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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts av Oscar Adolfsson och Marcus Blomqvist, våren 2010,
studenter vid Karlstads universitet, Innovations- och designingenjörsprogrammet. Arbetet
omfattar 22,5 högskolepoäng.
Arbetet är utfört på uppdrag av Etac Supply Center AB i Anderstorp. Etac är ett företag som
utvecklar och tillverkar produkter inom hjälpmedelssektorn, och har verksamhet i Sverige,
Norge, Danmark, Tyskland och England, med försäljning i stora delar av världen. Bo
Lindqvist, R & D Manager, har varit studenternas kontaktperson.
Studenterna har under arbetet haft arbetsplats på Semcon Caran AB i Karlstad, som även har
fungerat som bollplank.
Målet med arbetet har varit att för Etacs räkning ta fram en ny vägghängd duschpall för
personer med svårighet att stå upp i duschen. Etacs krav på duschpallen är att den skall klara
en brukarvikt på 100kg, inte ha några ben, samt ha armstöd och ryggstöd som tillval.
Duschpallen skall kunna monteras i ett befintligt badrum, och ses som ett komplement till
Etacs nuvarande duschpallar. Det är även viktigt att resultatet blir estetiskt tilltalande, och kan
locka nya målgrupper.
Studenterna har i arbetets inledning genomfört en benchmarking, på bla NordBygg mässan i
Stockholm. Studenterna har varit eniga om att det saknas produkter i kategorin, som både är
funktionella och snygga.
Gruppens resultat är anpassat efter den standard på väggkonstruktioner som är vanligast i
Sverige i dagsläget.
Under arbetet har fyra koncept utvecklats, varav det ena har blivit den slutgiltiga lösningen.
Den slutgiltiga lösningen består av två väggskenor i aluminium och en sits i plast. Som tillval
finns ett ryggstöd i plast, samt armstöd i plast och rostfritt stål.
Under arbetets gång har Hjälpmedelsinstitutets krav gällande klämrisker, hållfasthet etc.
beaktats.
Arbetet har resulterat i CAD-filer, samt en prototyp i skala 1:3, framtagen av Etac.
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Abstract
This degree project has been carried out by Oscar Adolfsson and Marcus Blomqvist, during
the spring of 2010, both studying to become Bachelor of Science in Innovation and Design
Engineering, at Karlstad University. The degree project includes 22,5 credits.
The work is done on behalf of Etac Supply Center AB in Anderstorp. Etac is a company
developing and manufacturing home health care products, with operation in Sweden, Norway,
Denmark, England and Germany, and with sales worldwide. Bo Lindqvist, R & D manager
has been the contact person at Etac.
During the project the students has had a workplace at Semcon Caran AB in Karlstad.
Semcon has also been helpful as a sounding board.
The objective of the work has been developing a new, wall mounted shower chair, assigned
for persons with difficulty to stand up while showering.
Etacs requirement of the shower chair is that it should be able to support a user with a weight
of 100 kg, the chair shouldn’t have any outrigger, optional should be armrests and backrest.
The seat should be mountable in existing bathrooms, and act as a complement for the current
shower seats sold by Etac. It’s very important that the result is good looking, and appealing to
new target groups.
In the start of this project, the students have been carrying through a benchmarking, mainly at
the NordBygg fair in Stockholm. The students have been agreeing about the lack of products
with both functionality and aesthetic appealing qualities.
The result is adjusted to fit the most common wall constructions in Sweden.
Four concepts have been developed, and among these four, one is the final result. The final
result consists of two aluminium wall rails and a plastic seat. A plastic backrest, and armrest
in both plastic and stainless steel are optional.
During the work, the specifications on products like these, from the Swedish institute of
assistive technology, concerning strength and risks of pinching has been observed.
The project has resulted in CAD-files and a model in scale 1:3, manufactured by Etac.
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1. Inledning
Detta examensarbetet har utförts av studenterna Marcus Blomqvist och Oscar Adolfsson, vid
Fakulteten för teknik och naturvetenskap på Karlstads universitet våren 2010. Arbetet
omfattar 22,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 15 veckors heltidsarbete. Arbetet är den
avslutande delen på innovations- och designingenjörsprogrammet.

Arbetet är utfört på uppdrag av Etac Supply Center AB, som är verksamma inom
hjälpmedelssektorn, med Bo Lindkvist som uppdragsgivare. En stor del av arbetet har utförts
på Semcons kontor i Karlstad, där studenterna har haft egna arbetsplatser.
Handledare under arbetet har varit Lennart Wihk, och examinator Monica Jakobsson, lärare
och programledare vid innovations- och desingingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet,
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.

1.1 Bakgrund
Etac startades 1972, och har sedan dess arbetat med hjälpmedel. De beskriver själva sin vision
såhär:
”Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar.
Vi vill att Etac skall vara det första man tänker på när man är i behov av
produkt, service eller kunskap kring hjälpmedel, oavsett om man är användare
eller distributör.” [1]

Vid byggnation och renovering av hus är det oftast kök och badrum som innebär de dyraste
investeringarna. Etac vill därför ha en produkt som varje människa gärna ställer in i sitt nya
badrum. Produkten skall, förutom att uppfylla de ställda funktionskraven, vara estetiskt
tilltalande. Dagens produkter är oftast mest funktionella, och har ett relativt tråkigt utseende.
Duschpallen är ett hjälpmedel där utseende och design har varit obefintlig tidigare.

1.2 Problemformulering
Att utveckla en vägghängd duschpall för personer som behöver något att sitta på i duschen.
Produkten skall passa in i ett modernt badrum, vara lättanvänd och klara en brukarvikt på
100kg. Produkten skall ses som ett komplement till Etac:s befintliga duschpallar, och vara
möjlig att sälja på den öppna marknaden.

1.3 Syfte
Genom att använda sina tidigare kunskaper inom projektarbete och designprocessen ska
studenterna medverka till att utforma en produkt som Etac kan sälja på den öppna marknaden,
som ett komplement till de duschpallar de har idag.
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1.4 Mål
Att för Etac kunna presentera en CAD-modell, och eventuellt en prototyp samt ritningar på en
ny duschpall med nytänkande gällande formspråk och funktionalitet. Resultatet ska
presenteras i form av en akademisk rapport inlämnad till examinator, två muntliga
presentationer på vardera 30 minuter, samt visas upp på en mässa vid Karlstads universitet.

1.5 Avgränsningar
Projektet omfattar 15 veckors heltidsstudier vilket motsvarar 22,5 högskolepoäng.
Enklare prototyper, CAD-modeller och eventuella ritningar kommer att levereras till Etac vid
projektets slut.
Slutgiltiga säkerhetstester och kvalitetskontroller kommer inte att falla inom projektets
tidsramar.
Dagens säkerhetskrav och regler kring våtrumskonstruktioner[2], samt hjälpmedelsinstitutets
kravspecifikation kring hygienhjälpmedel och stödanordningar [3] kommer att beaktas vid
utformningen av duschpallen. Produkten ska passa in i befintliga badrum.

Bild 2 Etacs nuvarande vägghängda duschpall Rufus, i uppfällt läge.

Bild 1 Etacs nuvarande vägghängda duschpall Rufus, i nedfällt läge.
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2 Genomförande
Examensarbetet har genomförts i projektform, med hjälp av designprocessen som
arbetsmetod. Denna metod är grunden för hur studenterna jobbar på innovations- och
designingenjörsprogrammet. I genomförandet förklaras de steg som projektet gått igenom
(Johannesson et al. 2004 ; Österlin 2007).

2.1 Brief
En brief är en uppgiftsbeskrivning om vad som ska ingå i ett projekt, i detta fall är projektet
ett examensarbete. Briefen kan betraktas som ett kontrakt mellan uppdragsgivaren,
handledaren och projektgruppen. Uppdragsgivaren kan i det här fallet betraktas som
projektbeställare, och studenterna som projektledare/projektgrupp. Detta dokument skrivs för
att alla ska vara införstådda med arbetets omfattning och dess förväntade resultat. Briefens
innehåll kan komma att ändras under projektets gång, om förutsättningarna för projektet
förändras. Brief kallas i vissa sammanhang för projektdirektiv (Jansson & Ljung 2008).

2.2 Research
2.2.1 Ergonomi
Ergonomi innebär ”vetenskapen om anpassning av arbetsmiljö och –redskap till människans
fysiska och psykiska förutsättningar” (Junker Miranda & Hallberg 2007:230). Vid utveckling
av en produkt som människan skall använda är det alltså vettigt att ha en viss kunskap kring
ergonomi. Företag som jobbar inom branscher där ergonomi har en stor betydelse för
produkterna som utvecklas, har ofta stor kunskap kring vilka mått som skall användas för att
få till en bra produkt ur ett ergonomiskt perspektiv. Att använda sig av företagets ”tumregler”
kan därför vara en väg att gå.

2.2.2 Benchmarking / Trender
Benchmarking innebär att undersöka marknaden, för att se vad som redan finns i form av
konkurrerande produkter, patent, vilka trender som gäller i branchen etc. Dels för att hitta
idéer som kan användas, men även för att inte arbeta fram något som redan finns.
Benchmarking kan utföras genom att söka på internet, använda sig av tidskrifter i det aktuella
området, besöka butiker och mässor. För att bredda sitt synfält kan produkter utanför det
aktuella området undersökas, där liknande lösningar och funktioner finns.

2.2.4 Vägghållfasthet
Då en produkt skall fästas i väggen är det viktigt att säkerställa att infästningen och väggen är
tillräckligt stabila för ändamålet. För att ta reda på detta kan branchregler inom
byggnadssektorn, och våtrumsregler undersökas. Människor som arbetar i branchen kan
intervjuas.

2.2.5 Intervjuer
För att få en bättre inblick i problem som inte alltid är så lätt att sätta sig in i som
produktutvecklare kan det vara bra att intervjua människor som har mer kunskap inom
området. Alla som på ett eller annat sätt berörs av produkten kan vara vettiga intervjuobjekt.
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2.2.6 Tillverkningsbarhet
Eftersom att duschpallen kommer att tillverkas i olika material ska en material research
utföras. För att stolen ska klara de funktioner och krav som produkten har. Researchen måste
grundas i att stolen ska serietillverkas. Klimatet och stolens livslängd måste också tas med i
beräkningarna för materialvalen.
Utifrån de valda materialen och dess egenskaper måste information om hur bearbetnings
möjligheterna ser ut. Det påverkar mycket hur produktens utformning blir.

2.3 Planering
Vid planering av ett projekt är det viktigt att veta vad man vill få ut av projektet under den
begränsade tiden. I ett projekt finns de många olika delar som måste göras för att projektet ska
kunna genomföras. Att strukturera upp arbetet och dela in det i arbetspaket är en bra metod
som kallas work breakdown structure (WBS). Det är en hierarkisk struktur där diagrammet
redogör för vilka olika delar som ingår. En WBS ger en tydlig bild i detaljinformation om vad
som ska göras. Den har dock ingen tidsaxel för att kunna se tidsåtgången (Jansson & Ljung
2008).
En bra metod för att på ett lättöverskådligt sätt se tidsåtgång i projektet är att göra ett Ganttschema. De arbetspaket som har identifierats i WBS-diagrammet skall tidssättas och föras in i
Gantt-shcemat i den ordning som de skall utföras. Detta är en mycket enkel metod där det
tydligt syns vilka aktiviteter som ska göras och under vilken tid. Vid y-axeln läses
aktiviteterna av, och vid x-axeln är en tidslinje. Metoden är bra att använda tidigt i projektet
för att inte drunkna i detaljer utan istället se helheten i projektet, och de stora delar som ingår.
Gannt-schemat kan användas under projektets gång, för att stämma av hur man ligger till
tidsmässigt. När projektet är genomfört kan sedan en avstämning genomföras, för att se hur
planeringen följdes (Johannesson et al. 2004).

2.4 Riskbedömning
För att projektgruppen skall sätta sig in i de problem och risker som kan uppstå under
projektets gång bör en riskanalys genomföras tidigt i processen. Generellt för all typ av
riskhantering är tre principiella steg som skall utföras, Identifiera, Bedöma och reagera. En
metod som kan användas är miniriskmetoden. Via brainstorming identifierar gruppen de
risker som kan uppstå, därefter bedömer deltagarna sannolikheten för att felet skall uppstå,
samt den konsekvens som felet skulle innebära, genom att sätta poäng. Konsekvenspoängen
multipliceras med sannolikhetspoängen, och därmed fås ett riskindex, som visar hur allvarliga
de olika riskerna är. Deltagarna skall även bestämma eventuella åtgärder för riskerna, så
gruppen vet hur man skall reagera då något problem uppstår (Jansson & Ljung 2008).

2.5 Kravspecifikation/funktionsanalys
Vid utveckling av nya produkter är det viktigt att man har klart för sig vad som skall utvecklas
för typ av produkt. Vart den skall användas, hur den skall användas, vilka funktioner den
måste ha etc. För att identifiera dessa områden ska en intressentanalys genomföras där alla
parter som på ett eller annat vis påverkas av produkten tas i beaktande. En intressentanalys
kartlägger vilka olika intressen individerna har av produkten. Analysen syftar till att förstå hur
intressenterna fungerar och förväntas agera (Jansson & Ljung 2008).
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Därefter används de identifierade funktionerna och kraven för att skapa en funktionsanalys.
Funktionsanalysen fås genom att ett substantiv sätts framför ett verb som då beskriver
produktens funktion. Funktionerna ordnas i tre stycken klasser, huvudfunktion samt
nödvändiga och önskvärda funktioner (Johannesson et al. 2004).
Tillsammans med en funktionsanalys ska en kravspecifikation upprättas. Kravspecifikationen
definierar de funktioner som produkten ska inneha. Den får inte bli alltför preciserad då
möjligheten till nya idéer kan bli begränsade (Jansson & Ljung 2008).

2.6 Idégenerering
Att generera idéer är ett väldigt roligt och kreativt arbete. Idégenerering är en organiserad
form av brainstorming. Vid idégenerering finns det en rad metoder man kan använda sig av.
Dessa metoder kallas för kreativitetsövningar.
För att få bättre resultat av sin idégenerering kan det vara bra att ta hjälp av utomstående
personer, som inte är lika insatta i problemet som projektgruppens deltagare själva är. Risken
är att man låser sig, och får svårt att tänka i nya banor. Nedan redovisas några av de metoder
som kan användas vid idégenerering.

Metoder
Uppvärmningsövning
För att få gruppen uppvärmd, och förberedd på att generera idéer så kan det vara ett bra knep
att värma upp med någon lättsam övning, och en problemställning som ligger utanför den
aktuella. En övning som kan användas sig av går till på följande vis:
Gruppen delas in i två mindre grupper, som vardera får en pryl. Denna pryl skall vara något
som alla känner till, och som är ganska simpel. Därefter får grupperna två minuter på sig att
komma på så många alternativa användningsområden för prylen som möjligt. Efter två
minuter redovisar de båda grupperna sina idéer. Därefter upprepas proceduren, med krav att
grupperna skall komma på fler idéer än den första gången. Avslutningsvis byter grupperna
pryl, och försöker komma på användningsområden som den tidigare gruppen inte lyckats
identifiera.
Metoden 6-3-5
Denna metod bygger på att sex personer skall skapa tre idéer på fem minuter. Det är en fördel
om personerna är insatta i problemet, och det kan därför vara en bra metod att använda sig av
när deltagarna har arbetat med någon annan metod före. Metoden är ett bra sätt att få fram
många idéer på kort tid, eller ganska få, men väl genomtänkta idéer. Deltagarna sitter runt ett
bord, och har varsitt papper med tre kolumner. Alla skall då skriva tre lösningar på
frågeställningen, en i vardera kolumnen. Därefter skickas pappren, och deltagarna skall
vidareutveckla de idéer som föregående har skrivit, alternativt bli inspirerad av tidigare, och
komma på något nytt (Michanek & Breiler 2007).
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Slumpordsassociation
Slumpordsassociation är en lätt kreativitetsövning, och en övning som syftar till att få fram
många idéer på kort tid. Det är även en bra metod att inleda med. Deltagarna behöver inte
vara insatta i varken problemställningen, eller erfarna ”idégenererare”. Metoden utnyttjar
gruppens mångfald, och gemensamma associationer.
Den första deltagaren börjar med att säga ett ord, och nästa deltagare skall då säga det första
ordet som denne kommer att tänka på, osv. På detta vis skapas en lista med ord. Därefter får
deltagarna reda på problemformuleringen, och skall med hjälp av orden försöka komma på
lösningar på det givna problemet (Michanek & Breiler 2007).
Vad om
Denna metod är en bra metod att avsluta med, därför att det är en fördel om deltagarna är
insatta i problemet. Metoden kräver en hel del förarbete, och en väl insatt ledare. Med ett väl
genomfört förarbete kan denna metod leda till att konstruktiva förslag och lösningar på
problemet tas fram. Metoden går ut på att deltagarna skall försöka sätta sig in i en given
karaktärs personlighet eller yrke, och på så vis få en annan synvinkel på problemet. Valet av
dessa karaktärer, och sättet de presenteras på är oerhört viktigt för att få det resultat som
eftersträvas (Michanek & Breiler 2007).

2.7 Konceptutveckling

2.7.1 Idéutveckling
Efter idégenereringen ska de idéer som anses kunna ha potential tas vidare för att utvecklas.
De utvecklas så pass mycket att produkterna kan jämföras emot varandra och emot
kravspecifikationen. Där fördelar och nackdelar vägs emot varandra för att se vilka koncept
som ska tas vidare för ytterligare utveckling.

2.7.2 Skisser/Modeller
Skisser är bra att göra, för att i ett tidigt skede få en uppfattning om produktens form, och ett
vettigt sätt att kommunicera sina idéer inom gruppen. Modeller kan vara funktionsmodeller
där man tittar på någon speciell funktion hur den kommer att fungera, eller rena
skissmodeller, som egentligen är en skiss i tre dimensioner. Att använda sig av modeller är
väldigt praktiskt då en helt annan känsla för produkten, än om man ser en skiss, uppstår. Det
faktum att det går att vrida på modellen, ta på den och känna på den, gör att modeller är ett
överlägset verktyg jämfört med skisser (Österlin 2007).

2.7.3 Materialval och färgsättning
Material väljs utifrån vilka egenskaper som eftersträvas på den färdiga produkten, samt hur
den skall tillverkas. Exempelvis så kommer inte stål vara aktuellt för denna produkt, eftersom
att den skall användas i våtutrymmen, som skulle göra att stålet rostar. Färg väljs utifrån vilket
uttryck man vill att produkten skall förmedla. I vissa fall kan det dock vara så att
uppdragsgivaren arbetar med specifika färger (så kallade profilfärger), som förknippas med
företaget, och därmed har som krav att produkten skall omfattas av dessa färger (Nilsson
2004 ; Österlin 2007).
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2.7.4 3-D Modellering
3-D Modellering innebär att med datorns hjälp konstruera och designa sin produkt, och rita
upp den i 3 dimensioner. Till detta används ett så kallat CAD-program (Computer aided
design), exempelvis SolidWorks. Man bygger upp delarna var för sig som sedan sätts ihop till
en sammanställning som senare blir en produkt. I SolidWorks kan även ritningar av delarna
framställas. Beräkningar i form av olika belastningsfall, som kallas FEM (finita element
metoden) är också ett användbart verktyg [4].

2.8 Konceptval
Efter konceptgenerering ska de olika lösningsalternativen tas vidare till urval av de olika
lösningarna. Detta för att se hur väl lösningen passar in på de krav och önskemål som är
uppsatta i produktspecifikationen. Urvalsprocessen mellan lösningarna kan ske i form av
fördelar/nackdelar listor, beslutsmatriser eller prototyptillverkningar där lösningen får testas.
Urvalet kan även göras med hjälp av ”magkänslan”, eller via diskussioner med
projektdeltagare och uppdragsgivare. Då koncepten i detta stadie är långt ifrån
färdigutvecklade kan det vara svårt att fatta denna typ av beslut, och därför kommer troligtvis
flera förslag tas vidare i processen (Johannesson et al. 2004).

2.9 Hållfasthet/beräkningar
En rad överslagsberäkningar kommer att genomföras under projektet, för att teoretiskt
undersöka om produkten kommer att hålla för den belastning som den utsätts för. En del
praktiska test kommer troligtvis även att utföras, då den teoretiska kunskapen inte är
tillräcklig, eller för att säkerställa att teorin även stämmer i praktiken. För att detaljerat
undersöka vilka belastningar som produkten kommer att utsättas för kommer CADprogrammet SolidWorks, och dess inbyggda modul för Fem-beräkningar att användas (Se
även 2.7.4 3-D Modellering).

2.10 Detaljkonstruktion
Det valda konceptet skall, för att bli en fungerande produkt, detaljkonstrueras så att kriterierna
i kravspecifikationen uppfylls. I ett projekt som detta, där produkten är relativt komplex, och
flera delar skall kopplas ihop för att få en fungerande enhet, är det detta arbete som tar mest
tid. Johannesson (2004) nämner fyra punkter som ingår i detta arbete;
Dimensionera och välja ut standardkomponenter
Konstruera nya, unika detaljer och välja material i dessa
Definiera produktens arkitektur
Beskriva produktens ”layout”.
Det är viktigt att inte ”glömma bort” den kravspecifikation som finns för produkten under
arbetets gång. Det kan därför vara av intresse att med jämna mellanrum läsa igenom sin
kravspecifikation, så att man uppdaterar sig på vad det faktiskt är som produkten skall
åstadkomma.
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2.11 Presentation
Det finns ett flertal olika sätt att presentera ett examensarbete på. Ett arbete av denna
omfattning presenteras troligtvis för ett flertal olika aktörer, så som examinator,
uppdragsgivare, media samt allmänheten, vid olika tillfällen. Vid Karlstads universitet
arrangeras årligen en mässa, som för studenter på innovations- och
designingenjörsprogrammet är ett obligatoriskt moment. Studenterna redovisar sina arbeten
muntligt vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen deltar examinator, handledare och övriga
kursdeltagare deltar. Det första tillfället är en delredovisning, som 2010 arrangeras den 25: e
mars. Den slutgiltiga presentationen hålls den 28 maj 2010. Vid detta tillfälle skall resultatet
av arbetet presenteras. Till slutredovisningen är även övriga, intresserade välkomna, så som
exempelvis uppdragsgivare.
Då uppdragsgivaren i gruppens fall inte är från karlstadstrakten kommer troligtvis en separat
presentation, och överlämning av projektresultatet att genomföras på plats hos Etac, i
Anderstorp i arbetets slutskede.
Vid utställningen kommer en prototyp att visas upp.
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3. Resultat
3.1 Inledning
I arbetets inledning genomfördes ett besök hos uppdragsgivaren, Etac. Tillsammans med
handledaren Bo Lindkvist gick studenterna igenom arbetsuppgiften, och fick en
arbetsspecifikation, med önskvärda funktioner och givna krav på slutprodukten. Ett besök
gjordes även i Etacs fabrik, för att få en inblick i produktionen. Den största tiden av
fabriksbesöket lades i prototypverkstaden, där utveckling och testning av nya produkter sker.
Efter besöket skrevs en brief (se bilaga 1), för att samtliga parter skulle vara överrens om
arbetets innehåll och dess förväntade resultatm (Jansson & Ljung 2008).

3.2 Research
3.2.1 Ergonomi
Båda studenterna har under arbetets gång läst kursen ”ergonomi för produktutvecklare”
parallellt med examensarbetet under de första veckorna. Denna kurs har hjälpt till att ge
studenterna de kunskaper som behövs vad gäller den ergonomiska utformningen av
produkten. För mer detaljerad sittergonomi har boken Funksjonell Sittestilling for
rullestolbrukare, av Ellen Velde (2001) använts. Etac har arbetat länge med produktutveckling
inom hjälpmedelssektorn, och har därför många års erfarenhet, och en stor kunskap kring
ergonomi. Därför har mycket av de mått som Etac idag använder på sina befintliga produkter
använts av studenterna. Där ingen annan källa anges är det mått som Etac rekommenderat,
endera krav, eller riktvärde.
Sitsen bör ha följande mått:
Bredd 420 mm
Djup 400 mm
Lutning, ca 3½ grad (Velde 2001)
Ryggstöd:
Bredd minst 350 mm
Monteras 100 mm från sitsen
Höjd ca 400 mm
Armstöd:
Bredd mellan armstöd ca 460 mm
Justerbara i höjdled mellan 200 och 300 mm
från sitsen
Längd från vägg, 320 mm

3.2.2 Benchmarking / Trender
En omfattande studie av konkurrenter gjordes
i inledningen av projektet, främst med hjälp
av Internet. De konkurrenter som hittades
redovisas i bilaga 4. Även patentdatabasen
esp@cenet genomsöktes. Produktgruppen är
Bild 3 konkurrerande product på NordBygg mässan
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ganska smal, vägghängda duschpallar för handikappade finns det inget överflöd av, vilket
gjorde att gruppen var tvungen att gå utanför segmentet för att få inspiration. För att
säkerställa att den produkt som utvecklas passar in i var mans badrum genomfördes även en
trendspaning vad gäller badrumsinredning. Detta är ett viktigt steg, speciellt då de personer
som genomför projektet inte arbetar i den aktuella branschen till vardags. Den största delen av
trendspaningen genomfördes på Nordbygg mässan i Stockholm.
Gruppen var överens om att det saknas bra produkter inom området. Det finns i princip inga
patent kring duschpallar heller, dock hittades ett fåtal formskydd. Tyvärr så är hjälpmedel ofta
utformade så att det verkligen syns att det är hjälpmedel, och uttrycker en ”sjukhuskänsla”.
Det finns en rad modeller som funktionsmässigt är mycket bra, men utseendemässigt finns det
betydligt mer att önska. Därför har studenterna kollat mycket på övrig badrumsinredning för
inspiration. På Nordbygg mässan visar alla de stora badrumstillverkarna upp sina kommande
produkter, vilket var enormt inspirerande och
givande.

Bild 4 Badrumstender på NordBygg mässan

Bild 5 Konkurrerande produkt på NordBygg mässan

Bild 7 Elliptiskt duschhandtag på NordBygg mässan

Bild 6 Handdukstork på NordBygg mässan
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Gruppen fastnade för de elliptiska formerna som dominerade formspråket på duschblandare
etc. Förutom att det är snyggt så finns ett par praktiska fördelar med den elliptiska formen (se
kapitel 3.13.1). En stark trend inom badrumsinredning som studenterna identifierade under
arbetet är minimalism. Mycket av det som erbjuds är ganska så rent och avskalat. Även en hel
del udda former på produkter som annars har en invand form (fyrkantiga toaletter tillexempel)
samt att ett robust och stabilt uttryck eftersträvas. Vid Nordbygg mässan samlade studenterna
in ett flertal broschyrer från olika badrumsinredningstillverkare. Dessa broschyrer användes
under arbetet, som inspirationskälla.

Bild 8 inspirationsmaterial från Nordbygg mässan

3.2.3 Vägghållfasthet
För att säkerhetsställa att produkten går att montera har gruppen haft diskussioner med Malin
Ohlin som intervjuades, se kapitel 3.2.4. Där studenterna fick hjälp med vart de skulle söka
information kring hur våtrumsväggar är uppbyggda, [2] och [5].
Det visade sig tidigt i projektet, med tanke på den belastning som produkten kommer att
påverka väggen med, att väggens konstruktion styr produktens utformning. Uppdragsgivaren
vill ha en produkt som kan monteras i befintliga badrum, utan att väggen förstärks. Därmed
tvingades studenterna att utforma pallen på så vis att den kan monteras i väggens reglar.
Betongväggar är inga problem, eftersom dessa tål en förhållandevis hög belastning. De väggar
som kan vara problematiska är de väggar som består av ett regelverk, samt skivor, endera i
gips eller trä. För att kunna montera en pall på dessa väggar bör produkten skruvas fast i
reglarna, då skivorna inte är särskilt stabila. I Sverige är det vanligaste regelavståndet 600mm
mellan reglarnas centrum. Därmed har studenterna valt att utforma produkten så att den kan
skruvas i en vägg med regelavstånd på 600mm.
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3.2.4 Intervjuer och användarstudier
Under arbetets gång har en rad personer intervjuats eller rådfrågats.
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid Karlstads universitet.
Malin Olin programledare för byggingenjörsprogrammet, användes som expert och bollplank
vid frågor om väggkonstruktioner i badrum. Med Malins hjälp genomfördes den fortsatta
researchen på ett lättare sätt. Hon gav studenterna tipset om två stycken användbara hemsidor
om hur ett våtrum är uppbyggt, [2] och [5].
Hjälpmedelsservice
Catarina Stigling Svantesson, inköpsansvarig på hjälpmedelsservice i Karlstad användes för
att besvara frågor kring deras önskemål och krav vid inköp av produkter. Hon delgav gruppen
de problem som hon hade sett med liknande produkter på marknaden. Det stod klart ganska
tidigt att en vägghängd duschpall inte skulle vara något för dem, eftersom att de inte monterar
någon fast utrustning i patienternas bostäder. Ett stort behov som hon såg hos produkter var
saknaden av uppfällbara armstöd. Användarvänligheten för både brukaren och vårdaren var
något som prioriterades väldigt högt. Andra synpunkter hon delgav var att de inte fick finnas
några vassa kanter eller att pallen skulle samla smuts, se bilaga 5.
Användare Ingemar Adolfsson
Ingemar Adolfsson är rullstolsbunden sedan drygt 30 år. Han har en relativt hög
ryggmärgsskada, och använder sig i dagsläget av en träbänk i duschen. Eftersom Ingemar är
nära släkt med en av studenterna så har han använts flitigt under projektets gång som
bollplank, hans sätt att förflytta sig från rullstolen till en annan sittplats har även studerats.
Studenterna kunde identifiera några detaljer, som om de appliceras på duschpallen skulle
kunna hjälpa Ingemar. Då Adolfsson förflyttar sig från sin rullstol till en annan sittplats stöder
han ena handen mot sittytans bortre kant. Studenterna har därför haft detta i åtanke då de
utformat sitsen. Hur han ställer rullstolen i förhållande till den sits han skall flytta till har även
vart av intresse, då det är viktigt att komma intill, och att det inte finns något som är i vägen.
Vårdare på ålderdomshem
Daniel Hurley som jobbar som vårdare på ålderdomshem intervjuades för att ge sin syn på hur
dagens hjälpmedel fungerar. Där han jobbade hade samtliga patienter en fristående duschpall.
En av nackdelarna som Daniel påvisade med dessa, var när patienten skulle sätta sig, och han
då var tvungen att hålla i pallen så att den inte skulle glida iväg. En annan sak som han har
uppmärksammat var patienternas klagomål på att sitsen kändes kall. Dessa synpunkter togs
sedan vidare när konceptutvecklingen skulle påbörjas.
Tillverkare
Under arbetet har flera tillverkare av komponenter, som kan vara av intresse för produkten
kontaktats. Detta har gjorts därför att studenternas kunskap om tillverkningsmetoder, och vad
som är möjligt att göra med vissa material inte har vart tillräcklig.
SAPA
SAPA tillverkar aluminiumprofiler. På företaget SAPA har Niklas Palmgren kontaktats vid
flertalet tillfällen. Med råd från Niklas har de aluminiumprofiler som skall utgöra pallens
väggfästen utformats. Den idé som gruppen hade till sitt slutgiltiga koncept låg väldigt nära
vad som är möjligt att tillverka. Endast några små förändringar fick göras på utformningen,
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för att tillverkningsbarheten skulle höjas, och därmed tillverkningskostnaden för en
serieproducerad produkt sjunka. För detaljerad beskrivning se kapitel 3.13.1.
Blum
Blum är ett företag som tillverkar detaljer för möbelindustrin. Det tillverkar främst gångjärn
och liknande till exempelvis köksluckor. Blums supportavdelning har kontaktats angående en
detalj som de tillverkar, vid namn Door Silencer. Door Silencer är en dämpare som borras in i
karmen på ett skåp, för att dämpa skåpsluckans stängning. Denna produkt har studenterna haft
i åtanke då sitsens fällningsanordning har utformats.

3.3 Planering
Efter de inledande mötena, samt den inledande researchen planerades resterande tid av
arbetet. Vid planering av ett produktutvecklingsprojekt är det viktigt att researchen är
noggrant genomförd, så att projektdeltagarna har så mycket som möjligt klart för sig, gällande
vad projektet kommer att innehålla. Resultatet från researchen påverkar planeringen i stor
utsträckning. En så kallad WBS, Work Breakdown Structure togs fram, (se bilaga 2) och även
ett GANTT-schema (se bilaga 3). Huvuddelarna i dessa planeringsverktyg är följande punkter
i ordning.
Reaserch
Planering
Koncept
Konstruktion
Prototyp
Avslut
Dessa används i det fortsatta arbetet, dels för att studenterna skall veta vad som skall göras de
olika veckorna, samt för att kunna hålla koll på hur arbetet ligger till tidsmässigt.

3.4 Riskbedömning
En riskbedömning utfördes enligt miniriskmetoden (Jansson & Ljung 2004). Resultatet av
riskbedömningen finns i bilaga 6.

3.5 Tillverkningsbarhet
Med utgångspunkt i att produkten skall kunna serieproduceras har olika tillverkningsprocesser
undersökts. De material som skall användas har beaktats, och tillverkningsprocesser för de
olika materialen har undersökts. Vad gäller aluminiumskenorna så har SAPA använts som
bollplank (se kapitel 3.2.4). Kontakten med SAPA resulterade i att skenornas utformning fick
modifieras för att kunna tillverkas på ett rimligt vis. Stora delar av produkten skall tillverkas i
polypropen plast. Sitsen skall vara ihålig, och estetiskt tilltalande på båda sidor, därför krävs
det att den tillverkas via formblåsning [6]. De delar som skall vara ”ensidiga” kan tillverkas
via formsprutning.
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3.6 Kravspecifikation/funktionsanalys
Utifrån resultatet av intressentanalysen (bilaga 7) blev de grunden för funktionsanalysens
utformning. Projektgruppen valde att utveckla funktionsanalysen, och ta med delar som
egentligen inte ingår i en sådan. Resultatet av det blev en mer detaljerad kravspecifikation (se
bilaga 8). Kravspecifikationen påverkades i detta fall starkt av de krav som
hjälpmedelsinstitutet och uppdragsgivaren ställer på denna typ av produkt.

3.7 Idégenerering
Idégenereringen har skett vid två grupptillfällen och mellan projektdeltagarna själva. Vid
första grupptillfället deltog en liten grupp personer med olika bakgrunder och kunskap.
Vid andra grupptillfället deltog en större grupp studenter som hade större kunskap om
idégenereringar. Metoderna som projektet använde sig av förklaras i kapitel 2.6. Idéer från
den andra gruppen gav
flest idéer att gå
vidare med till
konceptutvecklingen.
Anledningen tros vara
för att alkoholhaltiga
drycker och snacks
serverades vid detta
tillfälle. Vilket
resulterade i att fler
idéer kom fram.
Resultatet av båda
gruppernas
idégenerering finns
bifogat som bilaga 9
och 10.

Bild 8 idékväll den 25 mars

3.8 Konceptutveckling del 1, väggfästen
I duschpallen finns 4 huvuddelar, väggfästen, sits, armstöd och ryggstöd. Grundidén är att
väggfästena skall utformas så att övriga delar kan fästas i dem. Utformningen av dessa
väggfästen påverkar i stor grad hur övriga delar konstruerades. Därför utvecklades fyra
koncept på väggfästen i projektets inledning. Av dessa valde uppdragsgivaren ut två koncept,
som togs vidare, och förslag på övriga delar utvecklades innan det slutgiltiga valet gjordes.
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Under konceptutvecklinsfasen har idéer kommunicerats med hjälp av skisser (Österlin 2007).

Bild 9 några av gruppens skisser.

Vid utformningen av väggfästena har gruppen starkt påverkats av det faktum att väggfästena
skall skruvas fast i väggen med ett avstånd på 600mm. För att tillmötesgå kravspecifikationen
vad gäller måttkraven på sitsen (420mm bredd), så krävs det att väggfästena på något vis ”tar
sig inåt”, för att sitsen skall kunna monteras i dem. Ett alternativ som studenterna valde bort
direkt var att utforma väggfästena som två parallella, horisontella skenor. Denna idé ratades
för att gruppen sett ett par konkurrerande produkter utformade på detta nämnda vis, som inte
ansågs estetiskt tilltalande.
Raka skenor, med bockade fästen.
Detta koncept bygger på att raka aluminiumskenor tillverkas,
och kapas till rätt längd. Dessa sammanfogas sedan med
fästjärn, som är bockade och borrade, för infästning i väggen.
Då avståndet mellan reglarna kan variera i olika länder är
denna idé att föredra. Skall dessa skenor fästas där
regelavståndet är 450mm vänder man dem bara uppochner, så
att fästjärnen hamnar inåt, och avståndet mellan de vertikala
skenorna blir detsamma som med fästena utåt. Fästjärnen skall
täckas med en plastkåpa.
Bild 10 koncept 1
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Svängda skenor, med konstant radie
Detta koncept är relativt likt koncept 1. Det som skiljer
dem åt är, att istället för att som i koncept 1 göra sneda
fästjärn, så böjs här skenorna i en båge. Avståndet mellan
dem varierar därmed från 600mm i kanterna till ca
400mm i mitten. Även dessa skenor är
aluminiumprofiler. Fästena i detta koncept är utformade
på så vis att de kan föras in en bit i skenorna, och låses
med en stoppskruv från baksidan.
Bild 11 koncept 2.

Fästplatta
Detta är det enda koncept som inte består av
aluminiumprofiler. Det är istället en platta, med distanser, som
fästes med ett litet avstånd från väggen. I plattan finns det hål,
för infästning i väggen. Dessa hål sitter på olika bredder, så
plattan kan monteras oavsett regelavstånd. Sits, armstöd och
ryggstöd monteras sedan i
plattan.

Bild 12 koncept 3.

Skenor bockade i två led
Koncept fyra består av två spegelvända, elliptiska skenor,
bockade i två led. Dessa skenor skruvas direkt i väggens
reglar, och följer dem, så att avståndet mellan skenorna
blir 600 mm. I nedkant bockas skenorna inåt, för att gå
emot varandra. De elliptiska skenorna övergår i en
cirkulär del som sitsen kan ledas kring. Infästningen i
väggen sker igenom distanser, som flyttar ut skenorna en
bit från väggen.
Bild 13 koncept 4.

3.9 Konceptval
De koncept som studenterna utvecklat utvärderades tillsammans med uppdragsgivaren.
Idéerna diskuterades igenom, och uppdragsgivaren valde att gå vidare med två av koncepten,
förslag 2 och 4. Ingen djupare analys och utvärdering genomfördes, eftersom gruppen ansåg
att uppdragsgivarens erfarenhet och stora kunskap inom branschen var tillräckligt. Till de två
väggfästena utvecklade studenterna idéer kring hur övriga delar skulle utformas, för att de
båda skulle bli jämförbara.

3.10 Konceptutveckling del 2
För de koncept som togs vidare i processen utvecklades övriga delar ett steg ytterligare. För
bilder på koncepten som utvecklades, se bilaga 11.
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3.10.1 Sits
Sitsens utformning och dess mått styrs mycket av
krav från uppdragsgivaren och hjälpmedelsinstitutets
säkerhetsföreskrifter [3]. Det som skiljer mellan de
båda koncepten är infästningen, och utformningen på
leden, då sitsen skall vara fällbar. Eftersom sitsen är
fällbar kommer både ovansidan och undersidan vara
synliga. Därför ställs det krav på att båda sidorna är
estetiskt tilltalande, vilket gör att valet av
tillverkningsmetod begränsas kraftigt. Oavsett vilket
koncept som väljs, kommer sitsen tillverkas i plasten
polypropen.

Bild 14 funktionsmodell av sitsens led i koncept 2.

Sits koncept 2
Skenorna i koncept två sitter så pass tätt ihop
att sitsen inte kommer att få plats emellan dem
i uppfällt läge. Därför konstruerades sitsen så
att den hamnar framför skenorna då den är
uppfälld, genom att göra infästningen Lformad. I skenorna borras ett hål, som en
hylsa fästes i. I denna hylsa ledas sitsen.
Låsningen av sitsen, i uppfällt och nedfällt
läge sker enligt modellen på bild 14. Sitsen
förs på plats, och en plasthylsa, med en axel
förs igenom hylsan i skenan. Denna plasthylsa
sammanfogas med sitsen av skruvar.
Bild 15 CAD-bild på sitsens led i koncept 4.

Sits koncept 4
Sitsen i koncept fyra består av en plastsits,
med ett genomgående hål i bakkant. Detta hål är cirkulärt innerst i sitsen, och passar på den
cirkulära delen på skenorna. I ytterkanterna är hålet format som två ellipser, vridna i
förhållande till varandra. Då sitsen fälls stöter kanterna i det ”dubbelelliptiska” hålen mot den
elliptiska delen på skenorna, och stoppas därmed i rätt lägen, se bild 15.

3.10.2 Armstöd
I detta läge konstruerades inte armstöden detaljerat, utan endast placering och små idéer kring
funktion och konstruktion togs fram. Det som mest styr utseendet på den färdiga produkten är
hur armstöden placeras, och hur fällningen fungerar. Armstödens storlek styrs via krav från
uppdragsgivaren. Armstöden skall vara justerbara i höjdled. Infästningen av armstöden
lämnades till senare i projektet, eftersom gruppen inte ville lägga ned för mycket arbete på
koncepten så länge det var två kvar.
Armstöd koncept 2
Då skenorna i koncept två ligger så pass tätt ihop att armstöden inte får plats invändigt så är
de konstruerade på så sätt att de hamnar utanför skenorna. Armstödens led kommer troligtvis
placeras på baksidan om skenorna, mellan skenan och väggen.
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Armstöd koncept 4
För att få ett tilltalande uttryck, och en så platt produkt som möjligt i uppfällt läge valde
gruppen att utforma armstöden så att de i uppfällt läge ligger innanför skenorna. Detta
skapade vissa svårigheter då det blev för smalt mellan armstöden i nedfällt läge. Studenterna
valde därför att utforma en led, som i fällningen flyttar armstödet linjärt, och på så vis skapar
det utrymme som behövs. Leden kan liknas vid en gänga med brant stigning. Leden kommer i
detta koncept placeras på liknande vis som i armstöd koncept 2.

3.10.3 Ryggstöd
Till skillnad från sitsen finns det inget krav på att ryggstödet ser tilltalande ut på baksidan.
Detta underlättar valet av tillverkningsprocess, och ryggstödet tillverkas lättast med hjälp av
så kallad formsprutning. Ryggstödet tillverkas troligtvis av samma material som sitsen.
Ryggstöd koncept 2
Ryggstödet i förslag två utformas så att det följer formen på skenorna. Skenorna är
konstruerade så att det minsta måttet mellan dem inte är mindre än det mått som
uppdragsgivaren angett som minsta tillåtna bredd på ryggstödet. Ryggstödet tillverkas i plast,
och fästes i skenorna med någon form av ”klicklåsning”. Formen på skenorna låser ryggstödet
i sitt läge, så att det inte kan röra sig uppåt eller nedåt.
Ryggstöd koncept 4
Även i förslag fyra tillverkas ryggstödet i plast. Ryggstödet fästes med fyra klicklås. Två som
griper runt skenorna ganska långt upp, och två som griper runt de nedersta väggdistanserna.
Detta gör att ryggstödet låses i alla led, då klicklåsen är riktade åt olika håll. Ryggstödet lutas
en aning bakåt, för att skapa en bekvämare sittställning.

3.11 Slutligt konceptval
På samma sätt som vid föregående konceptval kontaktades uppdragsgivaren, och de olika
förslagen diskuterades igenom. Det koncept som ansågs vara mest lämpat var koncept fyra.
Denna idé ”vann” därför att det är en konstruktion som är betydligt lättare att tillverka än dess
konkurrent, samt att det uppfyllde de krav som uppdragsgivaren har på sina produkter ur ett
estetiskt perspektiv. Koncept fyra ansågs se bastantare, och stabilare ut, och därmed utstråla
en trygghet som eftersträvas i branschen. (De bilder som användes vid detta konceptval
redovisas i bilaga 11).

3.12 Hållfasthet / Beräkningar
Mycket av konstruktionsarbetet har genomförts genom att titta på produkter som utsätts för
liknande belastningsfall, och gjort på liknande sätt. Det har dock krävts en del
överslagsberäkningar, och Fem-analyser för att se till så att produkten teoretiskt klarar av den
belastning som den kommer att utsättas för. Ett fåtal praktiska test har projektgruppen
genomfört. Detta för att testa att teorierna håller i praktiken.
Skenorna har beräknats med hjälp av det inbyggda simuleringsverktyget i Solid Works. Den
belastning som skenorna utsätts för har beräknats enligt följande:
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Endast en skena används, därför har vikten på brukaren halverats. Sitsen är 400mm lång. Den
horisontella, elliptiska delen av skenan, utsätts för ett vridmoment från sitsen:
M L * m * 9.81

M 0,4 * 50 * 9,81 196,2 Nm
Den cirkulära delen av skenan tar upp den största delen av den vertikala kraften, som således
blir:

F

50 * 9,81 490,5N

Den högsta spänningen, och utböjningen av skenorna när de utsätts för belastningen har
undersökts. Den högsta spänningen i skenorna uppgår till 91 Mpa, (materialet tål 125 enl.
SolidWorks inbyggda simuleringsverktyg) och den maximala utböjningen till 1,3 mm.
Resultatet finns som bilder, i bilaga 12 och 13. Dessa beräkningar är genomförda med en
säkerhetsfaktor på 50 % (belastningen uppgår till 75 kg/skena).
Armstöden utsätts för en belastning motsvarande halva brukarvikten. Den mest känsliga delen
på armstöden är den del där plastkåpan har slutat, och plattjärnet är som tunnast (se bild 19 i
kapitel 3.13.3). Denna del tillverkas i rostfritt stål. I armstöden har den högsta spänningen
beräknats, för att säkerställa att spänningen inte överstiger den tillåtna för materialet. I
hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation [6] anges att kraften vid test skall anbringas 50 mm in
på armstödets stödyta. Det ger en hävarm i detta fall på 286mm. Belastningen uppgår till 50
kg (500 N).

M Max

F *L

M Max

500 * 286 143000 Nmm

M Max
Wx
Wx

b * h 2 7 * 26 2
788,7mm 3
6
6
143000
181,3Mpa
788,7

Rostfritt stål har en högsta tillåten spänning på
mellan 190 och 690 Mpa, beroende på kvalitet.
(Björk)

3.13 Detaljkonstruktion av
slutgiltigt koncept
3.13.1 Skenor och distanser
Eftersom att önskemål från uppdragsgivaren
var att duschpallen skulle vara påbyggnadsbar
med armstöd och ryggstöd, behövdes en
skenkonstruktion. Gruppen tittade på olika
Bild 16 Skissmodell av skenan, i handen, i naturlig storlek.
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tänkbara lösningar på olika skenors
former. Studenterna beslutade sig för en
ellipsformad skena. Dels för att en
ellipsform känns bra i handen men
också för att de påbyggnadsbara delarna
låses vid fastsättning, i jämförelse med
ett rör som vill snurra runt sin egen
axel. Ellipsformen är även något som
studenterna har funnit tilltalande ur
estetisk synvinkel. Då formen på var
vald började gruppen titta på vilka
dimensioner skenorna skall ha.
Resultatet blev en skena som är 60mm
bred och som har ett djup på 24mm.
Vilket känns både rätt i handen och
konstruktionen ger ifrån sig ett robust
Bild 17 CAD-bild på skenan.
och stabilt intryck.I SolidWorks
konstruerades sedan skenorna med utgångspunkt på sitt ellipsformade utseende. Skenorna
fästes i väggen med hjälp av distanser för att skenan skulle komma ut en bit från väggen. Här
beaktades hjälpmedelsinstitutets regler kring klämrisker för att placera distanserna på ett
korrekt avstånd. För att sprida ut krafterna som väggen måste ta upp från duschpallen så
konstruerades tre distanser på varje skena. Längst upp bockades skenan för att få ett mer
tilltalande utseende. De övriga två distanserna konstruerades med samma radie som skenan
för att passformen ska bli optimal. Distanserna fick dessutom en styrning i form av en förhöjd
pinne med en diameter på 12mm. Skenan har sedan ett hål som är 12 mm som styrningen ska
passa i. Inuti styrningen gjordes ett hål som var 8 mm i diameter för att en M 8 skruv ska
kunna gå igenom. Skenorna placerades 42 mm från skenans mittpunkt till väggen. Då finns de
ingen risk för att klämma fingrarna mellan skenorna och väggen. För att de ska finnas plats i
skenan för att skruva fast M8 skruven konstruerades skenan med ett hål som har diametern
16mm. Inuti skenan placeras en bågformad bricka för att fastsättningen mellan skruven och
skenan ska bli så bra som möjligt. För att dölja skruvskallarna i skenan monteras plastpluggar
inuti hålen, i skenans framkant. I skenans underkant bockades skenan med en radie som är 2,5
gånger skenans diameter. Radien på skenan valdes till 30mm för att tillverkningsbarheten på
skenan skulle vara möjlig från SAPA. För att sitsen ska kunna fällas upp och ned monterades
en axel på skenan. Axeln monteras in i den elliptiska delen på skenan som en tapp. För att
axeln ska stanna inuti ellipsen låses ellipsen och axeln med hjälp av en skruv. Längst ut på
axeln är två spår utfrästa för att den fjäderbelastade kulan, som sitter fast i sitsen, ska låsa
sisten i ned och uppfällt läge. Ellipsen har en godstjocklek på 6mm för att klara av en
personvikt på 100kg med en viss säkerhetsmarginal. Skenan är cirka 700 mm hög. På
baksidan av väggdistanserna, mellan väggen och skenan fästes en självhäftande tätningsring
[7].

3.13.2 Sits
Sitsen är tillverkad av polypropen plast som är formblåst. Där axeln går igenom sitsen är ett
runt hål som är genomgående i hela sitsen. För att sisten ska få stöd i uppfällt och nedfällt läge
har sitsen ett hålrum som är utformad som två snedställda ellipser för att den elliptiska skenan
ska användas som stopp. På detta sätt får sitsen stöd av ellipsen i både över och underkant.
Den del av sitsen som kommer vara närmast skenorna och väggen är tillverkad i solid plast.
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Inuti sitsen är två fjäderbelastade kulor placerade för att låsa sitsen i upp och nedfällt läge.
Två stycken dämpare är också placerade inuti sitsen för att dämpa nedfällningen av sitsen.
Den yta av sitsen som användaren ska sitta på är 400 mm lång och 420 mm bred. Denna del
av sisten är tillverkad med en hålighet invändigt för att minimera materialåtgången. Inuti finns
även en avstyrning för att sitsen ska vara styv. Efter ytterkanterna på sitsen är två
aluminiumskenor placerade, som har en elliptisk form. Monteringen av ellipserna görs med
hjälp av handkraft så att plasten klämmer åt skenorna. Detta är för att ge brukaren ett intryck
av att sitsen är robust och stabil. Dessutom blir vridstyvheten bättre med hjälp av skenorna.
Det finns också två stycken urgröpningar i sitsen på respektive sida. Tanken med
urgröpningen är att användaren ska ha någonstans att sätta händer på för att underlätta en
förflyttning från rullstol till duschpallen.

Bild 18 CAD-bild på sitsen.

Sitsen är skålad för att ge användaren en mer ergonomisk sittyta. Sittytan är räfflad för att
brukaren inte ska riskera att halka av. I sitsens överkant är elliptiska hål urtagna för att kunna
fästa en mjukdyna. Hålens utformning kommer från Etacs tidigare lösning av deras fristående
duschpall Swift, där mjukdyna finns som tillval sedan tidigare. Mjukdynan har fästen som är
elliptiska och trycks på plats i hålen. Eftersom att sitsen har en lutning som är 3,5 grader för
att få en ergonomisk sittställning kommer vatten att samlas i sitsens bakkant. Därför är ett hål
placerat för att vattnet ska rinna bort från sitsen. Framkanten av sitsen är avrundad för att de
inte ska finnas några vassa kanter och för att ge sitsen en snyggare utformning. På sidan av
sitsen är två stycken klämskydd placerade för att förhindra att fingrar kläms mellan skenan
och sitsen. Dessa är också gjorda av polypropen men är formsprutade. För att skyddet ska sitta
på plats har de ett hål där en insexskruv är placerad inuti för att låsas mot skenan.
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3.13.3 Armstöd

Bild 19 CAD-bild av armstödet.

Armstöd är ett tillval till produkten, och skall kunna monteras i efterhand. Armstöden har
konstruerats utifrån att de skall få plats innanför väggskenorna. Det ger ett betydligt nättare
uttryck, och hela produkten blir smidigare. De skall även i uppfällt läge hamna längre bak än
sitsen, så att pallen blir platt emot väggen. Detta är att föredra både vid transport, och när
pallen är monterad, för att ta så liten plats som möjligt i duschen. Med armstöden helt
innanför skenorna blir avståndet mellan dem för kort. Det gör att studenterna har tvingats
utveckla en led som i samband med att
armstöden fälls, även flyttar armstöden
20mm i sidled, för att skapa det utrymme
som krävs mellan dem. Resultatet blir att
armstöden ligger invändigt om skenorna i
uppfällt läge, och 40mm bredare isär i
nedfälld position, se bild 24 och 25. Själva
armstödet består av tre delar. En del i
rostfritt stål, som är den del som tar upp
belastningen, och som även innehåller en
del av leden i form av en axel. Samt två
delar i plast, som träs över plåtdelen.
Armstödet är vändbart, och kan därför
användas på både höger och vänster sida.
Bild 20 armstödets fäste och led

Leden och fästena till armstöden är även det
tre olika delar. Två plastkåpor, som skruvas ihop runt väggskenan, samt ett rör med ett
diagonalt spår, som axeln från armstödet skall rotera i. Armstödets axel och röret
sammanfogas med en skruv, vars skalle skall vandra i det diagonala spåret, och på så vis
skapa förflyttningen i sidled. Även plastdelarna till fästet är vändbara, och kan användas på
både höger och vänster sida. Rörets spår måste dock gå åt olika håll, så det krävs två olika rör.
Det elliptiska hål som bildas när fästkåporna förs samman är aningen mindre än skenan, för
att man skall kunna klämma ihop dem. Det är även klätt med gummi för att friktionen skall bli
tillräcklig. Detta koncept har testats av gruppen praktiskt (se bild 21 och 22). I testet
belastades modellen med 65 kg. Leden, som således består av en axel från armstödet, och ett
rör i fästkåporna, placeras mellan väggskenan och väggen.
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Bild 22 funktionsmodell av armstödsfästet

Bild 21 test av armstödsfästet

3.13.4 Ryggstöd
Ryggstödets mått finns angivna i kapitel 3.2.1. Då
ryggstödet är ett tillval till produkten så bör det vara
möjligt att monteras i efterhand, när duschpallen sitter
uppskruvad i ett badrum. Ryggstödets baksida kommer
aldrig synas, och behöver därför inte vara estetiskt
tilltalande. Ryggstödet är konstruerat för att tillverkas i
polypropen, med en tjocklek som varierar aningen,
men är ca 5mm. På baksidan går en kant runt
ryggstödet, för att skapa styvhet åt konstruktionen.
Ryggstödsytan är räfflad, så att det inte blir halkigt.
Det är även lätt skålat, för att skapa en mer ergonomisk
sittställning. Fästena i nedkant kläms runt de nedersta
väggdistanserna, och fästena i ovankant kläms runt
skenorna. Ryggstödet har ett antal elliptiska hål, som
är fästpunkter för en mjukdyna, se bild 23.

Bild 20, CAD-bild på ryggstödet

Bild 23 CAD-bild på ryggstödet.

3.13.5 Färgsättning och formgivning
Gruppen har beslutat att använda sig av de färger som Etac har som profilfärger. Detta för att
produkten skall passa in i deras sortiment. De färger som Etac använder är två nyanser av
grått. Dessa användes då presentationsbilder gjordes, se bild 26.
Vad gäller formen på produkten så har gruppen hämtat sin inspiration från de trender som
råder i dagens läge gällande badrumsinredning. Produkten ger ett robust intryck, vilket är
önskvärt då den ser stabil ut. Den ger även ett uttryck av enkelhet, och de funktioner som
produkten har kommuniceras via dess formspråk. För att kunna passa in i de flesta badrum så
är produkten formgiven med en stilren, och diskret utformning, så att den lätt smälter in i
omgivningen.
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3.13.5 Sammanställning
Nedan visas bilder på resultatet då alla delar är sammanfogade. En ritning med de viktigaste
måtten finns i bilaga 14.

Bild 24 Duschpallen med sits och armstöd uppfällda
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Bild 25 duschpallen med sits och armstöd nedfällda
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Bild 26 duschpallen i sin rätta miljö. CAD-filer används här, tillsammans med en bakgrund i form av ett badrum.
CAD-filer gjorda av studenterna. (rendering av Tobias Sjödin, Semcon Karlstad)
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3.14 Presentation
3.14.1 Delpresentation
Den 25 mars arrangerades en delredovisning av projektet, för handledare, examinator och
studiekamrater. Presentationen syftade till att alla skulle få presentera sina projekt, samt vart i
arbetet grupperna befann sig. En stor fördel med denna presentation var att bli inspirerad av
övriga kursdeltagare, och hjälpa till att inspirera.

3.14.2 Slutpresentationer
Slutpresentationen gick av stapeln den 28 maj vid Karlstads universitet. Vid denna
presentation deltog ungefär samma personer som vid delpresentationen, med den skillnaden
att även uppdragsgivare var inbjudna. Etac tackade dock nej, eftersom det geografiska
avståndet är stort. Vid denna presentation valde gruppen att inrikta sig på vilket resultat man
hade, istället för att prata om processen. Detta för att processen redovisas i denna rapport.
En separat presentation kommer att hållas vid senare tillfälle för dem, troligtvis den 7 juni,
hos Etac i Anderstorp.

3.14.3 Utställning
X-jobbs utställningen 2010 arrangerades onsdagen den 26 maj, i Pedagogiska verkstaden i hus
Vänern på Karlstads universitet. Mässan var lyckad. Gruppen presenterade sitt arbete i form
av CAD-bilder på en dator, en modell i skala 1:3 som uppdragsgivaren tillverkat, samt vepor
med renderade bilder som Tobias Sjödin på Semcon i Karlstad hjälpt studenterna med, se bild
26.

Bild 27 studenterna i sin mässmonter.
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Bild 28 modell i skala 1:3, tillverkad av Etac, utifrån gruppens CAD-filer.
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4 Diskussion
Då vägghängda duschpallar är en ovanlig produkt, och målgruppen för dessa produkter är
relativt smal, anser vi att det saknas bra produkter inom området. De produkter som
studenterna har hittat på dagens marknad är antingen ganska så snygga, men inte anpassade
för handikappade, eller funktionellt bra, men saknar ett tilltalande utseende. Vår vision har
från arbetets början vart att på bästa möjliga sätt kombinera funktionalitet med ett snyggt
utseende. Utseendet på pallen är viktigt, då den primära målgruppen inte är de som får sin pall
av landstinget, som hjälpmedel, utan köper sin produkt själv. Vi anser därmed att den
duschpall som vi har utvecklat har en bredare målgrupp än ett traditionellt hjälpmedel.
Dessutom har den nya duschpallen utvecklats med fler valmöjligheter, för att användaren
skall kunna få en produkt som passar just efter deras behov. Användaren har tillvalen fällbara
armstöd, samt ryggstöd utöver sitsen, att välja på. Studenterna har även utvecklat produkten
med så få olika komponenter som möjligt, vilket gör den billig att tillverka.
Uppdragsgivaren till detta arbete finns i Anderstorp, och den personliga kontakten mellan
uppdragsgivare och projektgruppen därmed har blivit begränsad, har studenterna haft stor
nytta av sitt samarbete med Semcon i Karlstad. Studenterna har under projektet arbetat med
ett för dem nytt CAD-program, SolidWorks. Därför har det varit ovärderligt att ha haft
arbetsplats på Semcon, och hjälpen nära till hands, även gällande konstruktionsfrågor.
Dessutom har det vart mycket givande för gruppen att få en inblick i arbetet på ett
konsultbolag. Det hade varit önskvärt att i arbetets inledning bestämt tidpunkter för personliga
möten med uppdragsgivaren, istället för de telefonkontakter som har använts. Detta är något
som gruppen tar med sig, och kommer i framtiden vara noggrannare med att planera in möten
redan från projektstarten.
Under arbetet har studenterna, vid ett flertal tillfällen, känt att deras kunskap kring
konstruktion och tillverkning av plastdetaljer har varit bristfällig. Detta har resulterat i att
gruppen har fått söka upp informationen. Studenterna anser att en kurs om plaster borde ha
varit en del av utbildningen.

34

5 Slutsatser
Arbetet har resulterat i ett koncept på en vägghängd duschpall, som i teorin skall klara av 100
kg (med god säkerhet). De krav som finns uppställda i kravspecifikationen har gruppen
uppfyllt. En modell, med de viktigaste komponenterna, i skala 1:3 har tillverkats.
Produkten kombinerar funktion med ett tilltalande utseende, och därmed är uppdragsgivarens
önskemål uppfyllda, och därmed är målet med arbetet uppnått.
Om uppdragsgivaren väljer att ta produkten i produktion behöver man tillverka ett antal
prototyper, för att testa produktens hållfasthet. Det krävs en rad tester för att
hjälpmedelsinstitutet skall godkänna produkten.
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Tackord
Studenterna vill rikta ett stort tack till alla de personer som hjälpt oss under arbetets gång, och
då framför allt:
Etac Supply Center AB i Anderstorp, som har vart projektets uppdragsgivare, och där Bo
Lindqvist som har varit vår kontaktperson, samt Leif Dahlberg som hjälpt till med
prototyptillverkningen.
Semcon Caran AB, Karlstad och där Jimmy Danielsson som har hjälpt till med arbetsplats,
Benny Ekström som har hjälpt till med CAD och konstruktions frågor, samt Tobias Sjödin
som hjälpt till med presentationsmaterial.
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Bilaga 1 Brief
Bakgrund
Detta är ett produktutvecklingsprojekt, som görs som examensarbete på innovations och
designingenjörsprogrammet av Marcus Blomqvist och Oscar Adolfsson. Projektet genomförs på Karlstads
universitet våren 2010 och innefattar 22,5 högskolapoäng.
Vi har fått i uppdrag av Etac att utveckla en vägghängd ducshpall. Den produkt som företaget har idag är man
inte helt nöjd med då den har vart med ett antal år. Företaget har en relativt ny serie badrumsprodukter, där en
vägghängd pall saknas. Etac är ett företag som utvecklar och tillverkar produkter för personer med nedsatt
rörelseförmåga. Etacs egen vision lyder: ”Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och
en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar. Vi vill att Etac skall vara det första man
tänker på när man är i behov av produkt, service eller kunskap kring hjälpmedel, oavsett om man är användare
eller distributör.” Företaget har funnits sedan 1972 och har idag ca 650 anställda i koncernen, som finns i
Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och England. Det är även dessa länder som är den tänkta marknaden för
produkten.

Problemformulering
Att utveckla en vägghängd duschpall för personer som behöver något att sitta på i duschen. Produkten skall
passa in i ett modernt badrum, vara lättanvänd och klara en brukarvikt på 100kg.

Syfte
Syftet med projektet är att studenterna skalla arbeta fritt i projektform, och utföra ett uppdrag från ett företag.
Syftet med just detta projekt är att utveckla en produkt, från idé till färdig produkt, som möter företagets krav.

Mål
Projektets mål är att ta fram en fungerande lösning på en vägghängd duschpall, som uppfyller alla säkerhetskrav
och användarkrav som finns i detta fallet. Vid projektets slut skall ritningar, och en fungerande prototyp finnas.

Förutsättningar
Arbetet kommer utföras på universitetet samt på Semcon i Karlstad. Några besök på Etac i Anderstorp kommer
att göras under arbetets gång. Handledare på Etac är Bo Lindkvist och på universitetet Lennart Wihk. Arbetet
omfattar 22,5 HP, vilket motsvarar 15 veckors heltidsarbete.

Begränsningar
Arbetet skall redovisas den 26 maj på Karlstads universitets X-jobbs utställning, samt i form av en rapport som
skall vara färdig i början på juni. Etac kommer stå för kosntaderna vid framtagning av prototyp, resor som
behöver göras etc. Produktspecifika begränsningar redovisas i kravspecifikationen.
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Bilaga 2 WBS
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Bilaga 3 GANTT

42

Bilaga 4 Konkurrerande produkter
Följande webbplatser är besökta den 9 februari 2010.
http://doclibrary.invacare.fr/Office/Europe/Marketing/MktDocSE.nsf/MListeDocument?openf
orm&bu=3000&subgroup=3100&family=3110&product=85_GAL
http://doclibrary.invacare.fr/Office/Europe/Marketing/MktDocSE.nsf/MListeProduct?openfor
m&bu=3000&subgroup=3100&family=3113
http://doclibrary.invacare.fr/Office/Europe/Marketing/MktDocSE.nsf/MListeDocument?openf
orm&bu=3000&subgroup=3100&family=3114&product=85_SAN
http://www.lj.se/index.jsf?childId=10303&nodeId=26283&nodeType=12
http://albewall.com/commerce/catalog/index.php?cPath=40&language=se
http://www.hjalpmedelstorget.se/
http://www.diytrade.com/china/4/products/5131132/Shower_Seat_BS-888.html
http://www.lukas-group.com/sedile_rib_muro.asp?lang=en
http://www.archiexpo.com/prod/lukas-group/removable-shower-seat-50349-162732.html
http://www.homedit.com/maax-wood-shower-chair-and-floor-design/
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.wdbathrooms.co.uk/acatalog/HR_Shower
_Seat_MED.jpg&imgrefurl=http://www.wdbathrooms.co.uk/acatalog/Shower_Seats.html&us
g=__EyRuadd6YpLlNCuBVu8FWELoY3c=&h=300&w=300&sz=8&hl=sv&start=10&um=
1&itbs=1&tbnid=5u-hAwZ_vmr-M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%2522shower%2Bseat%2522%26hl%3
Dsv%26sa%3DX%26um%3D1
http://www.gaterd.se/page.php?page=balder
http://www.meyra.de/meyraweb/o_basis.pl
http://www.accessible-shower-seats.com/
http://maxmedical.en.made-in-china.com/product/hMJQaeZbaLVx/China-Bath-Chair-YJB300-.html
http://www.pressalit.de/pressalit/en-GB/Products/Products.htm
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Bilaga 5 Sammanställning intervju med Catarina Stigling
Svantesson Hjälpmedelsservice i Karlstad den 10/2 2010
Ett stort behov som Catarina ser är uppfällbara armstöd, Etacs är inte helt hundra då de är
instabila. De får inte vara ivägen vid förflyttning, men när de är nedfällda måste de vara
stabila. På Swift finns det avtagbara, men de är för svåra att montera för användaren.
Hjälpmedelsservice tar inget ansvar för borrning i badrumsvägg, och har därför inga väggfasta
i sitt sortiment. Det finns även en tanke kring att produkterna skall kunna återanvändas, vilket
inte funkar så bra med fasta.
Vid anpassningar av hotell etc så är inte hjälpmedelsservice inblandade. Det är en
handikappskonsulent på kommunen som kan vara till hjälp vid sådana tillfällen. (Lina
Helgerud, 054 29 73 06
Utprovarna är anställda av kommunen.
Landstinget skriver vilka funktioner som skall finnas, företagen försöker lösa dessa.
Landstinget skriver tvåårsavtal. Det är viktigt att det inte finns något som man kan fastna i,
varken brukare eller hjälpare.
Landstinget tar hänsyn till kommersiella och funktionella krav. Alla leverantörer lämnar
anbud, som granskas och en funktionsutvärdering görs. Lagen om offentlig upphandling
Viktigt är användarvänligheten både för brukaren, hjälppersonal samt för hjälpmedelsservice.
Landstinget har ju förvaring och service.
Det finns en viss tanke på designen, men inget som man ”kan skriva om”. Det är
grundläggande som tas hänsyn till, som att den inte får vara klumpig, plastig, plåtig osv.
Hygienprodukter har förhållandevis kort livslängd, och är inte allt för tekniskt avancerade,
därför har priset en ganska stor betydelse. Duschpallar är priset 60% av bedömningen, resten
funktionskraven.
Man köper inte in några enkla, vanliga allmänna pallar till landstinget. Dessa finns i
allmänhandeln och riktar sig till dem som inte har ett jättestort behov av hjälpmedlet.
Riktlinjer finns på www.liv.se/hjalpmedelsservice
Får absolut inte samla smuts!
Man annonserar i hela Europa, men anbuden skal vara skrivna på svenska.

44

Bilaga 6 Riskbedömning

Sannolikhet

A

L

M

C,E

D

F

B,H,I,J,K

G

Konsekvens
A: Sjukdom Projektgruppmedlem

- Ev omfördelning av arbete.

B: Datorn kraschar

- Backup på egna datakonton.

C: Tidsplan brister

- Planera in extra tid.

D: Ej fungerande koncept

- Ta hjälp av handledare eller kunnig person,
brainstorming.

E: Idétorka

- Mer kreativitets övningar, eventuellt med
utomstående.

F: Brister i kontakt med beställare

- Försök igen.

G: Resultat uteblir.

- Ligga med i tidsplanen och planerat in extra tid i
slutet. Sök hjälp utifrån.

H: Konflikt inom gruppen

- Försonings fika.

I: Etac kursar.

- sälj in idén till annat företag.

J: Produkten behövs inte.

- Utveckla idén tills den slår alla konkurrenter, och
därmed behövs.

K: Projektdeltagrna tar sig vatten över huvudet.

Tydliga avgränsningar och sålla idéer fort.

L: Problem med hållf beräkningar

Ta hjälp av kunnig i ämnet.

M: Problem med konstruktioner.

Noggrann research, sök hjälp och brainstorming.
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Bilaga 7 Intressentanalys
Intressenter
Interna intressenter
Bosse

Externa intressenter
Brukare 65+

Kommentarer

Krav/behov/förväntninar

Uppdragsgivare

En snygg och säljbar
produkt som uppfyller
ställda krav,

Personer som har svårt
att stå upp, men som inte
får bostadsanpassning,
utan köper sin pall.

Problem att stå en längre
tid, behöver sittplats i
duschen. Snygg,
lättanvänd, lätt att göra
ren, semantisik, ingen
avancerad teknik,
ergonomisk, stilren,
tydlig (synproblem),
respons vid ex. vis
fällning, rätt höjd, Nå
duschslang osv. från
sittande, Halkfri, Skall
kännas varm och mjuk,
Att få en bättre
arbetsställning vid
tvättning av barn. Säker
(tyngdbelastning), ingen
klämrisk, snygg,
greppvänlig, nåt barnen
kan hålla sig i, Halkfri
(även med tvål på), Inte
fälla upp sig om barnet
hoppar, låsning i
nedfällt/uppfällt läge,
inga vassa detaljer, Lätt
att rengöra, Låsbar,
snygg i uppfällt läge
Något att sitta på i
duschen, för personer
som har rullstol, krycka,
rullator eller svårt att
stå. Säker, robust/stabil,
komma intill, nå
vesäntligheter
(duschslang, schampo
osv), rätt höjd,
gånghjälpmedel inom
räckhåll,
förflyttningsgrepp,
greppvänlig, uppfällbara
armstöd som är
stabila(åt alla håll), låst i
nedfällt läge, Halkfri,
ergonomisk, ge stabilt
intryck, något skönt och
stabilt att luta ryggen

Brukare barnfamilj

Liknande som ovan,
något att ställa barnen på
då man skall tvätta dem.

Brukare rörelsehindrade

Personer som är i behov
av sittplats i duschen,
och som får hjälpmedlet
vid bostadsanpassning

46

Inköpare landsting
”Transportörer”

Lastbilschaufför etc

Städare

Hantverkare

Återförsäljare

Personlig assistent

Hjälpmedelsinstitutet

Produkten kommer
troligtvis monteras av
fackman då fuktspärr
måste brytas.

emot
Prisvärd, fylla sin
funktion, testad enl. HI:s
regelverk,
Platta paket, inte för
tunga, lätt att bära
paketen, anpassade för
EU-pall
Släta ytor som är lätta
att torka av,
maskindisk?, lätt att
komma under med
dammsugare, vattnet
skall rinna ur, får inte
vara i vägen, Inga dolda
utrymmen som samlar
vatten,
Lättmonterad, borrmall,
tydliga instruktioner (om
det behövs), lätt att
fuktsäkra
Prisvärd, säljbar, snygg,
vettigt
informationsmaterial
Stabil och pålitlig
konstruktion, underlätta
förflyttning, kunna röra
sig runt om,
lätthanterlig,
underhållsfri, greppytor?
Torka fort,
Att uppsatt regelverk
följs, och att tester utförs
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Bilaga 8 Kravspecifikation
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Bilaga 9
Idégenereringen den 10 Mars 2010 med första gruppen som var studenter från kursen kreativ
idéutveckling. Efter uppvärmningsövningen genomfördes ”slumpord association”, ”vad om”,
”6-3-5”, och resultat sammanfattades.
Problemet gruppen skulle lösa var hur man duschar om man inte kan stå upp.
Duschbälte så att en person med svårigheter att stå får hjälp med en sele.
Använda sig av en kroppsgunga från taket där användaren kan sitta på.
En gåstol för vuxna utan hjul för att kunna stödja sig emot.
En stående stol att luta sig emot, och med hjälp av armkraft vara i upprätt läge.
Biltvätts princip som går farm och tillbaka som duschar en liggande person.
Att använda en bäck som är placerad i duschen.
En hängmatta i nät med duschmunstycke på väggarna.
Solariedusch som istället för ljus rör har duschmunstycken placerade i rör.
En vägghängd pall som sitter fast i väggen.
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Bilaga 10
Resultat från grupp tvås idégenerering den 16 Mars 2010. Deltagare var ett tiotal studenter,
mestadels med bakgrund från innovation och designingenjörsprogrammet.
Hur ska man göra en vägghängd duschpall?
Vägghängd duschpall som sätts fast på en list, kan då tillfälligt tas bort.
Ryggstöd som fästes med hjälp av magneter.
Ryggstöd som fästes i handduksvärmaren, får ett ryggstöd med värme.
L-formade skenor som man fäster sitts och ryggstöd på.
En fästplatta som man fäster på väggen för att de olika delarna ska kunna monteras på.
En hängande stol som hängs i duschdraperistången.
Armstöd som sitter fast som skenor från väggen.
Två stänger som sätts fast mellan golv och tak som sedan ryggstöd och sits monteras på
En stol är monterad på en axel som är monterad i väggen. Axeln kan sedan förflyttas in i
duschen.
En konstruktion som är konstruerad som ett x på väggen, på den monteras sits och ryggstöd.
En uppblåsbar stol som blåses upp från väggen, tar nästan igen plats när den inte används.
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Bilaga 11 Koncept 2 och 4
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Bilaga 12 FEM-Utböjning
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Bilaga 13 FEM-spänning
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Bilaga 14 Ritning
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