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Abstract 

The report deals with a bachelor’s degree project in Product Development and Design at 
Jönköping University 2018. The thesis was carried out on behalf of Orkla House Care AB as the 
concluding part of the Mechanical Engineering program. The work was carried out by Adrian 
Stanikowski and Carina Wirén.  

The work consisted of developing an extensional concept on a plug-and-play system. Orkla 
House Care AB bought Anza, a manufacturer of various painting tools, in 2012. Selected 
products have an extensibility that gives them a more ergonomic approach to painting ceilings, 
walls, and floors. The existing extension system has an outgoing patent and therefore Orkla 
House Care has designed this project focusing on product development and construction. 

To get a clearer picture of what users are looking for at the product, a preliminary study was 
carried out. After the completion of this preliminary study, a product specification could be 
created. At the idea generation phase, all ideas were recorded where the product specification 
was omitted to avoid limiting creative thinking. The specification was then the foundation of 
the final concepts chosen by screening. 

The work focused on creating a user-friendly extension system that clearly shows the function. 
The focus area has primarily included the elimination of the end plug of the extensible tool, as 
well as avoiding the use of buttons for attachment and detachment. This focus is to avoid as 
many misunderstandings for the user as possible. 

The result of the work was a new plug-and-play system with a new design solution. 

A special thanks to Fredrik Heinsjö, Tobias Franzén, Patrik Örtgård and Jonny Tran for 
supervision during the project.
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Sammanfattning 

Rapporten behandlar ett examensarbete inom Produktutveckling och Design vid Tekniska 
Högskolan på Jönköpings University 2018. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Orkla 
House Care AB som avslutande del av utbildningen Maskinteknik. Arbetet har utförts av Adrian 
Stanikowski och Carina Wirén.  
 
Arbetet bestod av att ta fram ett koncept på ett plug-and-play system. Orkla House Care AB 
köpte 2012 upp Anza som tillverkar olika måleriverktyg. Utvalda produkter erbjuder en 
förlängningsbarhet. Detta innebär ett mer ergonomiskt arbetssätt för att måla tak, väggar, och 
golv. Det befintliga förlängningssystemet har ett utgående patent och därför har Orkla House 
Care utformat ett examensarbete med fokus på produktutveckling och konstruktion. 

 
För att få en tydligare bild på vad användarna söker hos produkten utfördes en förstudie. Efter 
genomförd förstudie kunde en produktspecifikation skapas. Vid idégenereringen antecknades 
alla idéer ner där produktspecifikationen utelämnades för att inte begränsa det kreativa 
tänkandet. Specifikation låg sedan grund till de slutliga koncept som sedan valdes genom 
sållning. 
 
Arbetet inriktades mot att skapa ett användarvänligt förlängningssystem där funktionen tydligt 
framgår. Fokusområdet har främst inkluderat elimineringen av ändpluggen på det 
förlängningsbara verktyget samt att undvika knappsats på klickkonan. Detta för att minska 
missförstånd för användaren.  
 
Resultatet av arbetet var ett nytt plug-and-play system med ny designlösning.  

 
Ett stort tack vill riktas till Fredrik Heinsjö, Tobias Franzén, Patrik Örtgård och Jonny Tran för 
handledning under arbetets gång.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet genomfördes som en del i utbildningen Maskinteknik, Produktutveckling och 
Design vid Jönköping University. Rapporten behandlar en konceptstudie av ett plug-and-
play system vid Orkla House Care AB. Arbetet omfattade 15 högskolepoäng per student och 
gavs på uppdrag av Fredrik Heinsjö, produktansvarig på Orkla House Care AB, tillsammans 
med Tobias Franzén, projektledare samt Patrik Örtgård, industridesigner.  

1.1 Bakgrund 
Orkla House Care AB är ett företag som verkställer inom borstbinderitillverkning samt andra 
verktyg inom måleribranschen. Företaget är beläget i Bankeryd i Jönköpings län där 
huvudfokus ligger på tillverkningen av penselvarumärket Anza. Bolaget äger varumärken som 
är ledande på marknaden liksom Anza, Jordan, Harris, Hamilton och Spekter. Verksamheten 
har cirka 150 anställda och omsätter 413 miljoner kronor. Hemmamarknaden är främst Norden 
och Storbritannien, men produkterna når även marknader inom Europa [1] [2]. Produkter i 
Orklas sortiment används inom måleri och olika renoveringsarbeten av professionella 
yrkesmän samt lekmän som efterlyser produkter av hög kvalité.  

Orkla House Care erbjuder i utvalda produkter ett förlängningssystem som kallas plug-and-
play system. Detta system behöver uppdateras för att möta kundernas förväntningar, samt 
uppfylla given kravspecifikation. Utveckling av detta system har valts som projekt att arbeta 
med som examensarbete. Arbetet kommer att leda till ett nytt produktkoncept med fokus på 
användarvänlighet, där syftet är att underlätta arbetet för användarna. Produkten kommer lösa 
nuvarande problem, samt de hinder som användarna kommer i kontakt med i dagsläget. 

1.2 Problembeskrivning 
Anza har ett sortiment av penslar för alla typer av måleriarbeten. Detta sortiment är anpassat 
för yrkesmålare, men utesluter inte lekmännen.  Som extra komplement har utsedda produkter 
blivit försedda med funktionen att vara förlängningsbar. Detta möjliggör att vägg-tak- och 
golvmålning kan ske på ett mer ergonomiskt arbetssätt. Genom att avlägsna ändpluggen på den 
förlängningsbara penseln kan förlängningsskaftet placeras på plats. [1] Detta 
förlängningssystem finns även på utvalda verktyg inom Anzas produktsortiment.  

För att kunna använda förlängningsfunktionen behöver ändpluggen på penseln avlägsnas. 
Först när ändpluggen är avtagen kan förlängningsskaftet fylla sin funktion. Anza säger följande 
"Penslarna är smarta, slitstarka och lättanvända, något som stämmer överens med kundens 
behov och önskemål." [1] Detta stämmer fram till att användaren ska nyttja förlängningsskaftet 
på ett smidigt sätt. Ett upprepande problem vid användningen av förlängningsskaftet är att 
uppfattningen av hur ändpluggen ska avlägsnas. Detta kombinerat med att användaren har lätt 
att förlägga pluggen. Vid detta skede behåller inte penseln eller verktyget sin ergonomiska 
fördel. Skaftet tappar längd och skapar ännu ett problem för användaren. 

På penseln finns ingen typ av indikation om ändpluggen ska brytas, vridas eller dras ur. Detta 
har framstått som ett problem bland användarna. Vid denna process hör det också till 
vanligheten att ändpluggen förläggs på en plats, och sedan blir borttappad. Användning av 
penseln utan ändplugg följer produkten inte längre den ergonomiska riktlinje den är menad 
för, och penseln förmedlar inte den exklusiva känslan som den annars består. 

 

 

 

 

 



Introduktion 

2 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett nytt plug-and-play system för samtliga penslar 
med förlängningsfunktionen i Anzas sortiment. Systemet ska förbättras med fokus på 
användarvänlighet. Det ska tydligt framgå hur plug-and-play systemet ska användas. I 
förbättringsprocessen måste det tas hänsyn till penselns längd samt att ändpluggen inte ska 
tappas bort. De funktionerna är nödvändiga för att produkten ska behålla sin ergonomi.  

Huvudfråga:  

Hur utformas ett plug-and-play system som uppfyller uppdragsgivarens krav? 

[1] Hur behålls förlängni1ngsbarheten på produkten när designen förändras? 

[2] Hur kan funktionen på produkten illustreras tydligare? 

[3] På vilket sätt kan det valda konceptet behålla dess hållfasthet? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsades till tio veckor. Rapporten har med hjälp av uppdragsgivaren begränsats till 
att endast omfatta plug-and-play systemet. Detta innebär endast klickkonan tillsammans med 
den förlängningsbara produktens skaftände. Plug-and-play systemet begränsades till 
användningen av Anzas penslar. Rapporten kommer utelämna områden som 
tillverkningsprocessen av den nya komponenten samt produktionsbarhet och ekonomi. 
Materialval och ergonomi kommer inte heller undersökas i arbetet. Undersökning samt analys 
av befintliga patent exkluderas och lämnas till företaget.  

1.5  Disposition 
Rapporten inleds med en introduktion. Här ges en bakgrund och problembeskrivning till 
examensarbetet, samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. I Nästa kapitel tas det 
teoretiska ramverket upp, som är en litteraturstudie till de frågeställningar som studien 
grundas på. Efterföljande rubrik består av metodavsnittet som ger en beskrivning av vilka 
angreppssätt som är valda för projektet. Vidare följer avsnittet med redovisning av 
genomförandet samt resultat av produktutvecklingsprocessen. Efter detta följer kapitlet 
slutsats och diskussion kring arbetet, samt vidareutveckling. Rapporten avslutas med 
referenslista och bilagor.   
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2 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket presenteras teorier som grundas på litteratur som är relevanta för 
examensarbetet. Med hjälp av litteraturstudien får det teoretiska ramverket underlag för att 
kunna besvara studiens frågeställningar.  

2.1 Produktutveckling 
Termen produktutveckling används som en gemensam benämning för all utveckling av olika 
produkter. Beroende på förutsättningar kan produkterna vara av olika karaktär, samt vara 
lämpade till olika affärsområden. [3] 

Ur ett historiskt perspektiv kommer produktutvecklingen från drivkraften att uppfylla 
människans behov. I dagens samhälle finns det andra aspekter på produktutveckling, som 
teknikdriven, marknadsdriven och samhällsdriven utveckling. Den teknikdrivna utvecklingen 
är långsiktig. Utvecklingen grundas på användning av innovationer, som bidrar med nya 
användningsområden som marknaden ännu inte kunnat förutspå. Marknadsdriven utveckling 
har sin grund i vad marknaden har för krav, samt vilka konkurrerande produkter som finns 
tillgängliga. Denna utvecklig strävar efter att på nya sätt kombinera känd och beprövad teknik 
för att tillfredsställa kundbehov. Samhällsdriven utveckling grundas på lagstiftning och regler 
för att gynna miljöfrågor samt säkerhet. [3] 
 

2.2 Bootleg Bootcamp 
Stanford University Institute of Design har utformat en designprocess som har följande fem 
steg. Empathize, Define, Ideate, Prototype och Test, se figur 1. Designprocessen inleds med det 
första steget Empathize. Här ligger fokus på användaren av produkten. Som formgivare är det 
därför viktigt att förstå målgruppen produkten designas till. I detta steg observeras användarna 
hur de interagerar med produkten. Detta leder ofta till tolkningar av de abstrakta erfarenheter 
som sedan leder till nya insikter. Dessa insikter kan ledas till innovativa lösningar.  

Define är det andra steget i designprocessen. Här används den data och de insikter som 
framkommit i Empathize. Målet är att utveckla en djupare förståelse för funktionen på 
produkten, samt vilka parametrar som är de viktigaste för att produkten ska fylla sin funktion.  

När problemet är definierat, följer Ideate steget. Här ligger fokus på att använda brainstorming. 
Detta ska leda till generering av ett flertal designalternativ. Målet med Ideate är att skapa ett 
brett spektra av olika idéer och koncept. Kvalitativa som kvantitativa.  

Nästa steg är Prototyping. Detta innebär att de idéer som framkommit i förgående steg får en 
fysisk form. Prototypen kan ta en form allt från ett objekt till en storyboard. Prototyper fyller 
mest funktion när människor har tillgången till att interagera med den. Den erfarenhet som fås 
av dessa interaktioner kan leda till fördjupande förståelse för produkten, samt nya 
framgångsrika lösningar.  

Det avslutande steget i Bootleg bootcamp är Test. Här ges chansen till feedback om på de 
lösningsförslag som finns, samt förbättringsmöjligheter. I Test kan det ibland betyda att gå 
tillbaka till ritbordet. Här är det ytterligare ett tillfälle att samla data genom observation, det 
kan många gånger leda till oväntade insikter. Efter utförda tester kvarstår ett eller flera 
lösningsförslag som är redo för tillverkning. [4]  
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Figur 1. Bootleg Bootcamps designprocess. [4] 

2.3 Definition av design 
Begreppet design kommer från det latinska ordet ”designo” och betyder framställa, gestalta [5]. 
Med design menas det en arbetsprocess där utgångspunkten är att utveckla med 
användarperspektivet från människans behov [6]. Den står för den del i produktutvecklingen 
som innebär att skapa en utformning av produkten. Utformningen medför att människan kan 
förstå, uppskatta och använda produkten [3]. 

2.3.1 Informationsdesign 
Begreppet information kommer ursprungligen från det latinska verbet ”informare” med 
betydelsen att ge form eller utforma något. Termen information består av flera begrepp och har 
nu flera olika betydelser.  

Området som berör design med formgivning innefattar den kreativa processen som utformar 
produkter, miljöer och system. Formen har som syfte att underlätta användningen, fylla en 
estetisk tilltalande, och vara anpassad efter krav på ekonomi, material, tillverkning och 
människa. [7] 

2.3.2 Form 
Begreppet form kommer ursprungligen från latinets ” fo´rma” med betydelsen utseende, gestalt 
och form. Ordet har åtta olika betydelser: 

1) Form illustrerar ett yttre sätt att vara anordnad, ett yttre utseende och grafisk 
form.  

2) Bildkonst har definitionen av form som befintlig eller saknad yttre gestalt.  
3) Bildspråk har definitionen av form som en utförandevariabel. Den yttre formen 

bör vara fri. I form av rund eller oval. Den borde inte vara begränsad av linjer. 
4) Semiotiken menar att form är det oersättliga i tecknet, något som är 

regelbundet och ger föremålet en identitet.  
5) Ett fysiskt tillstånd.  
6) Behållare, delbar för gjutning. 
7) Sociala regler. 
8) Sort, en särskild typ. [7]  

2.4 Definition av funktion 
En anledning till att en produkt existerar kan kallas produktens huvudfunktion. Men för att en 
produkt ska fungera på bästa sättet måste det finnas del- och stödfunktioner. Med funktionen 
menas att man skapar eller modellerar ett "funktions-medel-träd". Alla de funktioner kan bilda 
en hierarki som kan föreställas som en trädmodell. Trädstrukturen hjälper till att se vilka 
funktioner måste lösas. [5] 
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2.4.1 Snäppfunktion 
En plastprodukt eftersträvar att nå en så enkel och funktionell konstruktion som möjligt. Denna 
konstruktion kan uppnås med hjälp av olika sammanfogningsmetoder. Självgängande skruv, 
skruvförband och snäppförband, också kallade snäppfunktion. Snäppförbanden kan 
konstrueras för både demonterbar och permanent sammanfogning [8]. Ett snäppförbandets 
låsning sker genom att fästeselementet fjädrar elastiskt vid monteringen. [3] 

  

Figur 2. Demonterbart snäppe. [8] Figur 3. Permanent snäppe. [8] 

Figur 2 visar ett demonterbart snäppe där den vänstra dragningsbelastningen kan bestiga 

hindret. Figur 3 visar ett permanent snäppe där dragningsbelastningen ligger 90 grader kant i 

kant med hindret. 

2.5 Definition av hållfasthet 
Hållfasthet är ett begrepp vars material och konstruktionsförmåga är att tåla tryckning, 

utdragning och böjning utan att orsaka skador. Begreppet kan också omfatta 

korrosionsmotstånd. Det är viktigt att utforma en konstruktion så att den klarar av tilltänkta 

påfrestningar. Materialval har också betydelse för produktens hållfasthet. [9] 

Krav på produktens hållfasthet är satta beroende på produktens belastning och funktion. 

Konstruktören bör tänka på faktorer som kan vara betydande för produktens utformning och 

design. Betydande kan vara till exempel tvärsnittet med tillräcklig tjocklek för den angivna 

axiala belastningen. [10] 

2.6 Semiotik  
Semiotik bygger på förståelse över hur verkligheten är uppbyggd. Enligt U. Eco definieras 
semiotik på följande sätt: "Semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign". 
[11, s13] Med detta menas det att semiotik kan förknippas med allt som uppfattas som ett 
tecken. Ett tecken har som syfte att förmedla information i form av ord, figur eller symbol. Ett 
tecken kan tolkas individuellt beroende på läsaren och förmedlas med hjälp av kommunikation.  

Det ligger i människans natur att tolka olika intryck. Dessa intryck kan i sin tur leda till att 
människan tolkar dessa intryck som tecken. Tecken kan uppfattas bland annat i form av ord, 
bilder och figurer. För att dessa intryck ska förbli tecken behöver de förses med mening. Enkelt 
förklarat innebär det att allt kan uppfattas som ett tecken så länge det tolkas med en betydelse 
[11]. 

Ett tecken är försett med två typer av relationer. Dessa relationer är avgörande för tecknets 
förståelse. Relationerna är känsla och referens. Känsla står mer specifikt för meningen eller 
uppfattningen, skapad i människans tankar. Tankarna uttrycker ”koncept”. Referens är 
däremot något som jämförs med verkligheten och omgivningen. Det kan vara i form av ett 
objekt [11].  

2.6.1 Semantik 
En produktutvecklare måste ta hänsyn till hur en produkt upplevs av användaren. För att få 
insikt i hur produkten upplevs av användaren finns det olika teorier inom semantiken. 
Designen får fri räckvidd för att använda sig av känslor, uttryck, och funktioner. På detta sätt 
ska designern förmedla hur produkten ska användas på rätt sätt, samt ge ett attraktivt yttre.  

K. Buhrer har tagit fram en modell där språkfunktioner används inom produktens visualisering 
och dess tecken. I modellen finns fyra funktioner. To describe, to express, to exhort och to 
identify. De fyra funktionerna används för att formulera budskapet för produkten. 
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Förklaring av samtliga fyra funktioner inom semantik: 

1. To describe – (att beskriva) produktens gestalt, form, färg, samt färg och ytans struktur. 
Detta är ett tecken som ska beskriva produktens funktion och ändamål. 

2. To express – (att uttrycka) en produkt kan upplevas olika beroende på personlighet. 
Genom en genomtänkt design finns det möjlighet att påverka vad som upplevs. En 
produkt beskrivs ofta på liknandes sätt som en person. Till exempel, tyst, snäll eller 
glad. Syftet är att produkten ska beskrivas med liknande adjektiv. Produktens form 
beror på dess önskade uttryck. 

3. To exhort – (att uppmana) form och design av produkten uppmanar till en viss reaktion 
hos användaren samt beskriver användningsproceduren. Att uppmana till en önskad 
reaktion är viktig och definierar en lyckad design. Uppmaningen kan vara ”dold” i en 
stilren design men bör vara tydlig. 

4. To identify – (att identifiera) en produkt identifieras genom dess ursprung, syfte, 
tillhörighet, placering och kategori. Genom form och design kan det meddela företagets 
identitet, ursprung samt produktens ändamål [12].  

2.6.2 Symbol 
En symbol är ett märke eller en karaktär som är ett konventionellt tecken på något objekt, 
funktion eller en process. Symbolen har en innebörd för människor och kan vara ikonisk, i form 
av bild eller tecken [13]. Tecken i detta fall är en egenskap av språk som förmedlar mening. [14]  

Ett av de äldsta tecknen är bland annat piltecknet. Detta tecken har blivit återfunnet i flera 
förhistoriska grottor, inristade i klippväggarna. Tecknet ska hänvisa en specifik riktning. Pilen 
används bland annat i orienteringssyfte, bland scouter och trafikteckenfloran [15].  

2.7 FE-metod 
FE-metoden (finite element method – FEM) är en numerisk metod som löser fältproblem i 
form av finfördelning av geometrin till finita (ändliga) element med förutbestämda egenskaper. 
Ett fältproblem där variablerna varierar i ett jämnt flöde över ett 3D område har ett oändligt 
antal frihetsgrader. Vid lösning numeriskt av ett sådant problem krävs det finfördelning av ett 
oändligt antal frihetsgrader. Genom att ”hacka sönder” den finfördelade geometrin i mycket 
små delar dominerar numera FE-metoden. De bitar, också kallade element, binds samman i ett 
ekvationssystem [3].  

För att kunna utföra en FE-modellering krävs konstruktionsdetalj. Detaljens geometri, som 
hämtas ur en CAD modell, delas upp i små element som i sin tur kallas meshing. Elementen är 
i form av tvådimensionella trianglar eller rektanglar. Vid slutförd meshing väljs lämpliga 
elementtyper. Elementen kopplas sedan samman i dess hörnpunkter. Dessa kallas noder. 
Förutbestämda samband i elementen mellan nödkrafter och förskjutningar finns i noderna. 
Olika nodantal och olika frihetsgrader representerar olika lastbärande egenskaper. Därmed 
passar de olika problemtyper. FE-programmen arbetar med förskjutningskomponenterna i 
noderna. Frihetsgrader och obekanta variabler ska beräknas. Enligt Hookes lag är den lokala 
spänningen proportionell mot den lokala töjningen. Denna är summan av derivatans 
förskjutning. För att uppnå ett noggrant resultat krävs det en finfördelning av meshen. Meshens 
totala antal frihetsgrader är avgörande för resultatets noggrannhet, men också beräkningstiden 
[3].  
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3 Metod  
Kapitlet ger en beskrivning av produktutvecklingsprocessen och de metoder som ligger som 
grund till examensarbetet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att tydliggöra koppling mellan frågeställningar och metod genomfördes en tabell som 
besvarar vilka metoder som användes för respektive frågeställning. 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och metod 

Frågeställningar 
 
Metodik  1 2 3 

3.2 Planering av projekt x   

3.3 Förstudie x x  

3.4 Kravspecifikation x x  

3.5 Funktionsanalys x x  

3.6 Marknadsanalys x x  

3.7 Konkurrensanalys x x  

3.8 Brainstorming x x  

3.9 Sållning av koncept x x  

3.10 Solidmodellering x x x 

3.11 3D-printning x x x 

3.12 Test  x x 

 

För att besvara studiens huvudsakliga fråga, ”Hur utformas ett plug-and-play system som 
uppfyller uppdragsgivaren krav?” delades denna fråga upp i tre delfrågor. Frågeställningarna 
genomfördes med de lämpligaste metoder för denna studie för att nå bästa resultat.  

Frågeställning 1: Hur behålls förlängni1ngsbarheten på produkten när designen förändras? 
 
För att kunna besvara studiens första frågeställning utfördes en förstudie i form av 
observationer och intervjuer. Detta om hur yrkesmän samt lekmän interagerar med fyra utvalda 
förlängningsbara produkter från Orkla House Care’s produktsortiment. Intervjuer 
genomfördes för att få tydligare bild på vad användarna anser om det befintliga 
produktsortimentets funktioner. Dessa metoder valdes för att uppfylla Bootleg Bootcamp 
teorins första steg, Empathize. 

En kravspecifikation utfördes för att belysa de funktioner och krav som ansågs vara viktigast 
för produkten. Specifikationen utfördes tillsammans med företaget för att få en tydlig bild av 
vilka kriterium som var viktigast. Utifrån kravspecifikation kunde sedan koncepten sållas för 
att nå bästa det bästa resultatet.  
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Genom funktionsanalys, marknadsanalys och konkurrensanalys gavs en tydligare bild på vilka 
funktioner som var viktiga. Dessa funktioner var sammanvävda tillsammans med 
kravspecifikationen. Marknadsanalys och konkurrensanalys gav den bild av vad som finns på 
marknaden, vad marknaden eftersträvar samt vad konkurrenterna har för styrkor och 
svagheter. Detta material gav sedan underlag för att påbörja en brainstorming för att generera 
olika lösningsförslag på funktioner och ny designutformning. De valda metoderna uppfyller 
teorin Bootleg Bootcamps andra och tredje steg i utvecklingsprocessen, Define och Ideate.  

Frågeställning 2: Hur kan funktionen på produkten illustreras tydligare? 

För att besvara studiens andra frågeställning användes främst material från förstudien där 
användarna gav reflektioner om vad som ansågs vara förbättringsområden hos de befintliga 
produkterna.  

Genom en sammanvävd bedömning av metoderna nämnda i tidigare frågeställning kunde 
materialet användas som komplement för att besvara den andra frågeställningen i studien.  

Frågeställning 3: På vilket sätt kan det valda konceptet behålla dess hållfasthet? 

För att besvara studiens tredje frågeställning modellerades de valda koncepten i SolidWorks. 
På detta sätt kunde en realistisk bild ges om hur funktioner och dimensioner demonstreras. 
Koncepten 3D-printades i syfte till att ge en verklig uppfattning om hur funktionerna fungerar 
och vilka områden som kräver förbättring för optimering. När koncepten uppfyllde kraven från 
kravspecifikationen testades de. Testet bestod även FE-analys för att ge ett så rättvis och 
verklighetstroget resultat som möjligt. De valda metoderna för den tredje frågeställningen 
uppfyller teorin Bootleg Bootcamps fjärde och femte steg i utvecklingsprocessen Prototype och 
Test. 

Med hjälp av de valda metoderna kunde ett slutligt koncept presenteras som uppfyller 
uppdragsgivarens krav, samt redovisa att konceptet erhåller samma hållfasthet som den 
befintliga produkten.  

3.2 Planering av projektet 
För att lyckas med ett arbete utförs det i tre steg: målsättningen, arbetsetapper och 
tidsplanering. Vid målsättningen definieras arbetets mål, delmål och vad som arbetet ska 
resultera till. Arbetsetapperna beskriver vilka steg som krävs för att nå de delmål som är utsatta 
som sedan infördes i en tidsplanering. [5] 

3.2.1 GANTT-schema 
För att strukturera upp tidsplaneringen i projektet användes ett GANTT-schema. Metoden är 
mycket lätt och syftar till att bryta ner projektet i milstolpar. GANTT-schemat visualiseras 
genom ett vanligt koordinatsystem. På y-axeln listas de olika aktiviteterna, medan x-axeln 
representerar tidsåtgången. Varje aktivitet består av en horisontell linje som även motsvarar 
tidsåtgången. [3] 

 

Figur 4. Illustration av ett GANTT-schema. 
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3.3 Förstudie 
Förstudien används som ett verktyg där problemformuleringen arbetas igenom och tar fram 
alla förutsättningar som krävs för arbetet. Bakgrundsinformation söks fram i form av 
användaranalyser, funktionsanalys, marknadsanalyser samt konkurrentanalyser. [3] 

3.3.1 Användaranalys  
Användaranalysen genomfördes genom observationer, intervjuer samt enkäter vars resultat 
analyserades och bearbetades. Observationerna tillsammans med intervjuerna inledde arbetet 
för att samla information i form av användarnas åsikter kring det nuvarande konceptet på plug-
and-play systemet. Enkäterna avslutade arbetet i syfte till att kunna utvärdera de slutliga 
koncepten.  

3.3.2 Observation  
Observation är en teknik för att skaffa information om omvärlden som sker slumpmässigt 
utifrån observatörens privata erfarenheter, behov och förväntningar. För att följa den 
vetenskapliga tekniken för observation ska den vara systematiskt planerad. Informationen ska 
också vara registrerad systematiskt. [16] 

En ostrukturerad observation används i syfte till att samla så mycket information som möjligt. 
Denna metod används främst inom områden där det sedan tidigare inte finns ett givet 
beteendemönster. [16] 

3.3.3 Intervju 
Intervju är en teknik för att samla information uppbyggd på frågor. Intervjun genomförs 
personligt, genom att intervjuaren träffar intervjupersonen. Då intervjun är uppbyggd på frågor 
hänvisas individernas villighet att besvara frågorna. Beslutet kan antas först när individen fått 
förståelse varför intervjun ska genomföras. [16] 

Vid utförande av en intervju finns det två aspekter att ta hänsyn till. Dels i vilken mån av ansvar 
som lämnas till intervjuaren när det gäller utformning av frågor samt inbördes ordning. Detta 
kallas standardisering. Dels i vilken mån av utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen 
att tolka fritt baserat på intervjupersonens inställning eller erfarenheter. Detta kallas 
strukturering.  [16] 

Intervjuer med hög standardisering innebär att frågorna ställs i samma ordning till samtliga 
medverkande. För att kunna jämföra och generalisera de medverkandes svar används en hög 
grad av standardisering. En helt standardiserad intervju kan även skrivas ner. [16] 

Gällande graden av strukturering i en intervju innebär det om i vilket svarsutrymme som 
lämnas för intervjupersonen. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme 
för intervjupersonen att svara. Denna typ av intervju kallas kvalitativ intervju. [16]  

3.3.4 Enkät 
Enkät är en teknik med användning av ett frågeformulär. Denna teknik bygger på att samla 
information kring frågeformuläret. Då enkäten är uppbyggd på frågor hänvisas individernas 
villighet att besvara frågorna. Beslutet kan antas först när individen fått förståelse varför 
enkäten ska besvaras [16].  

Vid utförandet av en enkät finns det två aspekter att ta hänsyn till. Dels i vilken mån av 
strukturering enkäten är utformad, men också i vilken mån enkäten är standardiserad. Vid en 
hög grad av standardisering ställs frågorna i samma ordning till samtliga personer som ska 
svara på enkäten. Vid hög grad av strukturering ges för varje frågeställning ett svarsalternativ. 
Denna typ av enkät kallas kvantitativ enkät [16].  

 



Metod 

10 

3.4 Produktspecifikation 
För att förstå vad produktutvecklingsuppdraget innebär behövs kompletterande information 
samlas in. Information som saknas i uppdragsbeskrivningen. Nästa steg är att upprätta en 
specifikation som berättar vad som behövs uträttas. För att kunna skapa en korrekt 
produktspecifikation ska den insamlade informationen kunna hänvisas som utgångspunkt i 
både design och konstruktionslösningar, men också som referens vid utvärdering av koncept 
och slutgiltigt lösningsförslag [3]. 

3.5 Funktionsanalys 
Vid utformning av en produkt ligger det en stor vikt på att reflektera över vilken funktion 
produkten uppfyller [5]. Funktionsanalysen fyller syftet att skapa en funktionsstruktur som 
innefattar alla produktens funktioner [3].  

Funktionsanalysen är uppdelad i tre kategorier. Huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. 
Anledningen till produktens förekomst kallas huvudfunktion. Huvudfunktionen är uppbyggd 
på ett antal delfunktioner. Delfunktionerna beskrivs med ett verb följt av ett substantiv, 
exempelvis ”medge grepp”. Stödfunktionerna stödjer en överordnad funktion, men är inte 
nödvändig för denna [5]. Funktionsanalysen resulterar till en funktionsstruktur där produktens 
komplexa funktioner förtydligas. På detta sätt delas konstruktionsproblemen upp i mindre 
delproblem vilket resulterar till att lättare hitta ett lösningsförslag [3]. 

3.6 Marknadsanalys 
En marknadsundersökning innebär en process där information samlas för att ge medvetenhet 
om hur den marknad ser ut som är avsedd för produkten. Genom marknadsanalysen ges en 
uppfattning om vad målgruppen kan förvänta sig av den potentiella produkten. På detta sätt 
kan priser och konkurrenter jämföras. Det finns olika informationskällor för 
marknadsundersökningen, liksom representativa kunder, mässor, offentlig statistik, 
marknads- och affärskonsulter etc [3].  

3.7 Konkurrensanalys 
Konkurrensanalys beskriver hur konkurrenterna möter kundernas krav och förväntningar. 
Enkelt beskrivet utgår konkurrentanalysen från att jämföra utvalda områden inom företaget 
mot andra företag. Det fungerar som ett verktyg för att på bästa sätt förbättra den egna 
verksamheten genom att ta inspiration från andra organisationer. Områden som är vanliga 
inom denna typ av analys är jämförelse av priser, kostnader, tekniska kvaliteter på produkter 
etc. Konkurrensanalys är ett lärorikt sätt för företag att dra kunskap från varandra oberoende 
om det är en intern analys mot olika avdelningar eller andra organisationer [3]. 

3.8 Brainstorming 
Brainstorming är en så kallad kreativ metod med syfte att generera nya idéer under en bestämd 
tid, utan att döma det framkomna resultatet. Metoden kan användas i en grupp av 5–15 
personer, där sedan en utses till ledare. [3]  Enligt K. Österlin passar metoden även till en grupp 
på tre till sex personer [5]. Gruppmedlemmarna uppmuntrar varandra till att utveckla 
befintliga idéer genom associationer till andras idéer i gruppen.  
 
I brainstorming processen finns det fyra grundregler: 

Kritik är inte tillåten.  
Ge inga kommentarer, varken positiv eller negativ feedback om de idéer som framkommer 
under brainstorming processen. Försök att undvika självkritiska tankar och låt spontana idéer 
framkomma utan att själv bedöma värdet av dem. Dessa kan leda till att någon annan får en idé 
med din som utgångspunkt.  

Kvantitet eftersträvas.  
Det viktiga är att så många idéer som möjligt kommer fram. Detta ökar chanserna till att några 
av dem håller måttet, samt är riktigt bra.  
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Gå utanför det vanliga.  
Ju mer ovanliga idéer desto bättre. Det kan visas sig att en idé som anses vara besynnerlig, med 
vidare modifikationer kan utge en utmärkt lösning till problemet. 

Kombinera idéer.  
Genom att kombinera de olika idéer som framkommit i brainstormingen kan de kompletteras. 
Lyssna på de andra deltagarnas idéer och associera vidare från dessa. På detta sätt kan nya 
problemlösningar uppstå genom att sammanföra två olika förslag. [3] 

3.8.1 Skisser 
För att på bästa sätt kunna beskriva de olika koncepten illustrerades de i form av skissidéer. På 
detta sätt skissades idéer och tankar ned som fanns, som sedan gav möjligheten att testa dem. 
B. Bergström menar att genom användning av skissmetoden bidrar den med att generera nya 
idéer då skissande kan framkalla nyskapande tankar hos formgivaren [17]. Skisserna 
vidareutvecklades sedan i takt med arbetets gång.  

3.9 Sållning av koncept 
För att kunna komma fram till det bästa lösningsförslaget sållas de koncept bort som inte 
uppfyller de krav och önskemål från kravspecifikationen. Varje koncept analyseras för att kunna 
avgöra hur väl de stämmer överens med kriterierna. När analysen är gjord jämförs de olika 
koncepten för att sedan kunna ta ett beslut om vilka koncept som ska vidareutvecklas. [3] 
 
Vid en sållningsprocess finns det olika metoder och tekniker för att sålla och utvärdera koncept. 
Dessa metoder bygger ofta på erfarenhet, testning av prototyper men också beslutsmatriser. [3] 

3.9.1 ”Gut feel”-metod 
Den så kallade ”Gut feel”- metoden grundas i, det som uttrycket betyder, magkänsla. Under 
konceptgenereringsprocessen följer ofta designen tre direkta reaktioner. Konceptet är inte 
genomförbart, konceptet kan vara genomförbart med ett par ändringar, konceptet är värt att 
vidareutveckla. Den sist nämna reaktionen är baserad på ”gut feeling” med tidigare jämförelse 
av kunskap och erfarenhet. Metoden är vanligen använd av personer med mycket erfarenhet 
inom design och det aktuella produktområdet. Metoden går ut på att efter avslutad 
konceptgenerering sålla bort orimliga eller ej realiserbara lösningsförslag [18].  

3.9.2 Elimineringsmatris 
Eliminering är förknippat med det första steget i produktutvecklingsprocessen. Här elimineras 
alla de lösningar som inte uppfyller krav eller anses vara av det sämre lösningarna. Denna 
metod är påbörjad redan vid avslutningen av konceptgenereringen där en grov bortsortering av 
sämre och omöjliga alternativ sker. De koncept som är kvar utvärderas därefter för att utreda 
om de löser huvudproblemet, uppfyller kravspecifikationen, kan realiseras, är inom 
säkerhetsramen och passar företagets sortiment. För att ett koncept ska gå vidare i 
utvecklingsprocessen behöver det uppfylla samtliga krav. De koncept som kräver ytterligare 
undersökning går också vidare för att vidareutvecklas.  
 
För att utföra en korrekt och konkret eliminering skapas en matris, som kallas 
elimineringsmatrisen. Här motsvarar tecknet (+) att konceptet gått vidare, medan (-) 
motsvarar att konceptet inte kommer fortsätta i utvecklingsprocessen. De koncept som kräver 
mer tilläggsinformation betecknas med (?) och de som kräver kontroll av produktspecifikation 
betecknas med (!). Nästa steg är att med hjälp av beslutsmatrisen avgöra vilka alternativ som 
sållas bort, respektive vilka som ska vidare i utvecklingsprocessen. [3] 
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Tabell 2. Illustrerar exempel på en elimineringsmatris. 

 

3.9.3 Pugh matris 
Vidare i sållningsprocessen utförs en relativ beslutsmatris enligt Pugh. Här jämförs de olika 
koncepten mellan varandra och andra lösningsalternativ. Urvalskriterier utformas och grundas 
ur kriterier från kravspecifikationen samt de krav som är önskvärda. [3] 
 
Här infogas de utvalda urvalskriterierna, samt konceptlösningarna. Det läggs även in en 
referenslösning. Detta kan innebära att koncepten jämförs mot den befintliga produkten. När 
alla kriterier, koncept och referensen är inlagda jämförs de olika koncepten med 
referensalternativet. Varje koncept utvärderas i ställning till huruvida lösningen uppfyller det 
aktuella kriteriet bättre, (+), lika bra, (0), eller sämre (-) än referensalternativet. Jämförelsens 
resultat antecknas i aktuell ruta i matrisen. När alla kriterier och olika konceptlösningar 
sammanställts summeras dess bedömningar, (+, 0,-). [3] 

Tabell 3. Illustrerar exempel på relativ beslutsmatris enligt Pugh. 

  
 

När de olika bedömningarna (+, 0,-), summerats, beräknas ett nettovärde för varje 
konceptlösning. Därefter rangordnas koncepten utifrån de givna nettovärde. Utifrån 
rangordningen beslutas sedan vilka lösningar som ska vidareutvecklas och får genomgå 
ytterligare en utvärderingsgång. Denna process görs med stort omdöme och noggrannhet. [3] 
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3.10   Solidmodellering  
För att kunna realisera de koncept som genererats under brainstormingen modelleras 
koncepten i form av databaserad modellering. Detta utförs med hjälp av programmet 
SolidWorks som är ett CAD-system, computer-aided design, som erbjuder användaren en 
lättare designupplevelse [19]. Med solidmodellering innebär det att användaren bygger 
produkten utifrån geometrier som sedan skapar 3D modeller av koncepten. [5] 

3.11  3D-printning 
3D skrivare är ett verktyg som skapar solida modeller från en CAD modell. Varje 3D skrivare 
bygger modeller från en tom yta genom att fylla den med lager av material. Metoden genererar 
materialbesparingar på grund av att inget material är borttaget för att bygga en modell. 3D 
printning möjliggör också att konstruktörer kan dela CAD modeller online. Detta bidrar till en 
snabbare utveckling på stora företag. Den här tekniken kräver inte heller stora personalresurser 
då det inte krävs någon form av arbete efter att designprocessen är gjort [20]. De 3D skrivare 
som använts under studien användes sig av Fused Deposition Modeling (FDM) teknik. Detta 
innebär att en tunn tråd av termoplast, kallad filament, matas ut ur ett upphettat munstycke. 
Filamentet smälts och extruderas genom munstycket för applicering utmed x- och y-axel. 
Plasten appliceras i form av lager med en tjocklek bestämd av användaren. [21] 

 

Figur 5. Bilden visar en illustration på FDM teknikens olika komponenter. [21] 

3.12  Test 
För att få konkret och korrekt data på koncepten utförs en FE-analys samt tillverkning av 
prototyp vars resultat bearbetas och analyseras.  

3.12.1 FE-metod 
Tidigare beskrivet i det teoretiska ramverket ”2.7 FE-analys” användes FE-metoden. Med 
användning av denna metod analyseras hållfastheten, spänningar och deformation. Med hjälp 
av FE-metoden kan sedan den befintliga produkten simuleras och användas som referens till 
det kommande konceptet.  

3.12.2 Prototyp 
För att få en realistisk syn på hur slutprodukten kommer vara uppbyggd tillverkas en prototyp. 
En prototyp överensstämmer med slutproduktens färg, form, funktion och material. 
Prototypen kan också fylla funktionen av en ”funktionsprototyp”. Med denna typ av prototyp 
testas främst den tekniska lösningen. När prototypen har framställts kan även 
kundtillfredsställelsen testas [3].
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4 Genomförande och implementation 
I detta kapitel ges det en beskrivning av studiens genomförande och resultat. Kapitlet är 
dokumenterat i den ordning arbetet genomförts. 

4.1 GANTT-schema 
En tidsplanering utfördes vid examensarbetets start i form av ett GANTT-schema. Syftet till 
detta var att bryta ner projektet i de förväntade aktiviteter, se Bilaga 1 – GANTT-schema. Här 
gjordes en tidsuppskattning för varje aktivitet och i vilken ordning de skulle genomföras. I 
GANTT-schemat lades det in interna milstolpar och avstämningsmöten med handledare. 

4.2 Förstudie 
Förstudien genomfördes för att undersöka vad professionella yrkesmän och lekmän inom 
måleri har för synpunkter och uppfattning om det nuvarande plug-and-play systemet. Denna 
genomfördes i form av ett flertal observationer och intervjuer. 

4.2.1 Användarstudie  
Användarstudien utfördes bland annat vid ett besök på Orkla House Care i Bankeryd för att 
intervjua två yrkesmålare, samt observera hur produktsystemet används av professionella 
yrkesmålare. Vidare intervjuades och observerades tio lekmän inom måleri för att få en bredare 
förståelse för vart problemområdet ligger. Syftet med användarstudien var att få en överblick 
på hur plug-and-play systemet uppfattas av yrkessektorn liksom den allmänna sektorn. 

4.2.1.1 Observation 

Observationerna utfördes i samband med intervjuerna. De var utformade på ett ostrukturerat 
sätt där målet var att samla så mycket information som möjligt [16]. Detta för att se hur 
yrkessektorn och den allmänna sektorn interagerar med Anzas plug-and-play system.  Eftersom 
det inte fanns tidigare kunskap angående hur varje individ skulle behandla uppgiften ansågs ett 
observationsschema bristfälligt. Observationen utfördes genom att varje individ fick ett 
förlängningsskaft och en produkt från Anzas förlängningsbara sortiment att koppla samman. 
Detta utfördes med tre av Anzas produkter och en från Jordan. Nedan visas en bild på de olika 
produkter som användes till observationen.  

1) Jordan fasadpensel, 75mm 

2) Anza Elite, fasadpensel, 75mm 

3) Anza, skrapa med hammarhuvud 

4) Anza, stålskrapa 

 
Figur 6. Illustration på de penslar och verktyg som användes under observationen. [1]  
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Under observationerna med de två yrkesmännen upptäcktes det att det fanns otydlighet 
gällande ”Anza Elite” förlängningsbara fasadpensel. På denna produkt ska det ske ett 
vridmoment för att på lättast sätt avlägsna ändpluggen. De båda yrkesmännen ”klickade ur” 
pluggen utan vridmoment. Med resterande produkter upptäcktes inga missförstånd. 
Sammankoppling av pensel och förlängningsskaft utfördes felfritt.  
 
Hos samtliga tio lekmän som observerades upptäcktes samma missförstånd med ”Anza Elite” 
fasadpensel. Ändpluggen klickades ur, inget vridmoment användes. Resterade produkter 
användes på korrekt sätt för att avlägsna ändpluggen. Det fanns även enstaka fall där Jordan 
fasadpensel försöktes gängas fast, samt missuppfattning av hur penseln ska avlägsnas från 
skaftet.  

 

Figur 7. Illustration på hur den befintliga klickkonans utseende.  

4.2.1.2 Intervju 

Intervjuerna följde en hög grad av standardisering, med låg grad av strukturering. Detta 
innebär att samtliga intervjupersoner fick samma frågeställningar i samma ordning, men 
tillåter frågorna att ge öppna svar. En kvalitativ intervjumetod valdes då den bidrar till en mer 
djupgående kunskap inom det specifika området [16]. Genom att låta frågorna besvaras med 
öppna svar bidrar det med mer förståelse för problemet, än en enkät med förbestämda frågor. 

Yrkesmännen besvarade frågor angående om ändpluggen blir borttappad, klämrisk vid 
sammankoppling av ändplugg och markeringarnas tydlighet. Se frågeställningarna bilaga 5. 

Under intervjuerna med yrkesmännen framkom det att de båda varit med om att tappa bort 
ändpluggen ett flertal gånger. De menar att 9 av 10 gånger tappar de bort ändpluggen och 
arbetar vidare med penseln utan dess ergonomiska fördel. Det framkom även att det finns en 
klämrisk vid i-och urkoppling av ändpluggen. Detta var dock ett problem mest vanligt i början 
av karriären ansåg de båda. Frågan angående markeringarna på produkterna besvarades med 
delade åsikter. Första intervjupersonen ansåg markeringarna tala för sig själva. Han ansåg att 
med hjälp av delningslinjer samt färgval var markeringarna tydliga. Intervjuperson två ansåg 
dem dock vara bristfälliga och otydliga. Då produkt ”3. Anza, skrapa med hammarhuvud” inte 
har någon befintlig markering, utan endast delningslinje ansåg han den vara den mest otydliga 
och missledande produkten. 

Lekmännen besvarade frågor angående markeringarnas tydlighet, upplevelsen av i-och 
urkopplingen av de olika produkterna samt vilken helhetsbild förlängningssystemet gav. Se 
frågeställningarna i bilaga 6. 
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Figur 8. Illustration på de olika ändpluggar för samtliga produkter som användes i 
användarstudien. 

 

 

Figur 9. Illustration på de fyra produkternas markeringar. 

 

Under intervjuerna med lekmännen upptäcktes tidigt ett mönster av missnöje mot produkt ”2. 
Anza Elite, fasadpensel”. Samtliga tio intervjupersoner ansåg markeringen vara otydlig. Detta 
då markeringen är uttryckt med två liksidiga trianglar med spetsarna riktade åt varsitt håll.  
Denna markering uppfattades som svårförstådd och kritiserades. Pluggen ska i detta fall 
avlägsnas med hjälp av ett vridmoment. Produkt ”4. Anza, stålskrapa” är uttryckt med två 
markeringar. På ena sidan visar den en pil nedåt medans på andra sidan har den en markering 
i form av en pusselbit. Denna markering ansåg 7 av 10 vara bristfällig och sakna betydelse för 
dess verkliga funktion, som i detta fall innebär att ”bryta ur pluggen”. Resterande två produkter, 
”1. Jordan, fasadpensel” och ”3. Anza, skrapa med hammarhuvud ansågs av samtliga tala för 
sig själva och vara lättförstådda.  
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Figur 10. Illustration av hur ändpluggarna samspelar med produktskaften. 

Det uttalades att det fanns svårigheter med i-och urkoppling av penseln och 
förlängningsskaftet. Penseln och förlängningsskaftet kritiserades för att inte uttrycka en 
utformning som visar samhörighet i produktsortiment. Nedan visas statistik på vad de tio 
lekmännen svarade på för frågor i förenklade diagram. 

Diagrammen visar sammanställt data från intervjuer med lekmän. Detta gjorde för att få en 
tydligare bild på hur de olika produkterna uppfattades. 

 

 

Diagram 1. Lekmännens åsikt om tydlighet på plugg-and-play systemet. Y-axeln visar antalet 
intervjuade, x-axeln visar upplevelsen.  
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Diagram 2. Lekmännens uppfattning angående vilken produkt där borttagning av ändplugg 
sker lättast. (Siffran representerar antal personer som har valt produkten som bäst i denna 
kategori). 

  

Diagram 3. Lekmännens uppfattning angående vilken produkt där borttagning av ändplugg 
sker svårast.  (Siffran representerar antal personer som har valt produkten i denna kategori). 
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Diagram 4. Lekmännens uppfattning om i-och urkoppling mellan verktyg och klickkona. 
(Siffran representerar antal personer som har valt produkten i denna kategori).  

4.2.2 Produktspecifikation 
För att uträtta en produktspecifikation utfördes den tillsammans med företaget, där riktlinjer 
och krav sattes upp för vad produkten skulle följa. Krav som att produkten skulle behålla 
ihålighet, äga hållfasthet och vara användarvänlig betonades. Vidare i arbetet uppdaterades 
produktspecifikationen då den är en levande informationsmängd. [3] Krav som erbjuda 
säkerhet, tillverkningsteknik och stöttålighet var krav som framkom under arbetets gång. Se 
tabell 4 för att ta del av den slutgiltiga produktspecifikationen. För förtydligande av de givna 
kriterium, se bilaga 2.  

Tabell 4. Fullständig produktspecifikation. 

Kriterium 
nummer Cell Kriterium  

Krav = K 
Önskemål = Ö 

Funktion = F 
Begränsning = B 

1 1,1 Stöttålig K B 

2 1,1 
Uppfyller samma hållfasthet som 
befintlig produkt K B 

3 1,2 Miljövänligt material bör väljas  Ö, 3 B 

4 1,3 Bekvämt handtag Ö, 4 B 

5 1,4 Utvecklingskostnad < x kronor  Ö, 3 B 

6 2,1 Tillverkning = Formsprutning Ö, 2 B 

7 2,2 
Tillverkningsprocesser får ej 
påverka intern eller extern miljö K B 

8 2,3 
Produkten ska erhålla låg vikt på 
samtliga delar.  Ö, 3 B 

9 2,4 
Tillverkningskostnad < y 
kronor/styck Ö, 3 B 

10 3,1 Lätthanterlig K B 

11 3,2 Låg vikt.  Ö, 2 B 

12 3,3 Lossningsvänlig förpackning Ö, 2 B 

lätt, 6

komplicerad, 1

otydlig, 3

Samman-och urkoppling av verktyg och klickkona

lätt komplicerad otydlig
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13 3,4 
Transportkostnad < z 
kronor/styck Ö, 3 B 

14 4,1 Erbjuda förläningsbarhet K F 

15 4,2 Klara alla väderlag. Motstå fukt. Ö, 4 B 

16 4,3 Erbjuda enkel sammankoppling K B 

17 4,3 Erbjuda enkel urkoppling K B 

18 4,3 Innehålla säkerhet K F 

19 4,3 Användarvänlig K F 

20 4,4 Livslängd minst N år Ö, 3 B 

21 5,1 Lätt utbytbar Ö, 2 B 

22 5,2 Återvinningsbar Ö, 3 B 

23 5,3 
Inga hälsofarliga ämnen vid 
eliminering  Ö, 3 B 

24 5,4 

Intäkt från eliminerat material 
bör återbetala 
elimineringskostnad  Ö, 3 B 

 

4.2.3 Funktionsanalys 
En funktionsanalys genomfördes i form av funktionsgränstekniken. Detta för att vid 
användning av funktionsgränstekniken beskrivs funktionen, men preciserar den inte. [5] På 
detta sätt beskrivs det vad syftet är, samt vilka egenskaper plug-and-play systemet ska ha. 
Denna teknik valdes då den ansågs ge tydligast information gällande plug-and-play systemet 
olika funktioner. 
 
Funktionsanalysen introducerar vad de olika beteckningarna innebär och står för. Därefter 
presenteras plug-and-play systemets huvudfunktion, sedan systemets delfunktioner och 
önskvärda funktioner. För de funktioner där det krävdes förtydligande skrevs en kommentar 
som ett hjälpmedel för att ge tydlighet. Funktionsanalysen täcker endast de funktioner som 
krävdes eller önskades av produkten, den ger därför inte en förklaring om hur funktionerna ska 
uppnås. Se tabell 5 för det fullständiga resultatet av funktionsanalysen där huvudfunktionen 
bestämdes till att erbjuda förlängningsbarhet 

Tabell. 5 Funktionsanalys 

Funktioner Klass Kommentar 

   

Huvudfunktion HF  

Nödvändig funktion NF  

Önskvärd funktion ÖF  

   

Erbjuda förlängningsbarhet HF Av verktyg 

   

Medge enkel sammankoppling NF Mellan verktyg och klickkona 

Medge enkel urkoppling NF  

Motstå dragkraft NF  

Medge grepp NF  
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Erbjuda balans NF  

Erbjuda fäste NF  

Erbjuda stöd NF  

Erbjuda ytstruktur NF  

Medge rengöring NF  

Medge produktion NF Producerbar 

Medge montering NF  

Förtydliga användning NF Semiotik 

   

Uttrycka kvalitet ÖF  

Äga täthet NF/ÖF 
Undvika risk för färg att rinna mellan 
klickkona och vertygsskaft 

Underlätta grepp ÖF  

Förhindra färgtorkning ÖF Mellan klickkonan och verktyg 

Tillföra hållfasthet ÖF  

Förhindra klämrisk ÖF  

Innehålla säkerhet ÖF  

Äga smidighet ÖF Liten konstruktion 

Uttrycka funktion ÖF  

Undvika lösa delar ÖF Konstruktion 

Minimera godstjocklek ÖF  

Minimera produktionskostnad ÖF  

Underlätta serieproduktion ÖF  

Förtydliga sammankoppling ÖF Semiotik 

Förtydliga urkoppling ÖF Semiotik 

Tåla slitage ÖF  

Äga självklarhet  ÖF  

Maximera miljövänlighet ÖF  

Skapa efterfrågan ÖF  

Markera identitet ÖF Orklas produkter 
 
Funktionsanalysen baseras på den ursprungliga funktionsanalysen som ligger som grund till 
den nuvarande produkten. Tillägg i analysen har tillkommit, samt kriterium från företaget.  
Största fokus har vilat på funktionerna ”medge enkel sammankoppling” samt ”medge enkel 
urkoppling”. Detta då dessa funktioner också varit kriterium från företaget och kan hittas i 
produktspecifikationen.  

4.2.4 Marknadsanalys 
En marknadsanalys utfördes genom att undersöka vad marknaden ställer för krav och 
önskemål på ett förlängningssystem. Genom att samla information i form av samtal med 
återförsäljare av professionella måleriredskap gavs det en förståelse vad den professionella 
yrkessektorn sätter för krav på sina produkter. Det genomfördes även samtal med försäljare av 
amatörredskap inom måleri, där information gavs angående om vad många hobbymålare 
använder sig av för redskap.  Genom dessa samtal ansågs det att marknaden för professionella 
målare följdes av en högre kvalité men också högre krav. Information som användes i 
kommande konceptgenerering. 



Genomförande och implementation 

22 

4.2.5 Konkurrensanalys 
Efter marknadsanalysen genomfördes en konkurrensanalys. Detta för att få en inblick på vad 
de närmsta konkurrenterna har för olika lösningar på ett förlängningssystem. Dessa lösningar 
jämfördes och granskades. Konkurrentanalysen genererade nya idéer och gav inspiration. Med 
hjälp av handledning från företaget, samt datainsamling från internet ansågs nedanstående 
förlängningsbara penslar vara av de största konkurrenterna, se tabell 6.  

Genom att ta del av Testfaktas analys på sju av de vanligaste fasadpenslarna med 
förlängningsbarhet har en jämförelse utförts. I denna tabell visas prisskillnader, ergonomi, 
kvalité på penslar samt hur produkten upplevs av kunderna genom att sätta ett betyg på 
penslarna [22]. 

På detta sätt gavs det en uppfattning om hur de olika produkterna upplevs, vilken typ av kvalité 
de erhåller samt en övergripande kommentar om de olika produkterna. Tillsammans med 
företaget skedde en dialog angående de sju varumärkena, Mäster, Colorama, QPT, Anza, 
Stiwex, Cocraft och Midun, där de gav en kommentarer angående styrkor och svagheter hos de 
olika konkurrenterna.  

Tabell 6. Konkurrensanalys av fasadpenslar med förlängningssystem. [22] 

 

Följande ändpluggslösningar ansågs vara av de liknande och populära lösningar där en 
jämförelse mot den befintliga lösningen gjordes. Figur 11 visar förlängningssystemet från 
Mäster, där lösningen är lik Anzas befintliga. Figur 12 visar förlängningssystemet från QPT där 
lösningen har liknande funktion som Mäster och Anza. QPT är en av Orkla House Care’s 
huvudkonkurrenter och har även sitt huvudkontor beläget i utkanten av Jönköping. Figur 13 
visar förlängningssystem från Midun där de har valt att eliminera ändplugg. 
 
Testen genomfördes av Testfakta där det visade att Mäster penseln upplevs som mest praktisk 
och som rekommenderas till kund. Penseln löser inte problemet med tappad ändplugg, men 
håller högst kvalité.  Undersökningen visar också att Midun erhåller bäst ergonomi samt att 
penseln inte är utrustad med en ändplugg, vilket eliminerar problemet med borttappad 
ändplugg och försämrad ergonomi som Orkla House Care lider av idag.  
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Figur 11. Pensel med ändplugg från Mäster [23] Figur 12. Pensel med ändplugg 
från QPT [23] 

 

Figur 13. Pensel utan ändplugg från Midun [23] 

Förlängningsskaft från konkurrenter som Mäster och Flügger jämfördes med Anzas 
förlängningsskaft. Tidigt visades det att skaften hade stora likheter. Både Mästers och Flüggers 
skaft grundas i samma funktion och utformning som Anzas. Då båda varumärkena är välkända 
ansågs de vara av de större konkurrenterna. Se figur 14 och 15.  För att få andra perspektiv på 
hur ett förlängningsskaft kan utformas undersöktes två av de vanligare förlängningsmetoderna. 
Förlängningsskaft med skruvgänga samt förlängningsskaft med presspassning. Två metoder 
som vanligen används inom olika städredskap. Se figur 16 och 17.  

 

  
Figur 14. Förlängningsskaft med  Figur 15. Förlängningsskaft med klickkona,  
klickkona, från Mäster [23]  från Flügger [23] 

     

Figur 16. Förlängningsskaft med   Figur 17. Förlängningsskaft med 
skruvgänga [23]   presspassning [23] 
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Fördelen med skruvgänga som förlängningsskaft är att de flesta människor någon gång kommit 
i kontakt med denna funktion och vet hur den ska användas. Nackdelen med att använda en 
skruvgänga till denna studie är att verktyget ska skruvas ur vid användning och medger då inte 
stabilitet till användaren.  

Förlängningsskaft med presspassning medger en enkel samman- och urkoppling, men 
försäkrar inte användaren av en säker sammankoppling. Skaftet kan med enkelhet lossna från 
verktygsskaftet vid utnötning eller töjning.  

4.3 Konceptgenerering 
Vid konceptgenereringsfasen användes brainstorming för att generera så många olika 
lösningsförslag till förlängningssystemet som möjligt. Där målet var att uppnå en kvantitet av 
nya idéer för att sedan vidareutveckla dem. Detta innefattade både olika tekniska 
konstruktionslösningar, samt ny design på systemet.  

4.3.1 Brainstorming 
I syfte till att generera idéer till arbetet användes metoden brainstorming. Metoden inleds 
genom att  försöka tänka ut olika typer av snäppfunktioner, samt olika låsningsmekanismer i 
rörelse. Olika förslag på snäppfunktioner samt låsningar var bland annat en pennas lock, sax 
låsning och bajonettlåsning.  För att undvika att konceptgenereringen skulle bli begränsad 
försökte gruppen tänka bort de olika krav som fanns för produkten. Vid slutskedet av 
brainstormingen skissades alla idéer ner och jämfördes. Se bilaga 3 och 4 för olika skisser som 
antecknades under brainstormingen. De olika koncepten kategoriserades i en kategori där 
klickkonan skulle stödjas inuti penselskaftet och en där penselns yttre geometri skulle stödjas. 
Utvalda koncept som genererades kombinerades sedan. Detta för att kunna komplettera 
eventuella brister i lösningsförslaget. På detta sätt kunde fler idéer genereras. För att ta del av 
sållningen se avsnitt ” 4.4.3 Sållning av koncept”.  

4.4 Konceptframtagning  
Vid avslutandet av brainstormingen påbörjades konceptframtagning i form av att skissa fram 
de koncept som ansågs vara värda att vidareutveckla. Idéer skissades ner på ett så bra som 
möjligt sätt för att kunna efterlikna den slutliga visionen. I den skissande fasen togs det hänsyn 
till eventuella brister i idéer samt uppfyllnad av samtliga krav.  

Från brainstormingen vidareutvecklades sedan åtta koncept som skissades ned noggrannare. 
Dessa koncept visades till företaget för att få tankar kring hur hållfasthet, funktion och 
kreativiteten uppfattades. De olika koncepten grundas i att eliminera ändpluggen, detta genom 
att antingen använda samma form på skaftet som det nuvarande fast i solid form, eller med 
öppet skaft utan plugg. Samtliga koncept förutom ”koncept 1” har syftet att kunna tillverkas i 
en del. Trots att tillverkningen var en avgränsning fanns det i åtanke. Nedan illustreras de åtta 
koncepten i skissformat. 

 

Figur 18. Illustration på koncept ett. 
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Figur 19. Illustration på koncept två. 

 

Figur 20. Illustration på koncept tre. 

 

Figur 21. Illustration på koncept fyra. 
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Figur 22. Illustration på koncept fem. 

 

Figur 23. Illustration på koncept sex. 

 

Figur 24. Illustration på koncept sju.  
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Figur 25. Illustration på koncept åtta. 

4.4.1 Konstruktion 
Koncepten modellerades upp i SolidWorks baserad på tidigare skisser. På detta sätt gavs det en 
tydligare bild på hur funktionerna fungerade, samt att modellerna kunde testas noggrannare. 
SolidWorks användes då mest erfarenhet fanns av den programvaran. Företaget där arbetet 
utfördes använde också denna programvara och ansågs då vara ett lämpligt programval. 

4.4.2 3D print 

Fysiska modeller av de samtliga åtta konceptet skapades genom 3D-printning. Detta för att i 
tidigt skede kunna testa funktionerna och ge underlag till vidareutveckling. På detta sätt gavs 
en uppfattning om vilka koncept som kräver förbättringar, men också vilka koncept som 
kommer vara svårtillverkande, förlora hållfasthet samt stabilitet. Koncepten blev printade i 
skala 1:1 för att få bästa resultat och skapa grundförutsättningar för tillverkning av prototyp.  

 

Figur 26. Illustration på koncept 1 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 1 har låsfunktionen baserade på två knappar som i sin tur bildar en sax-funktion på 
insidan av klickkonan. Låsfunktionen låser in skaftet som liknar i sin konstruktion dagens skaft 
till skillnad att det inte innehåller någon ändplugg. 
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Figur 27. Illustration på koncept 2 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 2 fungerar på samma sätt som koncept 1. Skillnaden är borttagning av knappar. 
Sammankoppling och urkoppling sker genom att skaftet dras in och ur konan med kraft. 

 

Figur 28. Illustration på koncept 3 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 3 innefattar två armar som snäpper in i skaftet med rätt låsning. Armarna omfamnar 
skaftet, och demonteras genom att pressa ner armarna nedsida för att få dem att flexa.  
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Figur 29. Illustration på koncept 4 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 4 har tre dubbar på klickkonan, dessa dubbar ska in i passande spår i penselskaftet 
som sedan kan låsas genom ett vridningsmoment. Urkoppling sker genom att vrida tillbaka 
skaftet och sedan genom spåren. 

 

 

Figur 30. Illustration på koncept 5 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 5 har en snäppfunktion i liknelse till en pennas med dess lock. En ribba är tillagd för 
att minska risken för skaftet att rotera vid användning. För att koppla ur skaftet används 
dragkraft 90 grader uppåt.  
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Figur 31. Illustration på koncept 6 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 6 liknar en ficklampa till form, men är inte inspirerad av en. Här använder klickkonan 
sig av materialets flexibilitet och låser fast penselskaftet i dess hålrum.  För att koppla ur skaftet 
används dragkraft 90 grader uppåt.  

 

 

Figur 32.  Illustration på koncept 7 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 7 grundas i samma tanke som hos koncept 6. Här ska materialets flexibilitet utnyttjas 
ytterligare. Ingjutningarna hos klickkonan flexar ytterligare mer runt penselskaftets hålrum.  

 



Genomförande och implementation 

31 

 

Figur 33. Illustration på koncept 8 i 3D-print samt ritning.  

Koncept 8 har en typ av bajonettlösning. Två flexibla ”snäpparmar” är utformade så att 
penselskaftet ska klickas i korrekt först när skaftet följer formen av en våg från klockkonan och 
skaftet självt. För att sedan koppla ut skaftet används endast ett vridmoment åt valfritt håll.  

4.4.3 Sållning av koncept 
Vid konceptframtagningens slut utfördes en sållning av de samtliga koncepten i samråd med 
företaget. Här valdes tre koncept som skulle vidareutvecklas.  

4.4.3.1 ”Gut feel” metoden 

Den första utvärderingen av konceptgenereringen och brainstormingen genomfördes med 
hjälp av ”Gut feel” metoden. Koncept som liknade den befintliga produkten samt koncept som 
liknade varandra sållades bort i detta skede. Koncept som genom intuition ansågs vara omöjliga 
eller inneha en allt för komplicerad geometri för tillverkning sållades även bort i detta skede. 
Detta steg utfördes innan de tidigare nämnda koncepten modellerades i SolidWorks och 3D-
printades.  

4.4.3.2 Elimineringsmatris 

För att utföra en korrekt eliminering av de dokumenterade koncepten gjordes en 
elimineringsmatris. Detta för att kunna separera de koncept som skulle fortsätta användas i 
utvecklingsprocessen. Elimineringsmatrisen som användes i detta arbete var modellen efter 
Pahl och Beitz. [3] Under utvärderingen av de befintliga koncepten beslutades det med (+) om 
ett koncept skulle gå vidare, (-) om det inte uppfyllde kraven, (?) om konceptet krävde mer 
information, som sedan söktes upp och (!) där det krävdes kontroll av produktspecifikation. För 
att se resultatet av elimineringsmatrisen, se tabell 7.  

I denna matris beslutades om koncepten löser huvudproblemet, vilket har hittats under 
observationer och intervjuer. Det har också bedömts om koncepten uppfyller kraven angivna 
av uppdragsgivaren samt att koncepten är realiserbara, säkra, ergonomiska och passar Orklas 
sortiment. 

Den elimineringsmatris som användes i studien innehöll 15 olika idéförslag. Matrisen användes 
efter brainstormingprocessen som behandlas under rubriken ”4.4 Konceptframtagning”. De 
åtta koncept som uppfyllde kraven vidareutvecklades ytterligare.  
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Tabell 7. Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz 

Elimineringsmatris för: plug-and-play system Elimineringskriterier 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 
[!] Kontroll produktspecifikation 
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Beslut 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
[!] Kontroll produktspecifikation 
       

Kommentar Beslut 

1 + + + + ?    + 
2 + ! + + ?    + 

3 ? + + ! +    + 
4 + + + + +    + 

5 + + + + +    + 
6 + + + + +    + 
7 + + + + +    + 
8 + - + + +    + 

9 - + + - +    - 
10 - - - - -    - 
11 - - - - -    - 
12 - - - - -    - 
13 + - + - +    - 

14 + - + + -    - 

15 + - + - -    - 

 

4.4.3.3 Pugh matris 

För vidare undersökning och utveckling, sållades koncepten ytterligare en gång för en mer 
detaljerad sållning. Denna gång utfördes en relativ beslutsmatris enligt Pugh.  I matrisen 
infogades samma kriterium som användes i produktspecifikationen. Här jämfördes sedan de 
resterande koncepten med den bestämda referensen som beslutades bli den befintliga plug-
and-play lösningen. Varje koncept utvärderades sedan i ställning till huruvida konceptet löser 
problemet än referensen. Var konceptet bättre markerades det med (+), lika bra (0), sämre (-). 
Efter summerat nettovärdet för alla koncept resulterade det i de tre koncept som bedömdes 
vara bättre än den befintliga plug-and-play lösningen. Dessa tre koncept kom att ligga till grund 
för vidare utveckling av de slutgiltiga koncepten. För att se resultatet av Pughs matris, se tabell 
8. 
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Tabell 8. Relativ buslutsmatris enligt Pugh. 

Kriterium 
Alternativ 

(ref) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Medge stabilitet  0 + + + 0 - - + 

Motstå dragkraft 

0 

- + - + + - - + 

Medger rengöring + 0 + + –  - - - 

Användarvänlighet - + + + + + + + 

Tillverkning 0 0 + 0 –  + 0 + 

Innehåller säkerhet + + - 0 + + + + 

Medger enkel sammankoppling + + + + + + + + 

Medger enkel urkoppling - + - + + - - - 

Stöttålig - 0 + + + 0 + + 

Summa +  3 6 6 7 6 4 4 7 

Summa 0  2 3 0 2 1 1 1 0 

Summa -  4 0 3 0 2 4 4 2 

Nettovärde 0 −1 6 3 7 4 0 0 5 

Rangordning  7 2 5 1 4 6 6 3 

Vidareutveckling  Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja 

 

Ovan visas resultatet från Pugh matrisen. Koncepten 2, 4 och 8 valdes att vidareutveckla på 
grund av dess potential att uppnå bättre resultat än referensmodellen. Koncepten som viktades 
fram grundades i kriterierna att medge stabilitet, motstå dragkraft, användarvänligheten samt 
enkel samman- och urkoppling som de viktigaste. Trots att koncept 8 inte uppfyller enkel 
urkoppling valdes konceptet att fortsätta vidareutvecklas på grund av tidigare viktningar.  
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4.5 Vidare utveckling av koncept 
Koncepten som fick ett ”Ja” i Pughs matris valdes att vidareutveckla. Varje koncept har 
anpassats till företagets formspråk för att tilltala kund, samt behålla Anzas identitet i den nya 
designen. En kontroll av modeller har genomförts för att se till om koncepten följer 
kravspecifikationen. Eventuella brister har gruppen löst genom att förbättra lösningen med en 
ny som uppfyller kraven. Ett flertal tester av utskrifter i form av 3D-printning utfördes för att 
hitta den mest optimala snäppfunktionen. Slutligen lades en markering till för förtydligandet 
av funktionen. 

Figur 34. Koncept 2,4 och 8 som valdes i Pugh matrisen för att vidareutveckla. Bilder efter 
vidareutveckling.  

4.5.1 Markering 
Från de genomförda observationer och intervjuer som beskrivs under ”Användarstudien 4.2.1” 
noterades det att markeringen var specifikt otydlig på ”Anza Elite, fasadpensel”. Samtliga 
intervjupersoner ansåg att en förbättring skulle vidtas med en förtydligande markering på 
fasadpenseln. Detta med hjälp av användning av en pilsymbol. Testgruppens förslag valdes att 
vidareutvecklas i form av en roterande pil. Denna skulle uppmana till ett vridningsmoment av 
förlängningsskaftet för att avlägsna skaftet. Markeringen användes på två av de tre koncepten. 
Se figur 35 och 36 för tydligare markeringar på koncept 1 och 2.  
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Figur 35. Illustration av koncept 1, Bajonett. 

 

Figur 36. Illustration av koncept 2, Glasstruten. 

På tredje konceptet användes en rätvinklig pil. Detta då skaftet ska vridas 90 grader för att 
sedan lyftas upp vertikalt.  

 

Figur 37. Illustration av koncept 3, Hybrid. 
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Observationer och intervjuer visade också att form och färg har betydelse för hur funktionen på 
produkten uppfattas. För att tydliggöra funktionen på skaftet och klickkonan har det applicerats 
färger som samspelar med Anzas kulörer. Detta då intervjupersonerna ansåg att det var ett 
bristande samspel mellan skaftet och klickkonan. Majoriteten av kickkonornas yttre geometri 
en silvrig kulör tillsammans med ett rött segment. På koncept 1 är endast den roterande pilen 
rödmarkerad, detta för att tydligare visa pilmarkeringen. Koncept 2 och 3 har röda segment vid 
konans öppning för att tydliggöra vart skaftet ska placeras, samt följa skaftets formspråk.  

Syftet är att förmedla en samhörighet mellan skaft och klickkona. Genom att ge samtliga tre 
koncept de kulörer som figurerna 35-37 visar, ger klickkonan en effekt av en förlängning av 
skaftet. Detta skapar en mer användarvänlig upplevelse för användaren som ger en tydlig 
indikation på hur produkten ska samman-och urkopplas. Tillsammans med pilmarkeringen 
bildar färger och form en beskrivande symbol för användaren.  

4.5.2 FE-Anlays 
FE-analysen valdes att genomföras i SolidWorks Simulation. SolidWorks Simulation användes 
då mest erfarenhet fanns av den programvaran. Simuleringen utfördes på samtliga tre 
prototyper, liksom av den befintliga klickkonan. Syftet var att jämföra de tre koncepten med 
den nuvarande produkten med avseende på hållfasthet och stabilitet. Simuleringen gav ett 
resultat av vart olika påfrestningar på respektive modell kan förekomma. 

Simuleringen genomfördes med samma lastfall och material på samtliga modeller. Detta för att 
skapa samma förutsättningar för alla modeller och få en jämförelse på konstruktionens 
hållfasthet. Genom att ge samtliga modeller samma material samt storlek på kraft har varken 
material eller kraftstorleken någon betydelse. Simuleringen ger endast en jämförelse i 
spänningar mellan modellerna. Tillsammans med Carl-Johan Jonsson, tekniklektor på 
Jönköpings Tekniska Högskola har en passande last fall tagits fram. Detta för att på bästa sätt 
återskapa verkliga belastningar.  

 

Figur 38. Applicerat lastfall på samtliga koncept.  
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Momentet som applicerades valdes till att vara 3 Nm runt den markerad axeln på penselskaftet. 
Det beslutades att klickkonan alltid ska fästas i samma område på samtliga simuleringar. Till 
denna simulering användes materialet Epoxy. Detta för att epoxy är det material som mest 
efterliknar företagets nuvarande materialval. För att få fram ett resultat jämfördes respektive 
resultat från analyserna med varandra. Kontroller gjordes för att se om konstruktionens 
påfrestningsområden överstiger materialets brottgräns. Vid problemområden gjordes det 
ändringar för att materialet inte skulle plasticeras. En jämförelse har också gjorts där värde på 
spänningen undersöktes. Här jämfördes 1 procent av volymen på modellen och vilken spänning 
som förekommer för den här volymen. Geometrier som visade sig vara svagare ändrades, samt 
att godstjockleken anpassades.  

På figur 33-40 visas det modeller efter FE-analysen. Olika spänningar inom olika områden på 
modellen representeras av olika färger. Vid varje modell finns det en skala (von Mises 
(N/mm^2 (MPa))) där det kan avläsas vilken spänning i MPa som förekom på samtliga 
modeller. Den lägsta spänningen representeras av färgen blå och den högsta spänningen av röd. 
Skalan för alla modeller är belagt mellan värdena 0 till 28 MPa vilket är brottgränsen för det 
applicerade materialet [24]. Om spänningen överstiger materialets brottgräns markeras det 
med ett rött område på 3D modellen vilket betyder att materialet inte kommer att hålla den 
applicerade kraften samt att plasticering kan påbörjas.  

Studien började med att simulera den befintliga modellen, vilket visade att konstruktionen av 
klickkonan inte klarar av det angivna lastfallet. Det röda området på klickkonan (figur 34) visar 
var plasticieringen skulle påbörjas. Figur 34 visar också att spänningen överstiger materialets 
brottgräns. 1 % av volymen på klickkonan hade spänning 18,3 MPa. 

 

 
Figur 39. FE-analys på det befintliga konceptet i x och y riktning.  
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Därefter genomfördes en simulering på konceptet ”Bajonett”. Klickkonans spänning i detta fall 
blev strax under 28 MPa vilket betyder att konstruktionen kan motstå momentkraften. 1 % av 
konstruktionsvolymen fick 18,1 MPa spänning.  

 
Figur 40. FE-analys på koncept 1, Bajonett, i x och y riktning.  

Analysen på konceptet ”Glasstruten” visade en total spänningen på 26 MPa. För jämförelse av 
spänningen var 1 % av volymen 18,4 MPa. 

Figur41. FE-analys på koncept 2,Glasstruten, i x och y riktning. 
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Konceptet”Hybrid” visade en maximal spänning på 27 MPa samt 17 MPa för 1 % av konans 
volym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur42. FE-analys på koncept 3, Hybrid, i x och y riktning. 

4.5.3 Prototyp 
När FE-analysen var genomförd och bevisad tillverkades prototyper av de tre slutliga 
koncepten. Detta för att kunna utföra en analys i form av kundtillfredsställelse. Företaget får 
chansen att se hur koncepten skulle kunna samspela med de befintliga produkterna. Det ger 
även chansen för företaget att testa de tre olika konceptens funktioner på ett korrekt vis. 

Samtliga koncept skrevs ut genom 3D-printing. För dessa utskrifter användes printermaskinen 
Makerbot som använder sig av FDM tekniken. Modellerna slipades och finspacklades. När ett 
godkänt resultat av ytorna uppnåddes sprayades prototyperna i ”Anza Elites” befintliga kulörer. 
På detta sätt skapades en samhörighet mellan produkterna som följer Anzas formspråk.  

4.5.4 Test 
Testet på funktionsprototyperna utfördes på Orkla House Care. Tre anställda från 
Produktutvecklingsavdelningen samt en anställd från Human Resources, HR deltog i testet. 
Under testet fick deltagarna hålla i de fysiska modellerna, samt testa dess funktioner. Här fick 
deltagarna en helhetsbild av hur det slutliga konceptet kan komma att se ut. Efter att deltagarna 
fått se och undersöka de tre koncepten ombads de att besvara en enkät. Enkäten bestod av både 
öppna och stängda frågor. Detta för att få data som bevisa funktionaliteten på koncepten samt 
om de uppfyller givna kriterium. Resultatet från enkäten sammanställdes och rangordnades. 
Se bilaga 7 för enkätens frågeställningar. Tidigare gav personalen en muntlig samt skriftlig 
feedback om hur funktionsprototyperna upplevs och om kraven är uppfyllda. Se bilaga 8. 
Därefter tillsammans med uppdragsgivaren väljs det optimala konceptet som det slutgiltiga.  
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Diagram 5. Orklas personal uppfattning om funktionsprototypen stabilitet. (Siffran 
representerar antal personer som har valt produkten som bäst i denna kategori). 

 

 

Diagram 6. Orklas personal uppfattning om funktionsprototypen greppstyrka. (Siffran 
representerar antal personer som har valt produkten som bäst i denna kategori). 

Glasstrut, 1

Bajonett, 1

Hybrid, 2

Befintlig, 0

Stabilitet på produkten

Glasstrut Bajonett Hybrid Befintlig

Glasstrut, 0

Bajonett, 1

Hybrid, 2

Befintlig, 1

Greppstyrka vid samman och urkoppling

Glasstrut Bajonett Hybrid Befintlig
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Diagram 7. Orklas personal uppfattning om funktionsprototypen formspråk. (Siffran 
representerar antal personer som har valt produkten som bäst i denna kategori). 

 

 

Diagram 8. Orklas personal uppfattning om funktionsprototypen samman-och urkoppling. 
(Siffran representerar antal personer som har valt produkten som bäst i denna kategori). 

 

 

 

 

Bajonett, 4

Designen samspelar med Orklas formspråk

Glasstrut Bajonett Hybrid Befintlig

Glasstrut, 1

Bajonett, 3

Hybrid, 0 Befintlig, 0

Enkelhet av samman-och urkoppling

Glasstrut Bajonett Hybrid Befintlig
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Tabell 9. Orkla House Cares kommentarer om funktionsprototyperna.  
(Fördel (+), Nackdel(-)) 

Bajonett Glasstrut Hybrid 

+lätt att montera och 
demontera 

+stadig 

+mindre missvisande 
funktion 

+en snyggare tolkning av 
dagens klick kona som 
tar bort problemet med 
att användaren 
missuppfattar funktion 

-stor kärna 

 

+supersmidig 
montering\demontering 
och ett smart sätt att 
skapa flexibla lås armar 
utan att försvaga halsen. 

+lätt att montera och 
demontera 

+stadig 

+väldigt litet ingrepp i 
skaftets utformning 

-styr inte mot låsningen 

-kan vara känslig för 
rotation från verktyget 

+stadig 

-svår att producera 
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5 Resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat.  

Prototypförslag som har tagits fram består av en pensel Anza Elite 75 mm samt klickkonan till 
förlängningsskaftet. Penselskaftet är förlängd jämfört med dagens exemplar för att behålla 
ergonomin samt att ändpluggen är borttagen. Klickkonan är utrustad med två piggar som 
låsfunktion vilka är konstruerade med en viss vinkel för urkoppling genom vridning. Figur 49 
visar en sammanställning av pensel och klickkonan. Glappet mellan båda produkter (på änden 
av penselskaftet samt klickkonan ovanför pilar) är nödvändigt för vridningen och i sin tur 
urkopplingen.  

 

Figur 47. Slutligt koncept på klickkonan.  

 

Figur 48. Slutligt koncept på ”Anza Elite” penselskaft.  
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Figur 49. Slutligt koncept på plug-and-play systemet. 
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5.1 Frågeställning 1 – Hur behålls förlängningsbarheten på produkten 
när designen förändras?  
Beskrivet i kapitel ”2. Teoretiskt ramverk” avsnitt ”2.5.1 Snäppfunktion” valdes det att användas 
en snäppfunktion för att behålla förlängningsbarheten hos produkten. Kapitel ”3. Metod” och 
”4. Genomförande och implementation” visar tillvägagångssättet konceptet designades efter 
uppdragsgivarens krav. För att generera idéer utfördes en idégenrering. Resultaten uppfyllde 
inte alltid kraven och fick i sin tur vidareutvecklas. För att sedan jämföra koncepten mot kraven 
användes sållning. Tre koncept återstod för vidareutveckling och prototypframtagning. Genom 
en enkätundersökning samt viktning av kraven bestämdes det bästa konceptet.  

Förlängningsbarheten behålls i form av en bajonettlösning. Klickkonan låses fast i 
produktskaftet där det finns en låsning i form av en inskärning.  

 
Figur 45. Inskärning på insidan av penselskaftet.  

Konceptet har liknelsen av den befintliga lösningen genom att konan ska placeras inuti 
produktskaftet. Konceptet är intuitivt och användarvänligt. Sammankoppling sker genom 
indrag av verktygskaftet in på klickkonan. Urkoppling sker via rotation åt valfritt håll där 
geometrin trycker ut skaftet automatiskt.  

5.2 Frågeställning 2 – Hur kan funktionen på produkten illustreras 
tydligare? 
I avsnitt ”2.7 Semiotik” beskrivs det hur olika symboler och tecken påverkar och samverkar med 
människan. Under kapitel ”3. Metod” avsnitt ”3.3.1 Användarstudie” och ”4. Genomförande och 
implementation” avsnitt ”4.2 Förstudie” beskrivs det hur användare upplever illustrationen på 
den nuvarande produkten. Användarna ansåg den vara bristfällig och föreslår en ny markering. 
En markering illustrerande en roterande pil har valts för att förtydliga funktionen på 
förlängningssystemet. Användning av formspråk tillsammans med färger förtydligar också 
sammankopplingen.  

Intervjuer visade att önskemål angående att konans kulörer samspelar med de befintliga 
produkterna. Genom att använda färg och form som del av funktionen lades det till större 
förståelighet av produkten. Som förslag har färgerna grått och rött valts för att illustrera 
tydligare önskat budskap. Formen på det nya konceptet följer det befintliga formspråket och 
uppmuntrar till önskat agerande av användaren. 

 

 

 

 

 
Figur 44. De tre figurerna visar hur markeringarna på plug-and-play systemet har förtydligats. 
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5.3 Frågeställning 3 – På vilket sätt kan det valda konceptet utformas 
på ett hållfast sätt? 
I avsnittet ”2.8 FE-metod” beskrivs det hur FE-metoden fungerar och hur tillvägagångssättet 
är upplagt. Den befintliga produkten har simulerats i SolidWorks Simulations för att användas 
som referens till det nya konceptet. Genom FE-analysen gavs resultatet att konceptet i 
jämförelse med den befintliga produkten höll samma kraftpåfrestningar. 

 
Figur 45. Spänningen 10,7 MPa i x riktning samt 18,3 MPa i y riktning för 1 % av volymen på 
det befintliga konceptet. 

 
Figur 46. Spänningen 10,7 MPa i x riktning samt 18,1 MPa i y riktning för 1 % av volymen på 
slutliga konceptet.  

Jämförelsen ovan visar ett tydligt bevis på att konstruktionen på slutkonceptet är lika hållfast 
som den befintliga produkten. Däremot skulle den befintliga klickkonan plasticeras vid angiven 
last i analysen. Detta skiljer sig från det nya konceptet. Röda området vid låsningen på figur 45 
visar var plasticering skulle påbörjas först. 



Diskussion och slutsatser 

47 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger vidare en sammanfattande beskrivning av studiens arbete, implikationer 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Teoridiskussion 
För plug-and-play systemet är både design och konstruktion viktigt. Form och färg är 
avgörande för produktens förståelighet. Snäppfunktionen omfattar en optimal 
konstruktionslösning för det slutliga konceptet.  Form, konstruktion och design anses vara 
relevant för att uppnå ett tillfredställande resultat. För begränsningar och planering av 
projektet valdes det att analysera och undersöka olika arbetsprocesser. För att besvara studiens 
frågeställningar på ett korrekt sätt studerades därför design, semiotik, semantik, form och 
symboler tillsammans med snäppfunktion för att kombinera och använda den förärvda 
kunskapen i utvecklingsprocessen.  

Uppdragsgivarens önskemål om att produkten skall vara hållfast togs i befattning i 
undersökningsfasen. Detta för att få ett perspektiv om hur en produkt kan konstrueras med 
önskad hållfasthet. En undersökning på hållfastheten utfördes genom FE-analys. 
Undersökningen kunde fördjupas med användning av ribbor på plastkomponenter, samt 
hållfastheten hos plastdetaljer. Detta hade kunnat vara till hjälp för oss vid designprocessen 
genom att göra modellerna tillverkningsbara, samt kunna optimera mängden av använt 
material. På grund av avgränsningen för tillverkningsteknik samt material omfattade inte 
denna studie en djupare undersökning.  

En studie angående företagets formspråk hade varit relevant för designprocessen. Likaså för 
markering och färgval för produkten. Detta för att få en djupare förståelse för vad marknaden 
vill ha, samt hur de interagerar med produkterna. Att produkten identifieras med Anzas 
produktsortiment ligger i uppdragsgivarens intresse. På grund av sekretess kunde detta inte 
utvärderas. Därför begränsades undersökning till en mer allmän design. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Metodval 
I arbetet användes Bootleg Bootcamp metoden. Metoden undersöktes och valdes då den berör 
alla områden inom produktutvecklingsprocessen. Eftersom denna metod innefattar att 
undersöka användarens behov, identifiera problem och problemområden, idégenerera, 
protototyptillverkning och test ansågs metodteorin vara omfattande och tillräcklig. Genom att 
ta användning av Bootleg Bootcamp har studiens olika steg följt denna metod. 

För att få förståelse för vad användaren har för behov genomfördes observationer och 
intervjuer. På detta sätt kunde vi själva få en uppfattning om hur användarna interagerar med 
produkten, samt att de själv fick chansen att berätta vilka styrkor eller svagheter produkten har.  

Vid identifiering av problemet valdes det att utföra en produktspecificering. Här bestämdes de 
krav produkten skulle uppfylla. Funktionsanalys, konkurrensanalys och en marknadsanalys 
genomfördes för att få en tydligare nulägesanalys. Vilka styrkor och svagheter har 
konkurrenterna? Vad finns på marknaden? Frågor som dess kunde besvaras med hjälp av 
nulägesanalysen. Därefter kunde idégenereringen påbörjas.  

De valda koncepten tillverkades sedan i funktionsprototyper för att låta företaget se hur 
funktionerna fungerade samt testa prototyperna. Testet utfördes genom att företaget besvarade 
en enkät. Syftet med testet var att ge en kunskap om markeringens tydlighet samt enkelhet av 
samman-och urkoppling. På detta sätt gavs en helhetsbild på vad företaget har för synpunkter 
på koncepten samt hur koncepten kan komma ut designmässigt. Detta var de sista stegen i 
Bootleg Bootcamp, då metoden anses vara uppfylld och klar när produkten är klar. 
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6.2.2 Metodgenomförande 
De utvalda metoder som studien grundas på är metoder som är noggrant utvalda för att nå ett 
tillfredställande resultat. Vid projektstart gavs ett par krav från uppdragsgivaren som skulle 
uppfyllas. En användaranalys utfördes i form av observationer och intervjuer. Observationen 
tillförde kunskap om hur användarna agerade tillsammans med produkterna. Intervjuerna gav 
mer fördjupande information angående vad de ansåg vara ett problem och vart det fanns 
förbättringsområden. Marknadsanalys, konkurrensanalys samt funktionsanalys genomfördes 
för att få en bredare förståelse för vad marknaden vill ha, vad konkurrenter har och dess styrkor 
samt vilka funktioner som anses väga tyngst. Efter förstudien kunde idégenereringen påbörjas.  

Åtta koncept printats och genomgick ett grovt test, efter detta  sållades de ner till tre koncept. 
Detta med hjälp av elimineringsmatrisen samt Pughs matris. Här viktades koncepten mot 
varandra samt mot den befintliga produkten. De tre koncept som ansågs vara bäst valdes sedan 
att vidareutveckla. Metodens styrka är att den är tydlig och att den ger ett numeriskt värde på 
de koncept som ska vidareutvecklas. Eftersom detta endast är en konceptstudie uppskattas 
värden inom kategorin ”Tillverkningsbart”, då det är svårt att svara korrekt på.  

Sekretess samt tidsbrist orsakade att enkät samt intervjuer och observationer gjordes på för få 
antal personer. För att få en bättre kunskap om slutkoncepten verkligen är bättre bör enkäten 
utföras på fler personer. Likaså intervjuer på yrkesmän. De har en annan uppfattning om 
produkten och det hade kunnat bidra till en bättre förståelse av problemet på produkten. Hade 
det funnits mer tid hade en utvärdering på nya designen kunnat göras och eventuella 
förbättringar introduceras.  

FEM analys för hållfasthet ansågs vara relevant för denna studie. Men om arbetet skulle leda 
till en produkt som skall tillverkas hade det valts en ytterligare metod för undersökning av 
hållfastheten. Denna gjordes inte eftersom arbetet inte omfattade materialval vilket ofta är 
avgörande för hållfastheten på produkten. Analysen gav en bild om det nya konceptet är 
starkare konstruktionsmässigt än den befintliga produkten. Genomförd metod gav inte svar på 
om konstruktionen är starkare för alla typen av arbetet samt vad som kan hända om produkten 
tillverkas i ett annat material.  

Sammanfattningsvis anser vi att de metoder som är valda för projektet har underlättat arbetets 
gång. Samtliga metoder har varit relevanta och använts för att föra arbetet framåt. Det som 
kunde gjorts annorlunda var att följa metoderna på ytterligare strukturerat sätt. Metoder som 
inte används, till exempel ett test på produkten som visar tydlighet på prototypen, hade kunnat 
stärka resultatet. 

6.3 Implikationer 
Det slutgiltiga resultatet av studien gav ett koncept på ett plug-and-play system. Detta koncept 
överlämnades sedan till Orkla House Care efter avslutat projekt. Företaget har all frihet att 
använda sig av lösningsförslaget, samt studien vid eventuell vidareutveckling. Det nya 
konceptet kan möjliggöra en lättare hantering av Anzas produktsortiment. Detta skulle 
möjliggöra att företaget blir mer attraktivt bland kunder, samt konkurrera ut konkurrenter. 
Förhoppningen är att Orkla House Care använder arbetet som grund för att kunna föra 
utvecklingsarbetet framåt. Detta genom den förstudie som gjorts, samt genom FE-analysen 
som är grundligt genomförd.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Projektets huvudsyfte har varit att leverera ett koncept på ett plug-and-play system som 
uppfyller uppdragsgivarens krav. Slutresultatet uppfyllde studiens syfte genom att behålla sin 
förlängningsbarhet, tydliggör användningen av funktionen, samt att behålla hållfastheten. 
 
Det slutliga konceptet har uppfyllt både företagets- och våra kriterier till viss del. Enligt 
produktspecifikationen vi har utfört innefattas det områden inom tillverkning, ekonomi och 
försäljning. Detta är krav som inte varit implementerade i arbetet och därför anses inte samtliga 
krav vara uppfyllda. De angivna kraven har försökts att uppfyllas i den mån det går utan att 
fördjupa sig i området. Önskemål och rekommendationer har uppmärksammats och 
uppskattningar har fått utföras vid utvärdering. För ett säkrare resultat av samtliga tre 
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slutkoncept skulle ytterligare ett test utföras på en bredare målgrupp. Detta gällande både 
lekmän inom måleri, samt yrkesmän. Det test som utfördes i arbetet var avgränsat på grund av 
begränsat antal anställda på Orkla House Care’s som kunde medverka, samt sekretess. Vid ett 
större test med en bredare målgrupp skulle en tydligare bild ges av vad användaren anser är 
viktigast, men också mest intuitiv.  

Frågeställning 2 och 3 anses vara uppfyllda då markeringen har förtydligats och användarna 
har en god förståelse för den utvalda markeringen. FE-analysen visar att samtliga tre koncept 
uppfyller kraven av att behålla hållfastheten. Här finns dock utrymme för vidare forskning och 
utveckling för ytterligare bättre resultat. 

6.5 Vidare arbete eller forskning 
På grund av tidsbrist har vi inte testat den mest optimala vinkel för snäppfunktionen. Likaså 
gällande dimensionen på de flexibla delarna. Snäppvinkeln och dimensionerna på de flexibla 
delarna är därför något som kan vidareutvecklas och undersökas. Detta för att produkten ska 
förbli lika hållfast i samtliga riktningar, liksom att minska sannolikheten att ett verktyg lossnar 
vid arbete. Undersökningar kan utföras genom tester på olika mått samt en grundligare FE-
analys med ett flertal olika applicerade lastfall. En FE-analys med resterande produkter och 
verktyg kan utföras för att få en bättre teoretisk bild av hållfastheten på konceptet. Detta för att 
undvika instabilitet och glapp för produkten.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till är förändringen i skaftet. Arbetet omfattar inte en 
ergonomistudie på det nya konceptet. Det ligger däremot i Orkla House Care’s intresse att den 
nya produkten är minst lika ergonomisk som den befintliga. Vidare forskning angående hur 
ergonomin kan förbättras med det nya konceptet är relevant att undersöka.  

Arbetet omfattar inte samtliga produkter inom Orklas produktsortiment. Konceptet har främst 
baserats på användningen av förlängningsbara penslar för utomhusbruk. Nästa steg i denna 
produktutvecklingsprocess kan vara att anpassa samtliga produkter med förlängningsbarhet 
till det nya konceptet. Ett alternativ kan också vara att modifiera konan eller samtliga skaft för 
att hitta bästa lösningen.   

Ett alternativ är också att finna ett material som uppfyller de önskade egenskaper som 
konceptet kräver. Ett material som tål höga påfrestningar samt minska dimensionerna på 
klickkonan. Materialet ska också hålla de miljökrav som ställs på produkten. Detta går hand i 
hand med att minska produktionskostnaderna liksom tillverkningsteknik. För att säkra 
resultatet av arbetet, kan riktiga prototyper i önskat material tas fram för att kunna utföra test 
i verklig miljö. 
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 GANTT-schema 

Bilaga 2 Produktspecifikation 

Bilaga 3 Skisser på plug-and-play system 

Bilaga 4 Skisser på plug-and-play system 

Bilaga 5  Intervjufrågor med professionella målare på Orkla House Care 

Bilaga 6  Intervjufrågor med lekmän 

Bilaga 7   Enkät för plug-and-play system 

Bilaga 8 Orklas kommentarer angående de tre slutkoncepten 
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Bilaga 1 – GANTT-schema 
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Bilaga 2 – Produktspecifikation 

Cell 1,1 Alstring/Process: Produkten ska vara stöttålig och klara "drop test". 

Cell 1,1 
Alstring/Process: Hållfastheten hos produkten ska erhålla samma hållfasthet som 
hos den befintliga produkten  

Cell 1,2 Alstring/Miljö: Miljövänligt material bör väljas (begränsade önskemål, vikt= ) 

Cell 1,3 Alstring/Människa: Bekvämligt handtag 

Cell 1,4 Alstring/Ekonomi: Utvecklingskostnad < x kronor (begränsade önskemål, vikt= ) 

Cell 2,1 Framställning/Process: Tillverkning = Formsprutning 

Cell 2,2 Framställning/Miljö: Tillverkningsprocesser får ej påverka intern eller extern miljö 

Cell 2,3 
Framställning/Människa: Produkten ska erhålla låg vikt på samtliga delar 
(begränsade önskemål, vikt= ) 

Cell 2,4 Framställning/Ekonomi: Transportkostnad < z kronor/styck 

Cell 3,1 Försäljning/Process: Lossningsvänlig förpackning 

Cell 3,2 
Försäljning/Miljö: Låg vikt. Desto lägre vikt, desto mindre bränsle krävs under 
transport 

Cell 3,3 Försäljning/Människa: Lätt hanterlig 

Cell 3,4 Försäljning/Ekonomi: Transportkostnad < z kronor/styck 

Cell 4,1 Brukning/Process: Erbjuda förlängningsbarhet. Pensel och klickhona 

Cell 4,2 Brukning/Miljö: Klara olika väderlag. Klara utomhusbruk 

Cell 4,3 Brukning/Människa: Erbjuda enkel sammankoppling 

Cell 4,3 Brukning/Människa: Erbjuda enkel urkoppling 

Cell 4,3 Brukning/Människa: Innehålla säkerhet. Förhindra klämrisk vid i-och utkoppling 

Cell 4,3 
Brukning/Människa: Användarvänlig. Lättförstådd, inget utrymme för 
misstolkning 

Cell 4,4 Brukning/Ekonomi: Livslängd minst N antal år 

Cell 5,1 Eliminering/Process: Lätt utbytbar.  

Cell 5,2 Eliminering/Miljö: Återvinningsbar. Återvinningsbar i samma återvinningskärl. 

Cell 5,3 Eliminering/Människa: Inga hälsofarliga ämnen vid eliminering 

Cell 5,4 
Eliminering/Ekonomi: Intäkt från eliminerat material bör återbetala 
elimineringskostnad  
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Bilaga 3 - Skisser på plug-and-play system 
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Bilaga 4 - Skisser på plug-and-play system 
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Bilaga 5 - Intervju med två professionella målare på Orkla House Care 
 

Intervjuerna ägde rum den 22 februari 2018. Intervjuerna är anonyma och användes endast i 
syfte till att undersöka om det finns ett befintligt problem inom Anzas produktsortiment för 
plug-and- play system. 

1. Är markeringen på plug-and play systemet tydligt på de olika produkterna i 

sortimentet? Om nej, vad anser du beteckningen betyda? 

 

2. Hur uppfattar du att borttagningen av ändpluggen på de olika produkterna? Varför 

anser du denna produkt vara svårast? 
 

3. Har du tappat bort ändpluggen? Om ja, vad gör du då? 

 

4. Har du någon gång klämt dig i arbetet vid avtagning/sammankoppling?  
 

5. Hur uppfattar du sammankopplingen av ändpluggen på de olika produkterna? Varför 

anser du denna produkt vara lättast? 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor med lekmän  

Intervjuerna ägde rum mellan den 20 februari och 13 mars 2018. Intervjuerna är anonyma och 
användes endast i syfte till att undersöka om det finns ett befintligt problem inom Anzas 
produktsortiment för plug-and-play system.  

1. Har du erfarenhet inom måleri? 

 

2. Är markeringen på plugg and play systemet tydligt på de olika produkterna i 

sortimentet? Om nej vad betyder den för dig? 

 

3. Hur uppfattar du borttagningen av ändpluggen på de olika produkterna? Numrera 

produkterna i en skala lätt till svår. Varför anser du den produkten vara svårast? 

 

4. Hur uppfattar du sammankoppling mellan penseln och förlängningen? 

 

5. Hur uppfattar du sammankopplingen av ändpluggen på de olika produkterna? 

Numrera produkter i en skala lätt till svår. 
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Bilaga 7 – Enkät för plug-and-play system 

 
Enkät för plug-and-play system 
Enkäten har som syfte att besvara frågor angående användarvänligheten på tre av studenternas 
koncept för ett plug-and-play system, samt den befintliga produktens plug-and-play system. 
 
Frågorna nedan besvaras genom rangordning av vilket koncept som uppfyller funktionerna på 
bästa sätt. Koncepten rangordnas i en skala 1-4, där 1 är bäst och 4 är sämst.  
  
            Glasstrut       Bajonett       Hybrid       Befintlig 
 

1. Produkten känns stabil 

 

2. God greppstyrka vid samman-och  

urkoppling 

 

3. Designen samspelar med  
Orklas formspråk 
 
 

4. Samman-och urkoppling är enkel 

 

Frågorna nedan besvaras med egna kommentarer. 

5. Vilket koncept har tydligast sammankoppling? Varför? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

6. Vilket koncept har tydligast urkoppling? Varför? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

7. På vilket koncept förklarar markeringen funktionen på bästa sätt? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

8. Hur upplever du samman-och urkoppling på samtliga koncept? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

9. Vilket koncept skulle du välja att arbeta med? 

___________________________________________________ 
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Bilaga 8 – Orklas kommentarer angående nya prototyper 
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