delfunktionerna samt underfunktionerna. 

Skälet till detta är att det är lättare att hitta lösningskoncept som uppfyller varje 

delfunktion än att direkt hitta en totallösning som löser hela problemet[3]. 
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2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenerering innebär att generera olika koncept- och funktionslösningar för 

problemet. Vid konceptgenerering kan det många gånger underlätta att ta hjälp av 

olika kreativa metoder för att stimulera till nya tankebanor[3].  

Konceptgenereringen genomfördes i två faser. Första fasen bestod i att olika metoder 

användes för att generera idéer till lösningar på funktionsproblem och/eller utseende. 

Konceptgenereringens andra fas omfattade kombinationer och förbättringar av idéer, 

dellösningar, funktioner och även produktens design. Dessa metoder valdes på grund 

av att de är så olika i utförandet och medför därmed ett bredare urval av koncept och 

lösningar [3]. Se bilaga C för skisser på idéer och funktionsprinciper framtagna med 

de olika metoderna.     

2.4.1 Brainstorming 

Brainstorming är den metod som främst används vid idégenerering[3], och är en 

kreativ metod där mängden idéer prioriteras framför lämpligheten av idéerna. För en 

lyckad brainstorming finns fyra grundregler[3]: 

 Ingen kritik 

 Kvantitet eftersträvas 

 Gå utöver det vanliga 

 Kombination av idéer 

Brainstormingen genererade ett flertal idéer och lösningar som i början var baserade 

på egen erfarenhet och kunskap inom området. Sedan utvecklades brainstormingen 

Figur 2 Funktionsträd 
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till mer innovativa lösningar genom slumpmässigt utvalda bilder hämtade från olika 

typer av media som i sin tur gav upphov till annorlunda tankar och hur de kunde 

anpassas till att lösa problemet. Under denna fas uteslöts inga idéer på grund av 

möjligheten att senare kombinera ihop lösningar till koncept.   

2.4.2 Patentundersökning 

En patentundersökning genomfördes för att erhålla inspiration för olika förslag till 

lösningar, men även minska risken för att en framtagen lösning skulle innebära 

patentintrång. I varje patent ingår ritningar, tydliga förklaringar och även bilder som 

beskriver vad patentet omfattar. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av olika databaser som finns tillgängliga på 

internet, knutna till både svenska och internationella patentansökningar. De databaser 

som användes var Google Patent Search[1] och European Patent Office[2] genom att 

skriva sökord i det allmänna sökfältet. 

De sökord som användes genererade stor mängd träffar men inga av dessa patent 

behandlade funktionen städning under mattor.  

Sökord: 

 Carpet tool/device 

 Lifting tool/device 

 Carpet rolling 

 Grip tool/device 

 Klämma 

 Hand grip 

Se bilaga D för de patent som användes som inspiration till konceptgenereringen. 

2.4.3 TRIZ-databas 

En TRIZ-baserad effektdatabas bidrog till att skapa ett underlag för idégenerering och 

att underlätta generering av idéer[4]. Det främjade även till ”out-of-the-box”- 

tänkande och skapade genvägar till innovativa lösningar.  

Effektdatabasen är uppbyggd av ett stort antal fysikaliska, kemiska och geometriska 

effekter med kortfattade beskrivningar och bilder. För att ytterligare öka förståelsen 

för hur de olika effekterna kan användas för att erhålla den önskade funktionen finns 

tillämpningsexempel. Dessa exempel är till stor del hämtade ur olika patentdatabaser 

och annan teknisk litteratur. 

Genom att ställa upp produktens funktioner i en matris identifierades vilka funktioner 

som var viktigast. De viktigaste funktionerna omformulerades till frågeställningar som 



Städredskap för entrémattor 

 6 

sedan med hjälp av TRIZ-databasen[4] kunde besvaras med exempel på 

lösningsmetoder. 

Frågeställningar: 

 Hur uppnås reducerad vikt? (funktion: inneha låg vikt) 

o Sammanfoga material 

o Byta ut material 

o Porösa material (ihåligheter) 

 Hur uppnås greppvänlighet? (funktion: ergonomisk) 

o Materialval 

o Formändring 

o Kurvatur 

o Asymmetri/symmetri 

o Gelfyllning 

 Hur uppnås fasthållningsfunktionen? (funktion: medge fasthållning) 

o Magnetism 

o Vakuum 

o Fjäder 

o Klickfunktion 

o Rotation 

o Klämma 

o Uppdelning 

 Hur blir den transportabel? (funktion: vara transportabel) 

o Rullning – hjul: sfäriska, cylindriska 

 

2.4.4 ”Tankespån” 

Kortspelet ”Tankespån” bidrog till att förändra attityden kring hur idéer fås samt att 

bryta det vanliga tankemönstret[6]. Korten är indelade i tre kategorier; Målgrupp, 

Behov samt Produkt, där olika kombinationer av kort ur varje kategori fungerar som 

inspirationsverktyg och stimulerade till nya idéer.    

Ett kort ur varje kategori (produkt, behov och målgrupp) valdes ut. Dessa kort 

tillsammans gav upphov till idéer på lösningar till projektets problem. Exempelvis 

erhölls: Cykel(produkt), Reklam(behov) och Golfspelare(målgrupp).  Dessa väckte 

idéer kring lösningar som kunde anpassas till ett städhjälpmedel: 

- Pedaler kunde underlätta produktens funktion. 
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- En inverterad version av golfbollens struktur kunde användas som en 

lösningsmetod till halkskydd. 

- Utformningen av cykelns styre hade greppvänliga handtag. 

Därefter valdes tre nya kort där nya produkter, behov och målgrupper avslöjades tills 

alla kort var utspelade. Denna konceptgenereringsmetod utfördes tillsammans med 

uppdragsgivaren för att utnyttja fördelen att olika människor tenderar att tänka på helt 

olika sätt. På så sätt uppnåddes variation gällande lösningar och idéer. 

2.4.5 Kombination av produktlösningar 

De olika dellösningsar som genererats kombinerades och sattes ihop till 

helhetslösningar och skapade ännu fler lösningsalternativ. Detta utfördes med 

fördelen att ta fram mer konkreta konceptförslag, som samtliga uppfyllde alla krav i 

den produktspecifikationen, och som är rimliga(tekniskt, ekonomiskt, ergonomiskt 

och miljömässigt bland annat) helhetslösningar[3][5].  

Kombinationen genomfördes genom en uppdelning av dellösningarna som sedan 

kombineras ihop till helhetslösningsalternativ. Samtliga dellösningar noterades på 

separata post-it-lappar som sedan kombinerades ihop och dokumenterades med en 

skiss samt kort förklaringstext. 

2.5 Konceptutvärdering 

Utvärdering av de lösningsalternativ som genererats i konceptfasen innebar att varje 

alternativ skulle analyseras med avsikten att bestämma dess ”värde/kvalitet” i 

förhållande till de krav som formulerats i den tekniska kravspecifikationen. Genom att 

använda olika metoder(enligt 2.5.1 – 2.5.2) minskar risken för systematiska fel[3].  

Första steget i utvärderingsprocessen är ”eliminering av undermåliga lösningar”[3]. 

Detta steg påbörjades under avslutningen av konceptgenereringen där den första 

grova bortsorteringen av orimliga totallösningar gjordes.  

2.5.1 ”Concept Scoring” 

En metod som användes för utvärdering är ”Concept scoring” där den relativa 

betydelsen av urvalskriterierna(de funktionella kraven) viktades och inriktades på mer 

förfinade jämförelser med avseende på varje kriterium. Detta utfördes med hjälp av 

beslutsmatriser, med denna metod reducerades antalet alternativ ytterligare genom att 

de sämsta alternativen sorterades bort. 

Kriterierna ställdes upp i en matris och vägdes emot varandra, se [Figur 3] för 

rangordning av kriterier. Denna rangordning gjordes om till viktfaktorer som sedan 

utnyttjades i ”Concept scoring”-matrisen för att viktiga egenskaper skulle väga tyngre 

än de mindre viktiga. 
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Figur 3 Rangordning av kriterier 

 

Varje enskilt koncept utvärderades mot dessa kriterier och bedömdes på en skala 1-5, 

där 1 representerade att konceptet uppfyllde kriteriet till en liten del och 5 att 

konceptet uppfyllde kriteriet till fullo. 

Utifrån ”Concept scoringen” [Figur 4] avancerade de fem koncept med högst poäng 

vidare till en feleffektsutvärdering. 

 

 

 

2.5.2 FMEA – feleffektanalys 

Konceptens tillförlitlighet bedömdes med hjälp av en FMEA där konstruktionens 

möjliga fel, dess orsaker samt konsekvenser identifierades.  

Ett fels allvarlighet, intensitet samt sannolikhet att upptäckas bedömdes och 

värderades 1-10[Figur 5]. Dessa värden multiplicerades till ett risktal. Vid utvärdering 

togs åtgärder fram för de felorsaker som hade ett risktal mellan 100 och 199(gula 

zonen), och de fel som hade risktal över 200 bör elimineras[3]. Exempel på 

utformningen av feleffektanalysen [Figur 6]. 

 

 

Figur 4 "Concept Scoring" 
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Figur 5 Exempel på feleffektanalys och värderingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra metoder som användes för att utvärdera koncept[5]: 

 För- och nackdelar – alla för- och nackdelar listades för varje enskilt 

koncept och beslut togs utifrån dessa. 

 Externa resurser – hänsyn togs till åsikter från en extern resurs(exempelvis 

uppdragsivaren och/eller kunden).  

 Intuition – denna metod användes då ett koncept stack ut och kändes bättre 

än de andra koncepten. 

 

Figur 6 - Feleffektanalys 
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2.6 Kostnadsuppskattning 

Avsikten med en kostnadskalkylering under konceptstadiet är bland annat att bedöma 

marknadsmöjligheterna för ett nytt produktkoncept, värdera olika koncept mot 

varandra, identifiera kostnadsdrivare samt skapa kostnadsmedvetenhet[8]. De 

tillverkningskostnader som kopplas till detta arbete består av: 

 Materialkostnader  

 Kostnaden för komponenter 

 Kostnader för verktyg och maskiner 

Kostnadsuppskattningen genomfördes på de fem koncept som gick vidare från 

”Concept scoringen”. En grov nedbrytning av komponenterna och 

tillverkningsprocesserna gjordes eftersom koncepten bestod av detaljer med olika 

utseenden samt olika material. Kostnadsuppskattningarna baserades på data från 

materialdatabasen CES Edupack[7]. 

Ur kravspecifikationen och funktionsanalysen konstaterades att det fanns en del krav 

på material och tillverkning som togs hänsyn till vid val av material och tillverkning: 

Materialkrav: 

 Låg vikt 

 Billigt 

 Miljövänligt 

 Tåla viss grad av väta samt slag 

 Återanvändbart 

Tillverkningskrav: 

 Minimera materialåtgång 

 Billig tillverkningskostnad 

 Miljövänlig tillverkningsprocess 

Kostnadskalkylerna för de olika koncepten utnyttjades sedan som en parameter vid 

val av slutligt koncept. 
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3 Val av koncept 

Utifrån en urvalsmatris [Figur 7] kunde beslutet av ett slutligt koncept tas. Beslutet 

baserades på resultat från bland annat ”Concept scoringen”, FMEA, extern resurs 

(uppdragsgivaren) samt en vägning av för – och nackdelar. Koncepten rangordnades 

och poängsattes där 1 innebar att konceptet var sämst, och 5 innebar att konceptet var 

bäst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det slutgiltiga konceptet 4 hade sådan konstruktion att produkten kunde bäras med 

för hand eller hängas på städvagnen vid förflyttning. Dess funktion gjorde att den 

bedöms lätthanterlig och användarvänlig för lokalvårdare. Tanken är även att en 

person skall kunna se på produkten och förstå hur den används, möjligen med en 

enkel engångsinstruktion i form av bilder i manual.  

3.1 Underlag för prototypframtagning 

Som ett sista steg i examensarbetet gjordes materialval, val av tillverkningsmetod samt 

en CAD-ritning, se bilaga E, med stöd från uppdragsgivaren.  

Durkplåt av aluminium valdes som material för produkten då det uppfyllde en stor del 

av kraven. Några anledningar till att just detta material valdes var: 

- Aluminium reagerar med luftens syre och bildar ett oxidskikt på ytan som ett 

naturligt korrosionsskydd[3]. 

- Aluminium kan cirkulera och återanvändas i ett nästan oändligt kretslopp vid 

tillverkning[3]. 

- Aluminium har en densitet på 2,7 gram/kubikcentimeter, vilket gör det möjligt att 

ha en lättviktskonstruktion[3]. 

- Aluminium är inte giftigt för miljön[3]. 

Figur 7 Urvalsmatris 
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- När aluminiumprofiler tillverkas pressas de genom ett verktyg som ger stycket 

önskad form från start och på så vis minimeras materialspill[3]. 

- Durkplåt [Figur 8] har en ”räfflad” yta som fungerar som halkskydd. 

- Durkplåt av aluminium används till bland annat gångbroar, ramper, trappor och 

släpvagnar på grund av dess hållfasthet[3]. 

 

 

Figur 8 Durkplåt - "five bar" 

 

När materialvalet var klart uppsöktes en lämplig tillverkare för att få fram en prisbild 

för kostnaden av en prototyp. Företaget som valdes är verksamt inom laserskärning 

av plåt och ansågs därmed vara en lämplig tillverkare. Dessutom existerade tidigare 

kontakt mellan företaget och uppdragsgivaren. Kontakt återupptogs med företaget 

och CAD-ritningen på produkten skickades till kontaktpersonen för utvärdering. 
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4 Slutsats och diskussion 

Utvecklingsarbetets upplägg visade sig fungerat bra, med nackdelen att man ibland 

kunde bli låst på grund av bristen på andra gruppdeltagare. Det gör att man riskerar 

liten bredd på de idéer och lösningar som tas fram, men genom att så många olika 

metoder använts har detta kompenserats.  

Under utvecklingen av koncept gjordes samtidigt en faktainsamling om olika 

tillverkningsmetoder och material. Fördelen med detta var att nya idéer kom fram ur 

vetskapen om hur produkten kunde produceras. Nackdelen visade sig vara att vissa 

koncept lades ner för tidigt på grund av antagna tillverkningssvårigheter. Något av 

dessa koncept hade säkert kunnat utvecklas till något som varit lättare att tillverka. 

FMEA valdes som kvalitetssäkringsverktyg, en funktionsanalys som gav ett flertal 

förbättringar på produkten samt stärkte bedömningen av produktens 

funktionsmässighet.   

De enda miljömässiga hänseenden som tagits i arbetet var vid val av material och val 

av tillverkningsmetod. Materialvalet kunde dock ha inkluderats i feleffektsanalysen för 

en grundligare undersökning av möjliga fel. 

Ur ett samhällsperspektiv kan lyftas fram att produkten, om den lanseras, kommer att 

underlätta arbetet för, och minska skaderisken hos lokalvårdare.  

De antagna kraven från intressenter har begränsat tillförlitligheten av arbetet något vid 

produktens utveckling. 

De strukturerade metoder som använts i konceptvalet har fördelen att 

beslutsprocessen dokumenteras och att olika perspektiv integreras på ett effektivt sätt. 

Ett antal svårigheter vid konceptval är till exempel att vissa egenskaper hos en lösning 

behöver mätas kvantitativt medan andra bör bedömas kvalitativt, samt att fullständig 

information om lösningsalternativen saknas då beslut måste fattas. 

Ett resultat i form av bilder, ritningar och beräkningar levererades till 

uppdragsgivaren. Resultatet möter kraven i kravspecifikationen samt uppdragsgivarens 

förväntningar på produkten som skulle vara innovativ, användarvänlig samt billig att 

tillverka. 

Projektet utgick från en idé om ett vagnkoncept som uppdragsgivaren hade i åtanke 

som lösningsmetod för problemet. Detta vagnkoncept inkluderades i 

konceptutvärderingsprocessen för att kunna jämföras med resterande koncept men 

sorterades bort ganska snabbt på grund av dess olämplighet.  Att resultatet blev något 

helt annat än vagn-konceptet visar hur viktig en noggrant genomförd 

utvecklingsprocess är då en idé skall utvecklas till en färdig produkt.  
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Säljbarheten av produkten är svår att uppskatta. Lokalvårdare har sagt att ett sådant 

hjälpmedel skulle vara användbart i deras yrke. Även om detta är bra respons är det ej 

tillräckligt för att avgöra säljbarheten. 
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5 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Efter att prototypen har tillverkats kan den med fördel testas av en testgrupp för att 

bättre bedöma städhjälpmedlets användbarhet. Testgruppen kan till exempel bestå av 

lokalvårdare, för att få feedback från de tänkta användarna. Andra individer som inte 

har varit med i utvecklingsprocessen ger en mer objektiv och riktig bild av 

hjälpmedlets egenskaper och funktioner. Det är möjligt att små ändringar behöver 

göras för att uppnå högre kvalité.  

En grundligare patentundersökning bör göras med avseende på patentintrång. 

Säljbarheten bör utvärderas ytterligare. Tanken då är att produkten skall ställas ut på 

diverse mässor för återkoppling från både konsumenter och potentiella investerare. 

Hjälpmedlet bör också namnges med ett passande namn, fördelaktigen ett namn som 

är lätt att lägga på minnet och tilltalar kunden. 

Kontakt med uppdragsgivaren kommer att upprätthållas för möjliga framtida 

sammarbeten där konceptet antingen säljs till ett företag som kan tänkas producera 

den eller att uppdragsgivaren producerar produkten i en liten serie med 

finansieringsstöd av extern investerare. 
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E. CAD-ritning 
 

 

 

 

 

 
 


