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Sammanfattning 
 
Rapporten behandlar ämnet att göra det enklare att öppna plastpåsar och görs på uppdrag av Leif 

Gustavsson vid Binar Elektronik AB i Trollhättan. Arbetetet utförs i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid fakulteten för hälsa, natur- 

och teknikvetenskap på Karlstad universitet under våren 2013.   

Idag sker öppnandet av påsar ofta genom att ett tumme-pekfingergrepp skjuvar isär påsens väggar. 

Informationssökningen visar att behovet av en lösning som gör det enklare att öppna olika typer av 

plastpåsar i butik och inom hushåll är mycket stort för människor både med och utan 

funktionsnedsättning. Dels ur ett användningsperspektiv, då operationen kräver en hög motorisk 

förmåga men även ur ett smittspridningsperspektiv, då fingrarna ofta måste blötas med saliv för att 

åstadkomma tillräckligt hög friktion mot påsen för att skjuva upp den. Eftersom individen då får i sig 

de bakterier hon har på handen och för sina munhålebakterier vidare när hon tar i ett annat föremål. 

Även om ett fåtal patent påträffas inom området finns inga lösningar tillgängliga på marknaden för 

föreskrivna hjälpmedel eller för produkter inom egenansvar.  

Utifrån uppdragsgivarens krav, egna premisser, vad som observeras i butik och framkommit från 

intervjuer med butiksvan säljare, hygiensköterska, arbetsterapeut, utredare vid socialtjänsten samt 

vid samtal med Reumatikerförbundet har en produktspecifikation gjorts. Specifikationen ställer bland 

annat krav på användarvänlighet, att kunna brukas i butik och inom hushåll, att minimera 

smittspridning, att hjälpa funktionsnedsatta samt att tillåta storserietillverkning till låg kostnad.  

Konceptgenerering sker tillsammans med kurskamrater som är bekanta med den kreativa processens 

metodik och med reumatiker som är väl bekanta med behovet. Det leder till att ett trettiotal 

konceptuella lösningar tas fram som sedan utvärderas med hjälp av eliminerings-, relativ besluts- och 

kriterieviktsmatriser samt spindelvävsdiagram som bygger på den kravspecifikation som tidigare 

definierats.  

Den valda lösningen konfigureras och testas vid prototyptillverkning med återkoppling till den slutliga 

användaren, för att sedan få sin slutkonstruktion och mönsterskyddas. Lösningen är en produkt som 

orsakar skjuvning med sin osymmetriska u-form genom att armarna i sträcks i olika riktningar vid 

kompression samtidigt som dess gap är försett med friktionsmaterial som gör att påsens väggar 

skjuvas isär.  

Produktens enkla form gör det enklare att öppna plastpåsar samtidigt som den minimerar 

smittspridning och tillåter storserietillverkning till låg kostnad. Enkelheten gör det även möjligt att ge 

indirekt skydd av den tekniska funktionen genom mönsterskydd av form. Produktens material, 

tillverkning och dimension behöver dock specificeras noggrannare genom produkttest så att 

konstruktionen tillåter lämplig skjuvning för att kunna öppna en plastpåse.  



Abstract  

 
The report deals with the subject of making it easier to open plastic bags and is commissioned by Leif 

Gustavsson at Binar Elektronik AB in Trollhättan. The work is performed within the course Degree 

project for Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, MSGC12 at the 

Faculty of Health, Nature and Engineering Science at Karlstad University in the spring of 2013. 

Today the opening of the plastic bags often is performed by a thumb-index finger grip that shears 

apart the walls of the bag. The research shows that the need for a solution that makes it easier to 

open different types of plastic bags in stores and within households is very high for people with and 

without disabilities. Both from a usage perspective when the operation requires a high motor 

performance but also from a contamination perspective when fingers often have to be soaked with 

saliva to provide sufficient friction against the bag to shear it up. The individual then ingests the 

bacteria she has on her hand and passing her oral cavity further on when she touches another object. 

Although a few patents were found within the area there are no solutions available in the market. 

Based on the requirements from the employer, the author’s own terms, what is observed in the store 

and emerged from interviews with experienced seller, health nurse, occupational therapist, 

researcher at the social services and in conversation with the Swedish Rheumatism Association a 

product specification was made. The specification includes requirements on ease of use, to be 

managed in-store and in households, to minimize the spread of infection, to help the disabled and to 

allow large series manufacturing at a low cost. 

Concept generation was performed together with fellow students who are familiar with the 

methodology of the creative process and with rheumatics who are well acquainted with the need of 

making it easier to open plastic bags. Approximately thirty conceptual solutions are developed, which 

is being evaluated by means of elimination, relative decision-making and criterion-weight matrixes 

and web charts based on the product specification previously defined. 

The final choice of solution is configured and prototypes constructed. Feedback from the user leads 

to the final product design and the design was protected. The product causes shearing with its 

asymmetrical U shape by stretching its arms in different directions during compression while its 

mouth is provided with friction material that allows the walls of the bag to be sheared apart. 

The product's simple design makes it easier to open plastic bags while at the same time minimizing 

the spread of infection and allowing large series manufacturing at a low cost. The simplicity also 

makes it possible to provide indirect protection of the technical function through design. Although 

the product’s materials, manufacturing and dimension needs to be specified more accurately by tests 

to confirm that the design allows adequate shear to open a plastic bag.
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1. Inledning  
 
Projektet handlar om att göra det enklare att öppna plastpåsar och utförs på uppdrag av Leif 

Gustavsson på Binar Elektronik AB, Trollhättan i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen 

i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen ges på Högskoleingenjörsprogrammet för 

innovationsteknik och design vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp och sträcker sig över vårterminen år 2013. Handledare är 

universitetsadjunkt Monica Jakobsson och examinator är professor Leo de Vin. Undersökningen har 

ägt rum vid Karlstad universitet, Binar Elektronik AB, ICA, reumatikerförbundet samt 

Hjälpmedelsmässan Leva och fungera. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Svårigheter finns i att öppna plastpåsar. Det kan vara plastpåsar som används för att handla frukt och 

grönsaker i, plastpåsar för att frakta hem varor från butik med, men även fryspåsar, 1-, 2-och 3-liters 

plastpåsar et cetera som används i hemmet samt vanliga plastkassar för sophantering eller 

hundbajspåsar. Plastpåsens utformning gör att påsen måste skjuvas upp med fingrarna. För att 

skjuva upp påsen krävs ofta att man måste blöta fingrarna med saliv för att uppnå tillräckligt hög 

friktion.  Både handen och saliven sprider bakterier. Individen kan därför smittas genom att slicka på 

sina fingrar efter att ha varit i kontakt med ett smittat föremål samt föra smittan vidare genom att ta 

i något annat. Att öppna påsar är särskilt svårt med olika typer av funktionshinder då operationen 

kräver hög finmotorik.  

 

1.2 Problemformulering 
 
Den centrala problemformuleringen som behandlas i rapporten är: ”Hur går det göra det enklare för 

människor med och utan funktionshinder att öppna plastpåsar i butik samt i hushållet?”. 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att göra öppnandet av plastpåsar i butik och inom hushåll enklare för människor med och 

utan funktionshinder. Ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt tillämpas i 

produktutvecklingsprojektet för att utreda behovet och presentera ett konceptförslag som liktidigt 

tillåter storserietillverkning till låg kostnad och minimering av smittspridning. Detta genom att på ett 

målgruppsanpassat sätt identifiera, formulera och avgränsa problem, självständigt planera, 

genomföra och dokumentera samt tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtas under 

studietiden. Arbetssättet innehåller faserna projektplanering, informationssökning, 

produktspecificering, konceptgenerering, konceptval, konfiguration, prototyptillverkning och 

testning, skydd samt slutkonstruktion.  
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1.4 Målsättning 
 
Att ta fram ett koncept som skall underlätta öppnandet av plastpåsar i butik och hem för människor 

med och utan funktionshinder. Lösningen ska utvecklas så att den är enkel att använda, har ett 

tilltalande utseende och utformas så att serietillverkning till låg kostnad skall vara möjligt. Om möjligt 

ska fler funktioner/möjligheter inkluderas i lösningen. Där underlaget levereras i form av en rapport 

tillsammans med enkla funktionsmodeller till uppdragsgivare. 

Målet är att dokumentera projektet skriftligt enligt ingenjörsmässig och vetenskaplig praxis samt 

presentera detta muntligt vid delredovisning, slutredovisning och utställning. Genom att granska och 

ge synpunkter på ett produktutvecklingsprojekt samt kunna bedöma motsvarande synpunkter på 

eget arbete, för att få en fördjupad kunskap inom området innovation och design. 

Projektet ska motsvara en arbetsinsats på 600h med start 2013-01-23 och beräknas vara avslutat 

2013-06 med högsta betyget godkänt.  

 

1.5 Avgränsning  
 
Projektet begränsas till öppnande av plastpåsar i butik och inom hushållet. De typer av plastpåsar 

som beaktas är: frukt- och grönsakspåsar, bärkassar, literpåsar, fryspåsar, plastpåsar för 

sophantering och hundbajspåsar. Lösningens material och tillverkning fördjupas inte.  
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2. Genomförande 
 
Projektet följde ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt, där momenten planering, 

genomförande och utvärdering ingick för att projektet sedan skulle kunna redovisas. Den 

projektmodell som följdess är informationssökning, produktspecificering, konceptgenerering, 

konceptval, konfiguration, prototyptillverkning och testning samt slutkonstruktion inklusive skydd 

(Johannesson et al. 2010). 

 

2.1 Projektplanering 
 
En projektplan arbetades fram för att definiera den uppgift som skall lösas och vilka resurser som 

finns i projektet. Ett gediget inledande arbete i planeringsfasen är viktigt eftersom det är här största 

chansen att påverka projektet finns utan att det medför stora kostnader, om planering inte görs 

planerar projektet att misslyckas (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

En bakgrundsbeskrivning skrevs utifrån projektbeskrivningen, se Bilaga 1: Projektplan där projektets 

funktion specificeras. Det klargjordes varför projektet startats och vad det syftar till att lösa för att 

lösningsarbetet sedan skall bli målinriktat samt motivera projektdeltagaren (Eriksson & Lilliesköld 

2004). 

Projektets projekt- och affärsmål identifierades och formulerades på ett mätbart sätt. Där 

projektmålet är målet med den funktion som skall utföras och bestäms av uppdragsgivarens krav 

enligt projektbeskrivning, se Bilaga 1: Projektplan. Affärsmålet däremot anger budget och tidsramar 

enligt kursens omfattning vad gäller kurstid och poängomfattning (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

Organisationen kring projektet beskrevs, där projekttagare, uppdragsgivare och handledare 

namngavs, dess roller beskrevs och adress-, telefon- och e-postuppgifter räknades upp. Detta för att 

underlätta kommunikation däremellan (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

Projektplanen beskriver även hur uppgiften skall lösas. En Work Breakdown Structure, WBS gjordes i 

Microsoft Word för att identifiera de faser som projektet måste bestå av för att kunna lösa uppgiften 

med validitet och realitet. Utifrån aktivitetsnedbrytningen togs ett Pert-diagram i Microsoft Project 

fram för att bestämma relationerna mellan aktiviteterna. En projektmodell konstrueras i tabellformat 

med hjälp av Microsoft Excel där aktiviteterna listades och milstolpar, grindhål, färdigdatum och 

ansvariga parter konkretiserades (Eriksson & Lilliesköld 2004). Milstolpar sattes upp som 

bevakningspunkter så att projekttagaren själv kan följa upp och stämma av resultatet av varje fas 

medan grindhål sätts upp vid varje uppföljningstillfälle med uppdragsgivare, handledare och 

examinator. Grindhål placerades vid avgörande moment och syftar till att resultatet av fasen 

kontrolleras och godkänds för att låta projektet fortlöpa i en riktning som är lämplig.  

Ett Gantt-schema togs fram med hjälp av Pert-diagram i Microsoft Project för att visualisera 

tidsramarna i projektet i förhållande till kursstart och examination samt omfattning. Den kritiska 

linjen identifierades och särskild hänsyn togs till högtider och hur dem påverkar projektet. 

Detaljplanering av varje fas beror av projektets fortlöpning och hänsyn togs därtill vid planering 
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(Eriksson & Lilliesköld 2004). Projektbeskrivning, kurs PM, WBS, Pert-diagram och Gantt-schema 

bifogades i projektplanen. 

En riskbedömning gjordes enligt miniriskmetoden för att identifiera, bedöma och åtgärda av de mest 

allvarliga, eventuella risker för försening av projektet. Riskernas sannolikhet och konsekvens 

bedömdes på en skala ett till fyra och en riskfaktor räknades ut som produkten av dem båda 

(Eriksson & Lilliesköld 2004).  

Dokumentering redogjordes för och avser hur information i projektet hanteras, sparas och 

kommuniceras (Eriksson & Lilliesköld 2004).  

Projektplanen är en överenskommelse mellan de olika parterna i organisationen om vad projektet 

syftar till att lösa och hur det skall lösas (Eriksson & Lilliesköld 2004). Planen redovisades skriftligen 

och bedömdes av examinator, handledare och uppdragsgivare samt muntligen inför examinator, 

handledare och kurskamrater.   

 

2.2 Informationssökning 
 
Genom att kartlägga och undersöka hur påsar öppnas idag kunde kundkategorier, marknadssegment, 

marknadspotential, marknadspenetrering och marknadsandel identifieras för att undersöka en för 

företaget ny okänd marknad. Genom att okritiskt och förutsättningslöst undersöka 

problemsituationen för att allsidigt belysa problemet gavs en god bild av behovet (Johannesson et al. 

2004). 

 

2.2.1 Behov och Strategi 

 
En inledande självobservation genomfördes för att reda ut hämningar, fördommar och förutfattade 

meningar. Det egna rörelsemönstret dokumenterades mycket noggrant innan observation i det 

allmänna rummet skedde. Observatörens känslor förknippade med observation, att vara observatör 

och själva ämnet i sig definierades för att inte omedvetet spela in i forskningen. Detta för att kunna 

observera med ett öppet sinne men samtligt ha tillräcklig information för att göra det på ett 

ändamålsenligt sätt (Fangen 2005).    

En kvalitativ ansats gjordes (Nationalencyklopedin h), där den vetenskapliga metoden observation 

användes för att samla in fakta (Nationalencyklopedin i). Den inledande observationen var induktiv 

medan den uppföljande var mer detektiv, där observatören visste vad hon ska titta efter. Den sociala 

enhet som observerades var frukt- och grönsaksdisken.  

Ett besök gjordes på ICA Kvantum Välsviken i Karlstad den 6 februari 2013 för att undersöka hur 

påsar öppnas idag, ifall det finns andra behov i sammanhanget samt för att identifiera 

kompensationer på grund av brister. Vad försiggår här, vad måste människor veta för att kunna göra 

det de gör i den här miljön, hur tillägnar de sig färdigheter och hållningar samt hur för de dem vidare 

till nykomna är frågor som ställts. Genom att studera verkligheten kunde forskningsfrågorna växa 

fram och preciseras samt skapa riktmärken för det fortsatta kunskapssökandet (Fangen 2005). Vid 
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observationen användes alla sinnen i processen och de händelser, beteenden, ord, kontaktmönster, 

frekvenser och flöden som berör situationen redovisades. För att kunna förstå det som händer 

tolkades dem utifrån erfarenhet och personliga värderingar. Genom att förstå samband och se vad 

dem leder till drogs slutsatser. För att registreringen inte skulle bli selektiv och vinklad måste det som 

ses beskrivas objektivt och observatören måste vara uppmärksam på intressanta och oväntade 

händelser (Fangen 2005). 

Den inledande observationen var utomstående, där iakttagelse skedde på ett neutralt, opartiskt och 

sakligt sätt. Människan tenderar dock att ändra beteende när hon vet att hon observeras. Den 

uppföljande observationen på Maxi ICA Stormarknad Bergvik i Karlstad den 7 februari 2013 var 

därför deltagande, där observatören smälte in och interagerade med omvärlden för att få djupare 

information om människors handlingar (Nationalencyklopedin a) och dess innebörd utan att 

forskningssubjektens konfidentialitet riskeras (Kylén 2004). Detta genom att finnas bland, vara 

verksam tillsammans med och umgås med aktörerna i den sociala miljön.  

Det är viktigt att som utredare vara bekant med nyanserna i problemet som utreds samt värdet av 

den produkt hon levererar. För att komplettera det som observationen gett gjordes en kvalitativ 

forskningsintervju med en erfaren säljare vid Torggummans ägg och Ockelbo ost den 13 mars 2013. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal med struktur och syfte för att få reda 

på intervjuobjektets uppfattning (Kvale & Brinkmann 2009) kring behov av att göra det enklare att 

öppna plastpåsar och hur en sådan lösning skulle kunna användas. Upplägget som följdes vid 

intervjun var enligt trattmodellen, som genom en öppning med presentation av avsikt och upplägg 

följs av allmänna frågor som låter intervjuobjektet berätta fritt. Samtalet ledde sedan allt mer till att 

svaret på frågeställningen preciseras. En kontroll gjordes för att pröva motstridiga uppgifter för att 

sedan kunna summera kontentan av intervjuarens svar i egna ord för bekräftelse. Intervjun 

avslutades sedan och objektet informerades om vad som händer därnäst. Genom att intervjuaren är 

kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande blir 

styrkan och värdet i det som producerats trovärdigt (Kylén 2004).  

 

2.2.2 Smittspridning 

 
En litteraturstudie genomfördes för att få kunskap om hur smitta sprider sig. Där 

Nationalencyklopedin, NE användes för att reda ut begreppen smitta, droppinfektion, 

kontaktinfektion och infektionssjukdomar. Den vetenskapliga artikeln Analysis of a nonautonomous 

dynamical model of diseases through droplet infection and direct contact skriven av Guruprasad 

Samanta publicerad i Applied Mathematics and Computation, 2011, 12 (217), s.5870-5888 låg till 

grund för allmän smittspridning. Vårdguiden 1117 och Smittskyddsinstitutet gav information om 

smittvägar samt hur man kan bryta dem.  

En kvalitativ forskningsintervju med hygiensköterskan vid Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL i 

Trollhättan genomfördes den 4 mars 2013. Inledningsvis definierades ämnet inom vilken intervjun 

skall äga rum och vilka frågor denne syftar att ge svar på, det vill säga varför och vad. Därefter 

gjordes en planering om hur intervju och efterarbete skall ske (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjun 

behandlade smittspridning för att få svar på om effekten av en produkt som gör att fingrarna inte 

behövs blötas med saliv för att få upp en plastpåse skulle bli att smittspridningen minskar. Vidare 

http://www.sciencedirect.com.bibproxy.kau.se:2048/science/journal/00963003
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genomfördes intervjun utifrån ett manus. Där ändamålsenliga frågor kring spridning, mottagande av 

smitta samt hur spridningen kan hindras kunde ställas då ämnet bekantats i tidigare studie. Åsikter, 

känslor, relationer, erfarenheter, önskemål och fakta beaktades under samtalet för att tolka det som 

produceras (Kylén 2004). Genom att använda sig av verktyg så som inledande, uppföljande, 

studerande, specificerande, direkta, indirekta, strukturerande, tolkande och tysta förhållningssätt vid 

intervju kunde den abstrakta frågeställningen besvaras. Intervjun omvandlades sedan från tal till 

skriftspråk och en analys inleddes för att verifiera validitet, reabilitet och generaliserbarhet (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 

2.2.3 Handen som redskap 

 
För att reda ut begreppen skjuvning och friktion hämtades information från NE. Stöd togs även från 

boken Formelsamling för teknologi och konstruktion skriven av Sture Lönnelid och Rune Norberg 

utgiven av Stiftelsen kompendieutgivningen, Stockholm år 1988. Ytterligare koppling gjordes med 

människans känselsinne enligt ämnesområdet haptik.  

Handens anatomiska förutsättningar redogjordes för med underlag från NE för att undersöka vad det 

är som gör det svårt att öppna plastpåsar. Artikeln Handintensivt arbete: En belastningsergonomisk 

kunskapsöversikt gällande människans kapacitet och interaktion med verktyg och arbetsuppgifter 

skriven av Göran Hägg, publicerad av Arbetslivsinstitutet, Stockholm år 2001 låg till grund för att 

definiera de faktorer som påverkar handens taktilitet.  

Människans fysiska strukturella statiska mått redogjordes för handen enligt boken Arbete och teknik 

på människans villkor regisserad av Mats Bohgard, Stig Karlsson, Eva Lovén, Lars-Åke Mikaelsson, 

Lena Mårtensson, Anna-Lisa Osvalder, Linda Rose och Pernilla Ulfvengren utgiven av Prevent, 

Stockholm år 2010. 

 

2.2.4 Hjälpa funktionsnedsatta 

 
Begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder och reumatism reddes ut via en webbaserad 

informationssökning på NE. En kvalitativ forskningsintervju gjordes med en arbetsterapeut på 

Rosenhäll Habilitering i Uddevalla den 18 mars 2013 för att få hennes uppfattning kring om det finns 

svårigheter i att öppna en plastpåse om individen har någon form av funktionsnedsättning samt om 

det finns ett behov av att göra öppnandet enklare. Vidare undersöktes vilka typer av hinder som kan 

förekomma, hur man förenklar operationen samt vilka parametrar som bör beaktas vid konstruktion 

av ett hjälpmedel. 

Intervjun kompletterades med ett besök vid Reumatikerförbundets årsmöte i Trollhättan den 14 april 

2013. Svar gavs på hur de löser öppnandet av plastpåsar idag för att se ifall det finns något att hämta 

där. Ytterligare svar gavs på behov i samband med att öppna påsar samt vad som önskas fås ut av en 

lösning som löser problemet och vilka parametrar som bör beaktas. 

De fysiska, kognitivta och emotionella ergonomiaspekterna vid produktutveckling redogjordes för 

med stöd från boken Arbete och teknik på människans villkor regisserad av Mats Bohgard, Stig 
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Karlsson, Eva Lovén, Lars-Åke Mikaelsson, Lena Mårtensson, Anna-Lisa Osvalder, Linda Rose och 

Pernilla Ulfvengren utgiven av Prevent, Stockholm år 2010. Ytterligare information gällande 

produkters utformning och känsel söktes i den vetenskapliga artikeln Investigating the Haptic Aspects 

of Verbalised Product Experiences skriven av Jessica Persdotter Dagman, Marianne Karlsson och Li 

Wikström som publicerades i International Journal of Design, volym 4, nummer 3, på sida 15-27 år 

2010.  

 

2.2.5 Plastpåsen: utformning, material och tillverkning 

 
För att definiera vad det är som gör plastpåsen svår att öppna undersöktes plastpåsen närmare. Där 

tillverkarens tanke bakom öppnande samt påsens utformning, material och tillverkningsprocess 

betraktades utifrån ett öppningsvänlighetsperspektiv. Information hämtades från Toppits hemsida 

samt via observation av olika typer av påsar. 

 

2.2.6 Nyhetsgranskning  

 
Konkurrerande lösningar letades på marknaden. Både produkter inom den medicin-tekniska 

marknaden som kan förskrivas till patient samt produkter inom egenansvar som finns i vanlig handel 

och kan införskaffas av vem som helst söktes via Hjälpmedelsinstitutet och hjälpmedelsdatabasen. En 

kvalitativ forskningsintervju med Marita Niemi, utredare vid socialtjänsten i Uddevalla gjord den 30 

april 2013 kompletterade sökningen. Intervjun behandlade frågan om det finns produkter som svarar 

mot ändamålet på marknaden. 

En patentsökning gjord av Emma Jansson Hjerdt vid Hynell Patentbyrå AB den 8 maj 2011 på uppdrag 

av uppdragsgivaren användes vid nyhetsgranskning. De närliggande patenten granskades närmare 

för att få en uppfattning om uppbyggnad och funktion. Möjligheten att erhålla patent analyserades 

utifrån kriterierna nyhet och uppfinningshöjd. Möjligheten och kriterier för att få skydd via mönster-, 

varumärkes- eller upphovsrätt redogjordes för enligt immaterialrättens lagar. Ytterligare en egen 

patentsökning på Patentverket, PRV genomfördes där svenska patent inom kategorin att öppna 

påsar analyserades.  

 

2.3 Produktspecificering 
 
En produktspecificering gjordes för att specificera vad som skall åstadkommas och låg som underlag 

vid utveckling samt utvärdering. Företagets krav och önskemål samt egna premisser har ingåtts i 

Olssons kriteriematris för att effektivt täcka in olika aspekter i produktframtagningsprocessen 

(Johannesson et al. 2004). Där framställning, brukning och eliminering har ställdes i relation till 

process, miljö, människa samt ekonomi. Som underlag låg projektbeskrivning, se Bilaga 1: Projektplan 

och informationssökning. 

Huvudfunktionen definierades och en kravspecifikation ställdes upp för att tydliggöra de funktionella 

och begränsande krav samt värdera de önskemål som finns. Kriterierna bestod av predikat och objekt 
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och var lösningsoberoende, entydiga, kompletta, mätbara och unika på ett sätt som inte begränsade 

lösningen. Önskemålen viktades på en skala ett till tre. Återkoppling skedde med uppdragsgivare för 

godkännande. 

Dessutom har en Quality Function Deployment, QFD gjorts för att ta reda på vad det är som påverkar 

kraven och hur de kan uppfyllas. Där de viktigaste kraven och önskemålen från kravspecifikationen 

listades och parametrar som påverkar kraven identifierades. Styrkan i sambandet mellan kraven och 

parametern bedömdes likt sambandet mellan parametrarna vilket gör att optimal balans mellan 

parametrarna uppstår utan att behöva tumma på lösningens kvaliteter (Bergman & Klefsjö 2011).  

 

2.4 Konceptgenerering 
 
En konceptgenereringssession genomfördes i en fokusgrupp med god kunskap gällande metodik och 

som är bekanta med den kreativa processen. Metoden Slipwriting användes inledande för att 

identifiera andra behov som kan finnas i samband med att påsar öppnas i butik och inom hushåll. 

Metoden bygger på att samtliga deltagare dokumenterar allt som kan tänkas kommas på inom 

ramarna för ämnet på papperslappar och genomförs i en kort session om fem minuter. Metoden är 

kvantitativ och tillåter fria tankebanor utan censur (Breiler & Michanek 2012).  

Genereringen följdes av metoden 6-3-5 för att definiera mer konceptuella lösningar för att separera 

två ytor från varandra. Den öppna frågeställningen med väl konkretiserad funktion skapade möjlighet 

att få fram nya mer innovativa lösningar än att öppna påsar som är mer abstrakt och begränsande. 

Vid utförande producerades tre idéer var femte minut av varje deltagare, sex i gruppen. Dokumentet 

roterades sedan inom gruppen och deltagarna tillåts spinna vidare på de redan befintliga idéerna 

eller inspireras av dem för att sedan producera ytterligare tre nya koncept (Breiler & Michanek 

2012).    

För att försäkra sig om att alla potentiella lösningar redogörs för togs en morfologisk matris fram för 

att lösa underfunktionerna hjälpa funktionsnedsatta, minimera smittspridning, separera två ytor 

samt drivande kraft för att sedan sättas samman till koncept som löser huvudfunktionen 

(Johannesson et al. 2010). 

Ytterligare en session genomfördes med en fokusgrupp om fem personer från Reumatikerförbundet i 

Trollhättan den 14 april 2013. Reumatikernas var väl bekanta med problemets belysning och har ett 

emotionellt värde av en lösning men ingen kunskap om metodik. På grund av motoriska 

begränsningar användes metoden Brainstorming som tillåter att alla har möjlighet att delta (Österlin 

2010). Metoden kombinerades med negativ idégenerering för att identifiera svårigheter och andra 

egenskaper produkten bör motverka. Svar gavs på hur de löser öppnandet av plastpåsar idag för att 

se ifall det finns metoder eller beteenden som kan dras nytta av vid utveckling av ett koncept. 

Ytterligare svar gavs på behov i samband med att öppna påsar samt vad som önskas få ut av en 

lösning som löser problemet och vilka parametrar som bör beaktas.  
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2.5 Konceptval 
 
Utvärderingsarbetet inledds med en Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz där lösningens förmåga 

att motsvara de definierade kraven undersöks (Johannesson et al. 2004). Utvärdering för att 

eliminera dåliga lösningsförslag som inte uppfyller krav och löser huvudproblem gjordes enligt 

elimineringsmatrisen. En matris där varje lösning bedöms efter ifall dem löser huvudproblem, 

uppfyller alla krav, möjlighet att realisera, är inom budget, är en säker lösning, passar företaget och 

om det finns tillräcklig information.  

En Relativ beslutsmatris enligt Pugh ställdes därefter upp och lösningarna bedömdes efter huruvida 

dem uppfyllde realiserbarhet, innovativitet, genomförandetid, tillverkningsvänlighet, kostnad, 

effektivitet, användarvänlighet och säkerhet i förhållande till varandra. Var lösningen bättre än 

referenslösningen gavs ett +, sämre ett – och lika bra en 0. Ett nettovärde räknades ut som summan 

av antal plus- och minustecken för att sedan rankas och beslutas om för att ta vidare (Johannesson et 

al. 2004).  

En Kriterieviktsmatris enligt Kesselring sattes upp sedan, där önskemål vägts mot varandra i en 

viktbestämningsmatris för att sedan väga tyngre vid bedömning av hur väl lösningen motsvarade 

dessa. En poängsumma för varje önskemål räknades ut för att sedan kunna räkna ut hur stor andel av 

helheten som önskemålet får. Därefter tilldelades önskemålen en viktfaktor, w från fem till ett, där 

faktor fem är bäst. Lösningarna bedömdes efter hur väl dem uppfyllde kraven med hjälp av 

viktfaktorn och ett jämförelsevärde, t räknades ut som produkten av viktfaktorn, w från 

viktbestämningsmatrisen och hur väl önskemålet uppfylls, v. En summering av lösningarnas 

jämförelsevärden jämfördes med en ideal lösning och en andel beräknades. Därefter rankades 

lösningarna och beslut togs om vilka som går vidare i utvärderingsprocessen (Johannesson et al. 

2004).  

Spindelvävsdiagram gjordes slutligen utifrån de mest vitala kriterierna: beskriva funktion och 

användning, identifiera riskzoner, integrera flera funktioner samt minimera smittspridning för att 

visuellt tydliggöra vilken lösning som bäst motsvarar dem. Då metoderna inte är ett facit utan 

riktlinjer användes slutligen det sunda förnuftet för att göra det definitiva valet. Återkoppling skedde 

med uppdragsgivare för godkännande. 

 

2.6 Konfiguration 
 
Det slutliga valet av lösning utvecklades och kompletterades. Dess funktion analyserades utifrån 

formens möjlighet att orsaka skjuvning med hänsyn till informationssökning och de patent som 

påträffats vid nyhetsgranskning, se avsnitt 2.2.9 och enkla skisser gjordes. Hjälpmedelsmässan Leva 

och fungera den 16 april 2013 på svenska mässan i Göteborg besöktes för att få en bild av den 

allmänna estetiken inom branschen. En observation gjordes även av den allmänna estetiken för 

köksredskap. Användningsstrategi analyserades utifrån observationer och intervju med Evert 

Jacobsson, se avsnitt 2.2.1 där bilder togs fram med hjälp av Photoshop för att kommunicera de olika 

strategierna.  
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2.7 Prototyptillverkning och testning 
 
Enkla skissmodeller för funktion och form konstruerades genom att enkelt böja en tunn plåt med 

fjädrande egenskaper till den önskade formen. Principen för funktionen analyserades effektivt, där 

formen bearbetas fram i olika steg. Tillverkning, användning och estetik hades i åtanke. Där respons 

gavs från en fokusgrupp som representerar normalanvändaren. 

 

2.8 Slutkonstruktion 
 
Material och tillverkningsaspekten beaktades allmänt. Huvudmått och konstruktion definierades. En 

tredimensionell modell konstruerades i programmet, Pro Engineer för Computer Aided Design, CAD.  

Renderade bilder togs fram och bilder för att påvisa användning konstruerades med hjälp av 

Photoshop. Återkoppling med uppdragsgivare skedde. Mönsterskydd söktes för produkten den 27 

maj 2013.  

 

2.9 Redovisning 
 
Dokumentation gjordes i Microsoft Word i enlighet med Rapportboken - hur man skriver uppsatser, 

artiklar och examensarbeten skriven av Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul år 2008 

utgiven av Liber AB, Malmö. Referenshantering gjordes enligt Harvardmetoden, som är svensk 

standard (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008).    

En delredovisning gjordes den 21 mars 2013. Projektet presenterades muntligt i sin helhet den 29 

maj 2013 med hjälp av ett presentationsunderlag framtaget i Microsoft Powerpoint. Projektet 

ställdes även ut för allmän beskådning den 29 maj 2013 på Karlstad universitet, där enkla 

funktionsmodeller och bildunderlag presenteras. Respons gavs från en designpanel. I panelen ingick 

Ralf Rosenberg och Hans Tollin, industridesigners vid Designkonsulterna i Göteborg. 
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3. Resultat 
 
De fakta som anknyter till problemställningen presenteras, där dispositionen följer projektmodellen i 

kronologisk ordning. 

 

3.1 Projektplanering 
 
Projektmodell har faserna projektstart, planering, informationssökning, produktspecificering, 

delredovisning, konceptgenerering, konceptval, konfiguration, prototyptillverkning och testning, 

slutkonstruktion, slutredovisning, utställning, dokumentation, opponering samt justering av rapport. 

Den kritiska linjen identifieras som projektstart, dokumentation, opponering samt justering av 

rapport, dock krävs att de ingående faserna i utförandet färdigställs innan dokumentationen kan 

slutföras. De risker som finns för att projektet försenas är att tidsplanen inte håller, dokumentation 

går förlorad, bristande informationsunderlag finns och projektet godkänns inte. De åtgärder som 

vidtas är att ha en buffert vad gäller tid, utföra säkerhetskopiering, arbeta i en framtung process 

samt ha en kontinuerlig uppföljning med handledare och uppdragsgivare, se Bilaga 1: Projektplan. 

 

3.2 Informationssökning 
 
Förstudien visar att behovet av en lösning som gör det enklare att öppna olika typer av plastpåsar är 

stort för människor både med och utan funktionsnedsättning. Dels ur ett användningsperspektiv men 

även ur ett smittspridningsperspektiv. Trots detta finns inga lösningar tillgängliga på marknaden. 

 

3.2.1 Behov och strategi 

 
Ett eget konsekvent rörelsemönster observeras för öppning av plastpåsar: frukt- och grönsakspåsar, 

fryspåsar, plastkassar, literpåsar och soppåsar. Pekfinger blöts [1], tumme och pekfinger förs 

samman för att blöta tumme [2], påsen skjuvas upp med tumme-pekfingergrepp [3] och dras sedan 

upp med tvåhandsgrepp [4], se figur 1.  

 

 

Figur 1. Konsekvent rörelsemönster vid öppnande av plastpåse, illustration Therese Ruth. 

 
Observationer vid avdelningen för frukt och grönsaker visar att i matbutiken råder det stor kaos där 

handlare och personal irrar runt bland diskarna, se figur 2 [b]. Kundvagnar [b] och lastvagnar [d] står 
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placerade lite var som med tanken att inte vara i vägen, men på något sätt lyckas dem ändå alltid 

vara det. Miljön är färgstark och det finns information högt och lågt. Hängandes i taket ovanför 

disken uppmärksammar extrapris och andra erbjudanden [b] och på diskens underkant displayseras 

pris, ursprung och ibland streckkoder för skanning [e]. 

 

  

 

Figur 2. Collage av miljöbilder för frukt- och grönsaksavdelningen i matbutik. 

 
Påsarna är ytterst diskreta på sin hållare i den färgstarka miljön, se figur 2 [a]. Passagerna är trånga 

och kö bildas lätt vid skanningsstationen [c] och stället med påsar. Det allmänna beteendet är att 

individen jäktar när man tar sin påse för att det ska gå snabbt så att inte kö bildas. Många tar en påse 

i taget vilket ökar antal visiter vid stället för påsar och skapar förvirring nära hållare. Oavsett vart 

handlaren befinner sig tenderar påsen att aldrig vara nära det som ska läggas i påsen. Andra tar flera 

påsar på samma gång med tenderar då i stället att få påsar över. 

Olika metoder att öppna plastpåsar noteras men utförandet är konsekvent, där en individ utför 

operationen på samma sätt vid upprepning. Påsen skjuvas upp med tumme-pekfingergrepp i 

b. a. 

c. 

d. 

e. 
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samband med blött pekfinger, blött tumme, både och eller helt utan. Påsen öppnas även genom att 

dras upp med tvåhandsgrepp direkt. Majoriteten använder höger hand för att öppna påsen. Äldre 

individer blöter fingret övervägande. Den som väljer att inte blöta fingret gör det aktivt vilket gör att 

öppnandet kräver dess totala uppmärksamhet medan denne står och fipplar för att få upp sin påse. 

Öppnandet sker annars med hög grad av automatik där individens blickfokus ligger på vad som skall 

läggas i påsen samt vilken frukt eller grönsak som skall väljas.  

Individen pendlar mellan att öppna påse, känna på frukten/grönsaken, lägga frukt/grönsak i påsen, ta 

i kundvagn/varukorg samt väga och skanna. Här finns människor i alla åldrar och kön. Vuxna öppnar 

påsen i sällskap av småbarn, småbarn är intresserade av vad som läggs i påsen men tar inte initiativ 

till att själva öppna påsen. Både män och kvinnor öppnar påsar. I sällskapet man och kvinna är det 

kvinnan som öppnar påsar, känner på frukt/grönsak, lägger i frukt/grönsak och skannar medan 

mannen manövrerar kundvagn/varukorg.  

Händerna är ofta fulla med skanningsapparater, inköpslistor, påsar, frukt och grönsaker vilket gör det 

problematiskt att öppna påsar. Ett problem med att hålla emot samtidigt som man drar av påsen från 

stället observeras och är ihållande. Funktioner i samband med öppnandet identifieras som att 

stänga/försluta påsen. Vid kassan finns både bärkassar och fryspåsar i plast som måste öppnas av 

individen själv och behov är stort även där.  

Jacobsson1 gör gällande att det finns ett behov av att göra det enklare att öppna plastpåsar i butik. 

Svårigheter finns speciellt för äldre och kan vara att det är svårt att skilja topp och botten. Om 

beslutet om att handla frukt och grönt kom tidigare tror Jacobsson att kunden i god tid då händerna 

fria kan öppna påsen. Likt bärkassen som man betalar för innan man handlar vid självskanning. En 

anordning som tillåter att påsarna kan hängas i kundvagnen och yta att bocka av på inköpslistan är 

önskvärt, speciellt vid självskanning då inköpen måste vägas och få en etikett för skanning. 

Handlaren sliter ofta åt sig ett gäng påsar. Ofta blir det fler än vad handlaren har behov av samtidigt 

som påsarna är svåra att dra av stället vilket medför att många påsar hamnar på golvet, se figur 2 [a]. 

Butiken ICA Kvantum Jätten i Trollhättan tar emot cirka 20 000 hushåll i veckan det medför över en 

miljon besökare per år. Plastpåsarna för frukt kostar pengar och dem påsarna som inte används 

utgör ett märkbart svinn. Det finns även dem som irrar omkring och hämtar en ny påse vid stället för 

varje inköp. Stället står oftast på fruktdiskens gavel och är alltid långt borta när dem behövs. Det 

finns även olika typer av plastpåsar i olika butiker där de med handtag oftast är enklare att få upp 

och knyta. 

Att höja kvalitén på påsen skulle göra ett lyft för avdelningen och butiken då ingenting är sålt först 

när det passerar kassan och den är kunden som betalar lönen. Att få människor att använda 

produkten handlar om tillgänglighet och strategi säger Jacobsson. I en förlängning är det 

butiksägaren som är kunden av en ändamålsenlig produkt. Butiksägaren som ofta är mån om sina 

kunder för att skapa nöjdhet.  

  

                                                           
1
 Evert Jacobsson Säljare Torggummans Ägg och Ockelbo Ost, intervju den 13 mars 2013. 
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3.2.2 Smittspridning 

 
Då en infektion sprids slår smittämnet sig ner och förökar sig i kroppen. Ett smittämne kan vara ett 

virus, en bakterie, en parasit et cetera. Människans immunförsvar begränsar sjukdomens spridning 

genom att hindra ämnets förökning (Norrby & Ursing). En stigande ålder och vissa sjukdomar kan 

medföra nedsatt försvarsförmåga, vilket gör individen extra mottaglig (Alqvist 2011).  

Smittande sker då en infektion sprids mellan individer via bland annat kroppsvätska och hudkontakt 

(Nationalencyklopedin j). Den vanligaste spridningen av en infektion sker genom kontakt det vill säga 

kontaktsmitta/kontaktinfektion (Nationalencyklopedin f), vilket innebär att infektioner kan överföras 

vid direktkontakt eller indirekt via föremål.  Även ytor på föremål med saliv från en smittat individ 

kan föra vidare smittan genom kontaktsmitta eller indirekt droppsmitta (Alqvist 2011). Infektion som 

överförs via saliv kallas för droppsmitta/droppinfektion (Nationalencyklopedin b). En smittad 

salivdroppe innehåller miljontals bakterier och virus vilket gör att när friska, mottagliga individer 

kommer i kontakt med dessa är sannolikheten stor att en infektion erhålls (Samanta 2011).  

Efter att ha infekterats uppstår i regel immunitet som försvårar en ny infektion, smittämnets förmåga 

att mutera gör dock att sjukdom kan återkomma vid traditionell förskylning, influensa, 

vinterkräksjuka (Norrby & Ursing). Spridningen är särskild stor inomhus vid folktäta miljöer. Då 

inkubationstiden kan vara upp emot en vecka är det svårt att hindra smittspridning då individen ännu 

inte vet att hon är smittbärare (Berglund 2012). Vinterkräksjuka sprids via indirekt kontaktsmitta 

(Smittskyddsinstitutet). Sjukdomar så som mässlingen, vattkoppor, påssjuka, difteri och röda hund 

sprids också via indirekt kontakt- och droppsmitta (Samanta 2011). 

Smittämnen från saliv som överlever i aktuell miljön kan smitta indirekt via kontakt med föremål 

(Tegmark Wisell et al. 2009). Gebring2 hävdar dock att sannolikheten för att effekten av en produkt 

som gör att man slipper slicka på fingrarna för att öppna en påse skulle minska smittspridningen är 

svårt att konstatera. Då både munfloran och saltsyran i magen försvarar kroppen mot infektioner. 

Mottagligheten för smitta är dock större via munnen än via huden, då huden försvarar kroppen mot 

infektioner. Däremot kan hudens försvarsförmåga vara nedsatt på grund av sår och på så sätt vara 

extra mottaglig för smitta, då den kan tas upp via blodet. Genom att tvätta händerna när man 

kommer hem och dessutom följa rekommendation att skölja och ibland även skala frukten för 

avlägsna besprutning kan smittspridningen kuvas. Eftersom individens saliv hamnar på den egna 

påsen tar hon med sig sina egna bakterier hem. Risken finns dock att om hon slickar på sitt finger, tar 

i något annat och att sedan en annan individ tar i föremålet att smitta så som vinterkräksjuka kan 

spridas. Bakterier trivs dock i varma, mörka och torra miljöer vilket gör påsen och butiksmiljön till 

icke-optimal situation. Däremot påvisar Gebring att produkten kan göra det enklarare att öppna 

påsen och få mer människor att köpa frukt och grönsaker, vilket i sig kan stärka hälsan.  

 

3.2.3 Handen som redskap 

 
Påsen skjuvas ofta upp med ett tumme-pekfingergrepp. Skjuvning är fråga om en förskjutning mellan 

två parallella ytor i kontakt med varandra. Skjuvningen, Fx enligt figur 3 motverkas av skjuvspänningar 

orsakade av friktion, Ffr (Samuelsson). Där den skjuvande kraften är direkt proportionell mot 

                                                           
2
 Elisabeth Gebring Hygiensköterska NÄL, intervju den 4 mars 2013. 
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skjuvspänningen och den skjuvade arean (Lönnelid & Norberg 1988). Adhesionsteorin säger att 

friktion är den kraft som krävs för att bryta svetsningar i kontaktytan. Friktion är därför den kraft som 

motverkar glidning mellan två kroppar. För att glidning skall uppstå krävs att den glidande kraften, Fx 

enligt figur 3 är högre än friktionen (Klarbring), där friktionskraften mellan den rigida kroppen och 

plastpåsen, Ffr k-p måste vara större än den mellan plastpåsens väggar, Ffr p-p för att påsen skall kunna 

öppnas. Se figur 3 för en förenklad beskrivning. 

 

 

Figur 3. Principskiss över de krafter som verkar i situationen där påsen skjuvas upp med hjälp av en rigid kropp.  

 
Friktionskraften är proportionell mot belastningen, Fy enligt figur 3 och beror av en konstant, 

friktionskoefficienten, μ. Koefficienten beror av material och ytbeskaffenhet. Enligt Euler är 

friktionskoefficienten större i vila än i rörelse. Friktionskraften är även oberoende kontaktytans 

storlek och glidhastighet, enligt Coloumbs lag (Klarbring). Tribologi behandlar läran om smörjning, 

friktion och nötning. Där material, ytbehandling, ytstruktur, ytjämnhet, kontaktytornas geometriska 

form, belastningens storlek och karaktär, rörelsetyp, rörelsehastighet, smörjning och omgivande 

kemisk miljö spelar in när två kroppars rörelse i förhållande till varandra betraktas (Olsson). 

Nötning innebär att material slits bort från kontaktytan under inverkan av friktionskrafter vid två 

ytors relativa rörelse gentemot varandra. Det kan uppstå abrasion, genom ojämnheter i den hårdare 

ytan eller hårda partiklar rispar den mjukare ytan men även adhesivt, där materialpartiklar överförs 

mellan ytorna. Nötning påverkas av yttryck, glidhastighet, material, ytornas hårdhet, ytjämnhet, 

ytbehandling, smörjmedel, temperatur samt föroreningar och är en stor orsak till 

funktionsnedsättning (Folkeson). 

 
Handen är inte bara ett griporgan utan ett känselorgan som gör det möjligt att med hjälp av 

fingertopparnas känselfunktion urskilja form (Nationalencyklopedin e). Människohanden är en 

förlängning av hjärnan mot yttervärlden vars funktion är väl förknippad med dess känsel och som gör 

det mögligt att känna flerdimensionellt. Utvecklingen av människans intelligens har gått hand i hand 

med utvecklingen av precisionsgreppet. Handens stora projektionsområde på hjärnbalken och det 

komplexa samspelet mellan muskulatur och nervsystem gör att handens rörelse kan vara väl 

koordinerade (Nationalencyklopedin d).  
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Anatomiskt sett består handens skelett av 27 ben som ger utrymme till rörelse i alla plan. 

Människans unika greppförmåga möjliggörs av den sadelliknande leden mellan tummens 

mellanhandsben och handlovsben. Där tummen kan tippas i en bågrörelse mot handflatan.  Muskler i 

underarm och hand styr rörelse av fingrar. Ett stort antal småmuskler och senor i fingrarna gör det 

möjligt att utföra koordinerade rörelser vid precisionsgrepp genom finmotorisk positionering. Där 

Nerverna svarar både för handens rörelse och sensorik (Nationalencyklopedin d). 

Den motoriska förmågan är ett begränsat värde om människan inte kan känna form, ytstuktur och 

läge på ett föremål hen griper. Då samspelet mellan motorik och sensorik är en förutsättning för 

handens komplexa funktion (Hägg 2001). Beröringssinnet, haptik gör det möjligt att styra 

kroppsrörelser och få återkoppling med hjälp av känselsinnet för att på så sätt få en siluett att 

framstå extra tydligt (Nationalencyklopedin e). Haptik omfattar mekanisk beröring och tryck på 

huden samt uppfattning av värme, kyla och smärta. Känselsinnet kan tränas att känna av en 

upphöjning på 0,5 μm (Bohgard et al. 2010). Handen besitter ungefär 17 000 känselreceptorer som 

ger respons då stimulering adresseras.  

Nio av tio människor är högerhänta. Vilket innebär att de har en bättre motorisk färdighet i ena 

handen, högerhanden. Den icke-dominanta handen kräver mer styrka, längre tid samt ger i regel 

sämre kvalité vid utförande av ett arbete (Hägg 2001).   

Möjligheten till precision minskar med ökande kraftutveckling. Där tvåhandsfattning ger mest kraft, 

därefter transversellt helahandsgrepp, diagonalt helhandsgrepp, flerfingergrepp, nyckelgrepp, 

chuckgrepp och fingertoppsgrepp; som ger mest precision (Hägg 2001).  

Gripkraften anpassas utifrån vibrationskänsligheten för att uppnå tillräcklig friktionskraft för att lyfta 

eller flytta ett föremål samt undvika muskeltrötthet eller att föremålet inte skall deformeras. 

Förmåga att utföra finmotoriska moment försämras av kyla, då vävnaderna blir stelare och 

sensoriken försämras. Handens friktion är minst vid helt torr hud medan och ökar om den blir fuktig, 

för att sedan minska igen om huden blir mycket blöt. Friktion mellan yta och hud påverkas av 

material, förekomst av svett et cetera. Hårdheten i materialet ökar kraftöverföringen, mjukheten gör 

att gripkraften ökar (Hägg 2001). 

Rörelse initieras i hjärnan och överförs via impulser i nervsystemet till handens muskler. Rörelsens 

grund kan modifieras under utförande eller genomgöras utan informationsåterföring om de är väl 

inövade. För att göra en ny motorisk inlärning genomgås en kognitiv, associativ och automatiserande 

fas. Där nybörjaren först analyserar arbetet på ett teoretiskt plan för att sedan associera till redan 

kända motoriska program och kombinera dessa till ett nytt mönster. Genom upprepande utförande 

automatiseras rörelsen, vilket ger minskad mental ansträngning och minimerad energiåtgång i 

muskeln, dock minskar även rörelsens flexibilitet (Hägg 2001).   

Vid en vinkelrät kraft pressas huden med dess blodkärl ihop vilket leder till att blodcirkulationen 

stryps. De krafter som ger mera påtagliga effekter i huden är tangentiella och uppstår på grund av 

friktionskrafter när ett föremål trycks mot huden och samtidigt rör sig längs huden (Hägg 2001). 

Rörelseutrymme bestäms av 95:e percentilen medan räckvidd bestäms av 5:e percentilen. I ett 

nypgrepp bidrar pek- och långfinger med cirka en tredjedel av maxkraften vardera medan de andra 

två fingrarna bidrar med cirka 15 procent vardera. Nypgreppets kapacitet beror av handvinkel och är 
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som störst vid maximal handledsflexion. Störst kraft vid nypgrepp ges då vidden på greppet är 5 cm. 

Generell styrka minskar i regel med en stigande ålder, men nypkrafen är konstant. Kvinnor besitter 

ungefär två tredjedelar av mäns muskelstyrka. Trycket bör fördelas på en så stor yta som möjligt för 

att undvika lokala överbelastningar. En naturlig handställning eftersträvas och uppnås genom att 

vinkla handtaget cirka 70 grader mot arbetsriktningen. Skänkelverktyg med avstånd mellan skänklar 

på 45-70 mm ger maximal kraftutveckling till verktygets käftar (Hägg 2001). För antropometriska 

mått för handens längd och bredd, se figur 4 redovisas för män och kvinnor i tabell 1 (Bohgard 2010).  

 

  
Figur 4. Handens antropometriska mått är längd och bredd. 

  
Tabell 1. Strukturell statisk data på höger- och vänsterhandens längd och bredd för män och kvinnor angivet i enheten 
millimeter. 

 Män Kvinnor 

 5-
percentil 

50-
percentil 

95-
percentil 

Medel St.av. 5-
percentil 

50-
percentil 

95-
percentil 

Medel St.av. 

höger           

längd 178 193 210 193 9 165 179 194 179 9 

bredd 80 87 98 87 5 71 78 86 78 4 

vänster           

längd 178 194 212 194 9 165 179 195 179 9 

bredd 80 85 96 86 5 70 78 87 78 4 

 
 

3.2.4 Hjälpa funktionsnedsatta 

 
Ett funktionhinder är en partiell eller total begränsning av funktionsförmåga (Nationalencyklopedin 

c). Nedsättningen kan vara medfödd, resultat av sjukdom eller olycka samt förknippat med åldring. 

Ett funktionshinder är knutet till en viss situation, där individens fysiska, kognitiva och emotionella 

förmåga kan vara begränsad (Malmquist). Hindren kan bestå av frakturer, skador i ledband, led, 

senor, nerver, amputationsskador, infektion, rörelsehinder och missbildningar (Nationalencyklopedin 

d). Vilket kan ge nedsatt kraft, försämrad rörlighet samt begränsad motorisk förmåga. Hindren kan 

även vara förknippade med syn, hörsel, och förstånd. 

Reumatism drabbar rörelseorganen och medför smärta och funktionsinskränkning hos individen. En 

tiondel av befolkningen erhåller någon form av reumatisk sjukdom som gör det svårt att fungera i 

samhället. Risken att få reumatism ökar med åldern.  
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Hilding-Olofsson3 ser att behovet av att göra det enklare att öppna plastpåsar är stort, inte bara för 

människor med funktionshinder utan även helt friska individer. Hindrena kan vara rent motoriska, 

där svårigheter finns i att känna och uppleva material eller ha kognitiv härstamning. Den fysiska 

förmågan kan även vara begränsat ensidigt vilket gör att bara en hand kan användas för att öppna, 

hålla, plocka i och försluta påsen. Bara att ha någonstans att hänga påsen hävdar Hilding-Olofsson 

gör stor skillnad. Bristande förstålse och perception kan göra det svårt att skilja topp och botten, att 

uppfatta perforering vid avrivning samt att vara medveten om plastpåsens tunna väggar. Genom att 

tydligt markera och indikera användning skulle hjälpa många. Hilding-Olofsson påpekar också att 

många människor med funktionshinder måste ha en assistent med sig vid handling för att kunna 

klara av de svåra motoriska och kraftkrävande moment dem utsätts för. Samtal med reumatiker vid 

Reumatikerförbundet påvisar att det finmotoriska moment samt kraftutveckling som öppnandet av 

påsar kräver gör att de avstår från att handla frukt och grönsaker. 

För att hjälpa funktionsnedsatta bör både fysisk, kognitiv och emotionell ergonomi beaktas. 

Lösningen bör därför medge kraftgrepp där hela handen eller i alla fall större delen är involverad i 

greppet samt eliminera finmotoriska moment (Bohgard 2010). 

Den kognitiva aspekten behandlar syn där storlek, kontrast, färg, luminans, form, rörelse bör beaktas. 

Även hörsel vad gäller ljudnivå, tonhöjd, frekvens, språk och melodi kan ge bekräftelse vid brukning 

(Bohgard 2010). Faktorer så som temperatur, tyngd, ytstruktur, helhetsform, storlek, greppomfång, 

vridstyvhet, vibration, friktion, kraft, tryck upplevs av känselsinnet och har en stor roll i förståelsen 

och användandet av en produkt (Persdotter Dagman et al. 2010). Viktigt är att tillämpa 

viktighetsprincipen för att framhäva det som är viktigast utifrån användningsfrekvens och 

användningsföljd då uppmärksamheten kan vara selektiv.  Den emotionella aspekten beaktas för att 

slippa frustration och istället skapa ett värde (Bohgard 2010).  

 

3.2.5 Plastpåsen: utformning, material och tillverkning 

 

 

Figur 5. Olika typer av plastpåsar: literpåsar [a], fryspåsar [b], påsar för sophantering [c], hundbajspåsar [d], frukt- och 
grönsakspåsar [e], bärkassar [f], butikspåsar med handtag [g] och butikspåsar med hål [h]. 

                                                           
3
 Elisabeth Hilding-Olofsson Arbetsterapeut Rosenhäll habilitering, intervju den 13 mars 2013. 
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Behovet av att göra det enklare att öppna literpåsar [a], fryspåsar [b], påsar för sophantering [c], 

hundbajspåsar [d], frukt- och grönsakspåsar [e], bärkassar [f], butikspåsar med handtag [g] och 

butikspåsar med hål [h] är stort, se figur 5. De vikta sidorna på Toppits fryspåse gör att påsen är enkel 

att öppna genom att dra isär enligt figur 6 (Toppits).  Vikta sidorna är övervägande i påsar för frukt- 

och grönsaker, bärkassar, påsar för sophantering och hundbajspåsar men observeras inte direkt 

hjälpa den motoriska aspekten av öppnandet även om det blir lite enklare öppna när sidorna börjat 

separerats. Ingen direkt skillnad observeras mellan likvärdiga påsar från olika tillverkare även om 

försäljningspriset varierar. 

 

 

Figur 6. De vikta sidorna gör att påsen kan öppnas genom att dras isär. 

 
Påsar tillverkas vanligen av polyeten och polypropen. Plasten varierar i matthet och tjocklek, ju 

tjockare och blankare den är desto lättare att öppna. Perforeringen som görs vid den kontinerliga 

tillverkningsprocessen medför att påsens väggar tvinnar sig fast i varandra vilket gör det svårt att 

öppna. Statisk elektricitet påverkar också och gör det svårt att separera påsens väggar då laddningar i 

ytan gör att dem attraherar varandra (Hynell Pantentbyrå). 

 

3.2.6 Nyhetsgranskning 

 
Niemi4 hävdar att det inte finns någon produkt inom hjälpmedelsbranschen för det ändamål som 

söks. Både inom medicin-tekniska produkter som kan förskrivas till patient och produkter inom 

egenansvar som finns i vanlig handel saknas lösning.    

Efter vad som observerats finns ingen produkt för att göra det enklare att öppna plastpåsar på 

marknaden. Ingen lösning påträffas heller vid sökning i Hjälpmedelsinstitutets databas 

(Hjälpmedelsinstitutet). 

Men enligt nyhetsgranskningen gjord av Emma Jansson Hjerdt vid Hynell Patenttjänst AB 2011-05-18 

är grundprincipen för en uppfinning som separerar plastlager genom en skjuvande kraft orsakad av 

två käftar som trycks ihop redan känd. Skillnader finns dock i verktygens utformning och 

konstruktion, där rörelse åstadkoms i olika leder och variationer om plastlagrens rörelse gentemot 

varandra förekommer.  

                                                           
4
 Marita Niemi Utredare Socialtjänsten Uddevalla kommun, intervju den 30 april 2013. 
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Nohuos patent, JP 2006282273 separerar 

papper och plast genom att trycka på den 

krökta armen så att den rätas ut och 

friktionsyorna läggs an och skjuvning 

uppstår, se figur 7. Funktionen kan liknas 

vid en häftapparat. Påsen skjuvas upp 

med ett helhandsgrepp. Öppnaren kan 

hängas upp med hjälp av hålet eller fästas 

med en magnet (Hynell Patenttjänst AB).  

 

 

 

 

Takaos patent, JP 2008087851 har en 

tångliknande konstruktion med två sträva 

vinklade friktionsytor som vid 

hoptryckning glider mot varandra, se figur 

8. Den tvärgående skjuvningen öppnar 

separarerar påsens sidor och den blir 

enkel att öppna (Hynell Patenttjänst AB).  

 

 

Jacobsons patent, US 4698051 drar isär 

påsens sidor från varandra med lager av 

vidhäftande tejp vid u-formens mynning, 

se figur 9. De vidhäftande ytorna läggs an 

genom ett sammanpressande tumme-

pekfingergrepp. De bakre nitarna hindrar 

tejpen från att lossna. De flexade bulorna 

hindrar att verktyget bryts eller kröks 

(Hynell Patenttjänst AB). 

 

Shinichis patent, JP 11245918 separerar 

plastpåsens sidor vid dess mynning 

genom vidhäftande käftar som förs 

samman likt en pincett (Hynell 

Patenttjänst AB), se figur 10. 

 

 

Ytterligare svenska patent inom kategorin att öppna plastpåsar har betraktats. Där påsar öppnas 

genom skjuvning orsakad av att två parallella friktionsytor förs samman med en kraft riktad parallellt 

mot den skjuvande ytan (Santala 1992), genom en koncentrerad luftstråle (Ekholm 2008) och genom 

att dra isär plastpåsens handtag vid särskild utformning (Postonen 2010).   

Figur 7. Öppnar plastpåsen med hjälp av den skjuvande kraft som 
uppstår när den krökta armen rätas ut vid tryck. 

Figur 8. Öppnar påsen genom den tvärgående skjuvning som uppstår 
när de snedställda ytorna förs samman. 

Figur 9. Öppnar påsen med hjälp av vidhäftande tejpytor vid tryck och 
släpp.  

Figur 10. Öppnar påsen genom vidhäftande ytor. 
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Likheten mellan verktygen överväger och Jansson Hjerdt hävdar att det är svårt att erhålla 

patentskydd för produkten. Då patentlagen (1967:837), PatL ställer krav på nyhet och 

uppfinningshöjd (Valentin Rehncrona 2012). Mönsterskydd kan däremot till fördel för enkelhet och 

kostnad skydda produkten. 

Gällande lag är mönsterskyddslagen (1970:485), ML. Kriterierna för mönsterskydd är nyhet och 

särprägel. Skyddet täcker en produkts eller en produktdels utseende, mönster och design. Vid 

utformning av en enklare teknisk idé kan formen vara dess funktion, vilket gör att ett mönsterskydd 

skulle kunna ge indirekt skydd av den tekniska funktionen. Den maximala skyddstiden är längre för 

mönstersskydd, 25 år gentemot patentskydd, 20 år.  Helhetsintrycket bedöms och färg, form, kontur, 

förpackning, utstyrsel, grafiska symboler, typsnitt et cetera betraktas (Valentin Rehncrona 2012). 

Ytterligare registrerbart skydd kan ges av varumärkeslagen (2010:1877), VmL som grundar sig på 

särskiljningsförmåga vad gäller form, färg, ord, figur med mera. Skydd genom varumärke kan vara 

ändlöst.  Icke-registrerbart skydd enligt upphovsrättslagen (1960:729), URL kan ge skydd på 

brukskonst med en god verkshöjd upp emot 70 år efter upphovsmannens död (Valentin Rehncrona 

2012).  

 

3.3 Produktspecificering 
 
Huvudfunktionen är att öppna plastpåsar. De krav som ställs på lösningen är att tillåta 

storserietillverkning till låg kostnad, medge enkel användning, bevara påsens egenskaper, maximera 

prestanda, stödja användning i butik och inom hushåll, hjälpa funktionsnedsatta, vara pålitlig, medge 

ergonomisk arbetsställning, tillåta upprepad användning, vara utbytbar och bevara hälsa. 

Önskemålen som finns är bland annat att minimera smittspridning, beskriva funktion och 

användning, medge enhandsarbete samt integrera flera funktioner, se Bilaga 2: Produktspecificering. 

De parametrar som påverkar kraven och önskemålen definieras som material, konstruktion, form, 

skjuvkraft, friktionskraft, friktionskoefficient, ytjämnhet, vikt, utmattningshållfasthet, estetik, 

stöttålighet samt fuktbeständighet, se Bilaga 2: Produktspecificering.  

 

3.4 Konceptgenerering 
 
De behov som identifieras i samband med att öppna påsar i butik och hem är att: bära påsen, dra av 

påsen från rullen, fylla påsen, fördela innehållet i påsen, försluta påsen, förvara innehåll, förvara 

produkten, förvara påsen, hitta påsen, hålla upp påsen för att kunna fylla den, klippa upp 

förpackningar, knyta påsen, knyta upp påsen, manövrera kundvagn, ha myntbricka till kundvagn, 

märka upp påsen med innehåll, hindra läckage, utföra självskanning, skydda innehåll, sätta på etikett, 

välja påsens storlek, använda vakuumsug för att öka hållbarheten på innehållet, bära varukorg, dra 

varukorg, återanvända påsen samt öppna burkar. 

De svårigheter som upplevs av Reumatikerförbundet i samband med öppnandet är att: inte se att 

påsen öppnas, se skillnad på topp och botten, påsen går lätt sönder, frustration, motorisk nedsatt 

förmåga, åldring, ingen styrka, tappad känsel, att riva av från rulle, dålig kvalité på plasten, stressat, 
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känner sig i vägen vid stället med påsar. Idag undviker de momentet för att de inte klarar av det själv 

vilket gör att de undviker att köpa frukt och grönsaker. Vanligt är att tygkassar används istället för 

bärkassar i plast så att varorna kan fraktas hem eftersom de inte heller klarar att få upp den typen av 

påsar. Tjockare påsar finns att köpa för hemmabruk som kommer i styck, men det hävdas dock är 

dem betydligt dyrare och finns i ett begränsat utbud. Vid öppnandet av sådana påsar används 

tumme-pekfingergrepp med blött finger för att skjuva upp påsen, eller när det inte lyckas rycker, 

blåser och gnuggar de länge för att få upp påsen. Andra behov i samband med att öppna påsen är att 

dra av påsen från rullen, bära påsen och upprätthålla hygien. Ett gott hjälpmedel bör vara självklar, 

medge lätt användning, medge enkel förståelse, medge tydlig förståelse, medge god hantering, vara 

lätt, hjälpa i butik och hem, medge återanvändning, medge återanvändning av påsar, medge god 

hygien och passa alla påsar. Viktigt att beakta när ett hjälpmedel konstrueras är storlek, vikt, 

begränsad kraft i grepp, begränsad motorik och begränsad känsel. 

Hjälp till funktionsnedsatta kan ges via enhandsarbete, se, känna, lukta, höra, anvisningar, symboler, 

referenslinjer, referenspunkter samt ljus. Smittspridning kan minimeras genom att undvika kontakt, 

undvika kontakt med kroppsvätska, inte slicka på fingrarna, att påsarna är inneslutna, dra påsen över 

handen ut och in vid fyllning, inpackat och god handhygien. Två ytor kan separeras genom skjuvning, 

friktion, att bända isär, kila upp, dra isär, blåsa isär, via flärp, vridning, magnetism, statisk elektricitet 

och tryck. Den drivande kraften kan vara mekanisk, hydraulisk eller elektronisk, se Bilaga 3: 

Konceptgenerering.
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1 

Påsen läggs mot ett friktionsunderlag och 

genom att dra handen mot den övre ytan 

skjuvas påsen upp, se figur 11. 

 

 

 

 

 

 

2 

Friktionsmaterial på lister att fästa på 

skärbrädan eller kökslådan med plastpåsar 

ökar tillgängligheten i köket enligt principen 

för koncept 1, se figur 12. 

 

 

 

 

 

 

3 

Friktionsmaterial på myntbricka vid 

användning av kundvagn enligt principen för 

koncept 1. Gör handlaren själv till kund av 

produkten istället för butiken. Kan kombineras 

med funktionen bära påsen när den fylls, se 

figur 13. 

 

Figur 11. Koncept 1 bestående av friktionsunderlag. 

 

Figur 12. Koncept 2 bestående av friktionsunderlag inom 
hushåll. 

 

Figur 13. Koncept 3 bestående av friktionsunderlag i 
butik. 
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4 

Påsen skjuvas upp genom att den läggs mot 

ett friktionsunderlag och ett verktyg med 

friktionsyta appliceras på påsens ena vägg, se 

figur 14. 

 

 

 

 

5 

Påsen placeras mellan friktionsytorna i 

verktygets käft och när det kläms ihop uppstår 

skjuvning som öppnar påsen, se figur 16. 

 

 

 

 

6 

Påsen placeraas i verktygets käft och vid 

hopklämning fastnar påsarnas väggar på de 

vidhäftande ytorna och påsen öppnas, se figur 

16. 

 

Figur 14.  Koncept 4 bestående av friktionsunderlag och 
verktyg med friktionsyta. 

 

 

Figur 15. Koncept 5 där tryck orsakar skjuvning. 

 

Figur 16. Koncept 6 med vidhäftande ytor. 
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7 

Handske med friktionsyta på fingertopparna 

som gör det möjligt att skjuva upp påsen med 

tumme-pekfingergrepp, se figur 17. 

 

 

 

 

 

 

8 

Fingerborgar med friktionsyta att ha på 

tumme och pekfinger för att kunna skjuva upp 

påsen däremellan, se figur 18. 

 

 

 

 

 

 
 

9 

Påsen bänds upp genom att ett kilformat 

verktyg kilar in sig mellan påsens väggar, se 

figur 19. 

 

 

Figur 17. Koncept 7 med friktionsmaterial i handskform. 

 

Figur 18. Koncept 8 med friktionsmaterial i 
fingerborgsformat. 

 

Figur 19. Koncept 9 där påsen kilas upp. 
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10 

Påsen kilas upp med ett kilformat verktyg och 

pressas sedan isär med hjälp av ett tving-

liknande verktyg för att påsen skall öppnas, se 

figur 20. 

 

 

 

 

11 

En koncentrerad luftstråle appliceras där 

påsens väggar ligger an mot varandra och 

blåser upp påsen, se figur 21. 

 

 

 

 

 

12 

Luftsug på båda sidor av påsen suger åt sig 

påsens väggar och den öppnar sig, se figur 22. 

 

Figur 20. Koncept 10 där påsen pressas upp. 

 

Figur 21. Koncept 11 där påsen blåses upp. 

 

Figur 22. Koncept 12 där påsen sugs upp. 



33 
 

 

 

13 

Påsens väggar separeras med krokar som 

penetrerar påsens väggar på var sida genom 

att dra isär, se figur 23. 

 

 

 

 

14 

Påsens väggar separeras med hjälp av statisk 

elektricitet på var sida, se figur 24. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Påsens blåses upp med munnen via en pip i 

påsens överkant, se figur 25. 

 

Figur 23. Koncept 13 med krokar som gör att påsen dras 
upp. 

 

Figur 24. Koncept 14 där statisk elektricitet öppnat 
påsen. 

 

Figur 25. Koncept 15 där påsen blåses upp med mun. 
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16 

Påsens väggar separeras genom att ett 

pumpverktyg blåser in luft via en pip i påsens 

överkant, se figur 26. 

 

 

 

 

 

 

17 

Påsen har en magnet på var sida som 

attraheras av utomstående magnet och påsen 

öppnas, se figur 27. 

 

 

 

 

 

18 

Handtag fästes med sugpropp på var sida av 

påsen och den öppnas genom att handtagen 

dras isär, se figur 28. 

 

Figur 26. Koncept 16 där påsen blåses upp med verktyg. 

 

Figur 27. Koncept 17 där magnetism öppnar påsen. 

 

Figur 28. Koncept 18 där separata handtag används för 
att dra upp påsen. 
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19 

Påsen öppnas genom att dess väggar dras isär 

med händerna, se figur 29. 

 

 

 

 

 

 

20 

Påsen har ett hål för handtag i överkant som 

gör att den yta som behöver skjuvas för att 

öppna påsen blir mindre och därför 

skjuvkraften likaså (Lönnelid & Norberg 1988), 

se figur 30. 

 

 

 

 

 

21 

Påsen är försedd med en flärp/remsa som 

dras bort och påsen öppnas, se figur 31. 

 

Figur 29. Koncept 19 där påsen dras upp med händerna. 

 

Figur 30. Koncept 20 med mindre yta att skjuva upp. 

 

Figur 31. Koncept 21 med flärp att riva av. 
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22 

Påsen är försedd med en öppning på ena sidan 

där luft kan blåsas in och påsens väggar 

separera, se figur 32. 

 

 

 

 

 

23 

Påsens överkant har ett format hålrum med 

rum för grepp, se figur 33. 

 

 

 

 

 

 

24 

Påsen har ett område med extra friktion som 

gör det möjligt att öppna påsen med tumme-

pekfingergrepp, se figur 34. 

 

Figur 32. Koncept 22 med hål för att blåsa upp påsen. 

 

Figur 33. Koncept 23 med rum för grepp i mynning. 

 

Figur 34. Koncept 24 där påsen har ett område med 
extra friktion. 
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25 

Påsen har en flärp som gör den enkel att 

öppna. Flärpen kan vara inbyggd i påsens vägg 

eller sitta utanpå separat, se figur 35. 

 

 

 

 

 

 

26 

Påsen har en vik i överkant som gör den enkel 

att öppna, se figur 36. 

 

 

 

 

 

 

27 

Påsen är gjord av en tjockare plast för att vara 

enklare att greppa och känna, se figur 37. 

 

Figur 35. Koncept 25 med flärp. 

 

Figur 36. Koncept 26 med vikning i påsens överkant. 

 

Figur 37. Koncept 27 med tjockare plast i påse. 
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28 

Genom att ha påsar i början av butiken likt 

bärkassar för självskanning kan påsarna 

öppnas tidigare i en lugnare situation när 

händerna inte är fulla med inköpslistor et 

cetera. Kan minimera svinn i butik, se figur 38. 

 

Figur 38. Koncept 28 med strategisk placering av 
plastpåse.

 

3.5 Konceptval 
 
Vid utförande av elimineringsmatrisen sorteras lösning 6 och 13 bort då de inte uppfyller alla krav, se 

figur 16 respektive 23. Koncept 9, 10 och 19 faller bort på kategorin realiserbarhet då det är svårt att 

kila upp respektive dra upp en plastpåse, se figur 19, 20 och 29. Att förändra påsen passar inte 

företaget, vilket gör att lösningarna 17 samt 20-28 elimineras, se figur 27 samt 30-38. Vidare från den 

relativa beslutsmatrisen till kriterieviktsmatrisen går koncept 1-5, 8 och 16 då dem får högst ranking, 

se figur 11-15, 18 och 26. Även om koncept 7, 12 och 15 är mer innovativa och har möjlighet till att 

vara effektivare faller dem på realiserbarhet, genomförandetid, tillverkningsvänlighet, kostnad, 

användarvänlighet och säkerhet, se figur 17, 22 och 25. Viktbestämningsmatrisen gör att önskemålen 

att beskriva funktion och användning, identifiera riskzoner, integrera fler funktioner och minimera 

smittspridning rankas högst. Vid kriterieviktsmatrisen får koncept 5, 2, 3, 1 och 8 högst betyg. Då 

koncept 1-3, se figur 11-13 förutsätter friktionsbeständiga egenskaper i handen löses inte den 

finmotoriska svårigheten. Koncept 8, se figur 18 kräver även optimal passform och kan därför inte 

brukas av alla. Koncept 5, se figur 15 väljs, konceptet täcker även in störst område i 

spindelvävsdiagrammet som visualiserar upptäckning av de högst rankade önskemålen i 

viktbestämningsmatrisen, se Bilaga 4: Konceptval. 

 

3.6 Konfiguration 
 
Niemi5 hävdar att hjälpmedel för reumatiker är som bäst när de är utformade så att kraftgrepp kan 

användas så mycket som möjligt vid drag och skjuvning, det vill säga en produkt som förstärker 

greppen utan att ge mycket belastning på småleder och dess ytterlägen. Vid klämgrepp bör därför 

hela handen eller i alla fall större delen vara involverad i greppet eftersom många individer med 

                                                           
5
 Marita Niemi Utredare Socialtjänsten i Uddevalla kommun, intervju den 30 april 2013. 
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funktionsnedsättning har nedsatt kraft i mindre grepp. Ett tjockt och mjukt grepp tror Niemi är att 

föredra så att de inte orsakar tryck och smärta i handflata. Tunga föremål kan vara bra för att 

hjälpmedlet skall ligga bra i handen, annars är det bra om det är lätt så att belastningen på handleder 

blir så liten som möjligt. Med tanke på antropometriska mått bör produkten ha en längd om minst 

om tio centimeter för att inte vara för liten att greppa och en vidd på fem centimeter för att ge 

största möjliga kraftutveckling utan att vara för stor att kunna få omfång, se avsnitt 3.2.3 (Bohgard 

2010). 

 

 

Figur 39. Friktionsytorna är vinkelräta mot tryckets riktning.  

 
Funktionen bygger på att tryck skall orsaka skjuvning. Skjuvning kan åstadkommas vinkelrätt mot 

tryckkraften, se figur 39 genom en mekanisk uträtning av arm. Om detaljen har en symmetrisk form 

orsakar båda armar vid tryck lika stor skjuvning i samma påse vilket gör att påsen inte öppnas, se [a-f] 

figur 40. 

 

a. b. c. d. e. f.  

Figur 40. Symmetriska tvärsnitt, där båda armarna sträcks lika mycket i samma riktning. 

  
Om detaljens form i osymmetrisk kan armarna sträckas olika mycket, i olika riktningar eller genom att 

endast ena armen sträcks, se [g] figur 41. Att armarna sträcks olika mycket i samma riktning kommer 

innebära att en större tryckkraft måste appliceras för att tillräckligt stor skjuvning skall uppstå för att 

påsen skall öppnas gentemot de andra alternativen.  

 

g.  

Figur 41. Osymmetriskt tvärsnitt, där båda armarna sträcks i samma riktning. 
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Att ena armen sträcks är en simpel konstruktion enligt utförande [n-k] i figur 42, likheten med 

Nohuos patent, JP 2006282273 är dock övervägande, se avsnitt 3.2.6 och utvecklingen av en sådan 

produkt skulle med stor sannolikhet göra intrång i patentet (Hynell Patentbyrå 2011).  

h. i. j. k.  

Figur 42. Osymmetriskt tvärsnitt, där ena armen sträcks. 

 
Att armarna sträcks i olika riktningar medför en mindre tryckkraft för att åstadkomma tillräcklig 

skjuvning gentemot tidigare alternativ.  Formen blir dock mer komplicerad men chansen för att 

kunna skydda produkten via mönsterskydd ökar, se [l-m] figur 43. Konstruktionen bygger på att vid 

kompresson kommer den övre armen att dras mot u-formens krök medan den undre armen kommer 

att sträckas från kröken, vilket orsakar att armarna skjuvas i förhållande till varandra. 

 

l. m.  

Figur 43. Osymmetriskt tvärsnitt, där båda armarna sträcks i olika riktning.  

 

 

Figur 44. Friktionsytorna är parallella mot tryckets riktning. 

 
Skjuvning kan även orsakas parallellt med tryckkraften genom att den skjuvande ytan är parallell mot 

tryckriktningen, där den skjuvande kraften blir motriktad tryckkraften, se figur 44. Principen kan 

liknas vid en för ett skänkelverktyg, se utförande [n-q] figur 45. Verktyget skulle kräva en mer 

avancerad konstruktion än tidigare alternativ och samtidigt medföra svårare semantik. Då det krävs 

att påsen förs in i verktygets käft på högkant för att den skall kunna medge en ergonomisk 

handställning. 

 

n. o. p. q.  

Figur 45. Tvärsnitt där skjuvning sker parallellt mot tryck. 
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Figur 46. Friktionsytorna är snedställda i förhållande till tryckriktningen. 

 
Skjuvning kan även orsakas längs vinklad yta vid tryck. Principen kan liknas vid den för Takaos patent, 

JP 2008087851. Konstruktionen skulle krävas vara mer avancerad, semantiken skulle bli svårare och 

risk för att man slinter finns. Den vinkel som krävs för att tryckkraften och skjuvande kraften skall 

optimeras är optimal vid 45ᵒ vilket vid utnyttjande skulle innebära patentintrång, för att varken ge 

för stort motstånd vid tryck eller för liten skjuvning. Den funktion som väljs är därför [l] enligt figur 

43.  

 
Den allmänna estetiken inom hjälpmedelsbranschen är vårdmässig. Allting känns klumpigt och stort 

för att yttryck stabilitet. Färgerna är neutrala och en känsla ges av sjukhus. Produkterna förmedlar 

funktion på ett sätt som tydligt visar att användaren har någon form av sjukdom eller hinder. 

Rörelsehinder medför inte alltid bristande förståelseförmåga men estetiken är ändå överdriven. På 

utställningen fanns ett ytterst begränsat av utbud av enkla hjälpmedel inom hushåll.  

Hjälpmedlen är färgglada, klumpigt, kurviga, mjukt, plastiga, som beskriver funktion men har 

överdrivet utseende. Även om dem är smarta, enkla och funktionella genom att användaren slipper 

snedställda ställningar, får ökat grepp, stabilitet och balans samtidigt som egenkraften minimeras 

och individen slipper hålla emot/ hålla fast produkten vid användning finns ingen märkbar utveckling. 

Mode, trender saknas och följer inte den övriga marknaden. 

De skänkelverktyg som displayseras har stöd mot underlag, hjälp att hålla samman skänklarna och 

fjädrar tillbaka automatiskt vid kompression likt koncept 5. Klämgreppet återfinns i griptänger som 

används till att plocka saker och som broms vid rullator och kan antas fungera om man har 

rörelsehinder. 

Genom att inte låta sin funktionsnedsättning begränsa en, det vill säga inte vara sin 

funktionsnedsättning utan äga det kan mer kvaliteter fås ut av produkten när det gäller estetik. 

Eftersom produkten skall stödja användning av människor med och utan funktionsnedsättning tas 

hänsyn till estetik i köket rent allmänt. Den är ren, avskalad, enkel och snäll samtidigt som den 

uttrycker kvalité och innovation. 

 
För att få människan att använda sig av produkten krävs för friska individer att det är enklare eller 

lika enkelt som att blöta fingrarna med saliv eller att den medför andra kvaliteter. De största 

behoven i samband med att öppna påsar är att: bära påsen, dra av påsen från rullen, fylla påsen och 

försluta påsen, se avsnitt 3. 4 Konceptgenerering. Vad gäller att integrera fler funktioner i form av att 

dra av påsen från rullen kan produkten förlora sitt värde av enkelhet. Efter vad som observerats på 
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hjälpmedelsmässan finns lösningar på marknaden som underlättar bärande av påsar och försluta 

påsen och funktionerna är svåra att kombinera med påsöppnaren utan att bli allt för komplicerad och 

dyr. Påsöpnnarens värde ligger i dess enkelhet, där formen är dess funktion. 

I butik kan påsöppnaren hänga på stället för rullarna med påsar, vilket gör den ytterst tillgänglig. 

Däremot har det observerats att i den sociala situationen som uppstår vid stället för påsar tenderas 

att bilda kö. Att placera öppnaren på stället skulle därför gå mot det naturliga beteendet i den sociala 

enheten samtidigt som det skulle kräva att butiken omarbetar stället för påsarna, se figur 47. 

 

 

Figur 47. Fast montering vid ställ med påsar. 

 
Att den hänger eller ligger separat gör operationen omständlig då tillgängligheten minskar. Risken för 

svinn ökor dock också, då den kräver att kunden lämnar tillbaka det efter användning, se figur 48 och 

49. Möjlighet finns dock till att hänga produkten i en kedja, snöre eller liknande för att begränsa 

svinn.   

 

 

Figur 48. Hängandes lös vid ställ med påsar. 
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Figur 49. Ligga bredvid påsställ.  

  
Genom att ha öppnaren på kundvagn/varukorg finns den tillgänglig för i stort sätt alla handlare och 

den finns tillgänglig utan att användaren behöver känna att hon är i vägen, se figur 50 och 51. Detta 

skulle kräva visst omställningsarbete för butiken men det motsvarar beteende i den sociala enheten, 

då användaren snabbt kan röra sig bort från stället med påsar för att inte känna att hon är i vägen.   

 

 

Figur 50. Finnas på kundvagn. 

 

 

Figur 51. Finnas på varukorg. 
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Om det istället för butiken är den egna individen som är kund skulle produkten kunna lanseras 

mycket tidigare på marknaden, men dock inte vara tillgänglig i butik för alla. Öppnaren skulle kunna 

kombineras med en myntbricka, se figur 52. 

 

 

Figur 52. Fungera som myntbricka. 

 
Att produkten är bärbar och går att ta med sig är viktigt för att inom hushåll kunna fylla funktion vid 

hantering av soppåsar och hundbajspåsar eller kunna användas i butik. Traditionellt sett förvaras 

köksredskap i kökslådor, se figur 53. Verktyget skulle kunna ligga i lådan, hängas ovanför köksbänk, 

se figur 54 eller kunna sättas fast i lådan för påsar för att vara nära till hands, se figur 55. Den skulle 

även kunna träs på skärbräda eller annan bänkskiva för att slippa hålla emot och kraftgrepp utan 

istället kunna trycka med hela kroppen, se figur 56. Funktionen skulle även kombineras med 

myntbrickan i butiken men på bekostnad av den enkla formen. 

 

 

Figur 53. Ligga i låda. 
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Figur 54. Hänga över diskbänk. 

 

 

Figur 55. Sitta fast i låda. 

  

 

Figur 56. Träs på skärbräda. 

 

3.7 Prototyptillverkning och testning 
 
Enkla funktionsmodeller tas fram stegvis där utförande [a], se figur 57 tas fram för att undersöka 

grundprincipen för funktionen. Även om skjuvning orsakas i båda armar i olika riktningar undersöks 

enligt [b] ifall funktionen kan uppnås med en konstruktion med färre bockningar. Funktionen är 

möjlig men för tillverkningsvänlighetens skull krävs att de skarpa hörnen rundas av enligt [c]. Om 
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lutningen i den övre armen är riktad framåt mot produktens gap enligt [d] försvinner den funktion 

som eftersträvas och likhet med Nohuos patent, JP 2006282273 (Hynell Patentbyrå 2011). En 

rundning görs för att friktionsytorna ska kunna ligga an mot varandra vid hela skjuvningsoperationen 

enligt utförande [e]. Rundningen kan vara mindre utan att effekten försämras enligt utförande [f]. En 

balans mellan det längre utförandet [g] och det högre utförandet [h] ger optimal funktion enligt 

utförande [i]. Viktigt är även att den övre armen är längre än den undre enligt utförande [i] för att 

arean för skjuvning skall bli större (Lönnelid & Norberg 1988) då armarna kommer att ligga an vid 

varandra längre. 

 

 

Figur 57. Stegvis utveckling av funktionsmodeller för produkt. 

 

3.8 Slutkonstruktion 
 
Den slutliga konstruktionen tillåter rent allmänt storserietillverkning till låg kostnad, då dess form är 

enkel enligt figur 58 (Jarfors et al. 2010). Se Bilaga 5: Slutkonstruktion för tydligare bild på tvärsnitt. 

Konstruktionen kräver ett flexibelt material som tål upprepad kompression och samtidigt går tillbaka 

till den ursprungliga formen när trycket släpps. Produktens gap är försett med friktionsytor vars 

material ger tillräckligt goda friktionsmässiga egenskaper för att kunna skjuva upp en plastpåse.   
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Figur 58. Modell av slutligt koncept. 

 
Produkten används genom att plastpåsen förs in i gapet. Handen orsakar kompression som gör att 

den övre armen dras mot individen och den undre armen sträcks bort från individen vilket orsakar 

skjuvning som öppnar påsen, se figur 59. 

 

Figur 59. Användning av påsöppnare. 
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3.9 Redovisning  
 
Den respons som ges vid utställning är mycket positivt. Allmänna besökare uppskattar den enkla 

lösningen till det vardagliga problemet som öppnandet av påsar innebär och kan mycket väl tänka sig 

att köpa produkten och använda den i butik. Designpanelen beskriver produkten som innovativ, 

självklar samt enkel och tycker att konceptet har alla chanser att lyckas på marknaden. 
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4 Diskussion 
 
Arbete i projektform tenderar ofta att bli stressande när det närmar sig deadline oavsett hur väl 

projektet planerats och lagom stress kan vara positivt för prestationen. Projektplaneringen vad gäller 

tidsplan hålls någorlunda. Dock precis som antagits gör påskhögtiden att konceptgenerering med 

reumatikerförbundet drar över tiden. Men på grund av den förutspådda risken finns en buffert som 

gör att projektet kan färdigställas med god marginal ändå.  

Den projektmodell som har tagits fram med faserna: projektstart, planering, informationssökning, 

produktspecificering, delredovisning, konceptgenerering, konceptval, konfiguration, 

prototyptillverkning och testning, slutkonstruktion, slutredovisning, utställning, dokumentation, 

opponering samt justering av rapport anses väl motiverad för att kunna lösa problemet. Stor vikt 

läggs på informationssökning för att arbeta i en framtung process så att bristande underlag inte skall 

göra att projektet inte kan redovisas. 

 
Metodens övergripande validitet och dess resultats reabilitet anses godtagbar med tanke på den 

tidsbegränsning som finns i projektet. Informationssökningens validitet och reabilitet kan på grund 

utav den självobservation som gjorts för att reda ut förutfattade meningar och hämningar antas vara 

god. Då en ansats kunnat göras med ett öppet sinne men samtidigt på ett ändamålsenligt sätt utan 

att fördommar omedvetet spelat in i projekt. Informationssökningen belyser även allsidigt 

problemet, där samtliga aspekter av problemet så som behov, smittspridning, hand som verktyg, 

hjälpa funktionsnedsättning, plastpåsen och nyhet ger en god bild av problemet. En kvalitativ ansats 

görs på grund av tidsbegränsning istället för en kvantitativ som är mer försvarbart vad gäller 

generaliserbarhet när utvecklingsprojektet syftar till att hjälpa alla (Nationalencyklopedin h). Dock 

kan generaliserbarheten antas väl motiverad utifrån de lika, bekräftande uppgifter som fåtts från 

samtliga håll inom de olika nyanserna i problemet. Generalisbarheten kan även antas väl motiverad 

då rörelsemönstret för öppnandet av plastpåsar observerats vara konsekvent för en individ, 

oberoende typ av påse eller situation, eftersom beteendet ofta är inövat och sker med hög grad av 

automatik.  

Produktspecificeringen bygger på den grundliga informationssökning som genomförts och dess krav 

och önskemål är därför väl grundade. Vid konceptgenereringen däremot skulle ytterligare en session 

med fördel kunna ha genomförts för att tillföra mer till lösningsarbetet. Då den session som 

genomfördes med Reumatikerförbundet var med äldre människor som var mycket fysiskt 

begränsade och hade knappt om tid var det svårt att tillämpa den kreativa processen. Enligt egen 

erfarenhet tenderar Brainstorming ofta att medföra att individen censurerar sig själv för att man är 

rädd för vad andra ska tycka om det man säger. Men i detta fall skulle metoden Slipwriting begränsa 

utfallet ytterligare då fysiska begränsningar gör det svårt för de medverkande att skriva.  

Konceptvalen grundas på de krav och önskemål som tagits fram via produktspecificering och kan 

därför anses väl motiverade. Det koncept som bäst uppfyller kriterierna väljs men det är det sunda 

förnuftet som används för att göra det slutliga beslutet, då de metoder som använts endast kan ses 

som riktmärken. Eftersom många fler parametrar spelar in än vad som kan uttryckas i matris- och 

diagramverktygen, exempelvis magkänsla. Vid konfiguration beaktas de parametrar som ingår inom 

ramarna för projektet. Det kan anses att större vikt borde lagts på att fördjupa greppvänlighet för 
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reumatiker. Men å andra sidan är öppnandet av påsar ingen operation som utförs vid många tillfällen 

eller i långa sessioner, vilket inte gör behovet av greppvänlighet prioritet även om det beaktas.  Vid 

prototyptillverkning kunde önskas att återkoppling med reumatiker kunnat ske och inte bara med 

användare som representerar den normala användaren eftersom det som funkar för 

funktionsnedsatta vanligtvis även funkar för alla, men inte tvärtom. Men på grund av projektets 

tidsbegränsning väljs att göra återkopplingen med normalanvändaren eftersom mycket information 

kring vad som önskats av funktionsnedsatta erhållits vid konceptgenerering. Redovisning ger även 

bekräftelse om att konceptet är inne på rätt spår.  

 
Att det slutliga konceptet som valdes blev just denna konstruktion beror på företagets möjligheter 

och premisser. Att modifiera påsen eller att tillämpa åtgärder som styr om beteende kring var 

påsarna skall finnas i butiken passar inte företaget.  

Det valda konceptet uppfyller huvudfunktionen, att öppna plastpåsar. Genom att det svåra motoriska 

moment som öppnandet av plastpåsar ofta medför undgås medges enkel användning. 

Funktionsnedsatta hjälps dessutom av att hela handen eller stora delar av handen involveras i 

kraftgreppet som klämgreppet innebär. Eftersom många individer med funktionsnedsättning har 

nedsatt kraft i mindre grepp. Konceptet medger ergonomisk arbetsställning då inga vridna ställningar 

i varken handled, armbåge eller axel krävs för att kunna använda produkten (Bohgrad 2010). 

Produkten kan även medge enhandsarbete för att stödja funktionshindrade. Produktens enkla 

semantik med den u- formade konstruktionen gör även att funktion och användning kan beskrivas 

effektivt. 

Produkten verkar inte förstörande utan bevarar påsens egenskaper med avrundningarna som finns i 

änden på varje arm. Prestandan maximeras i och med att den utpräglade formen vid kompression 

ger upphov till skjuvning i båda riktningar. Det kommer därför krävas mindre kraft för att öppna en 

påse med detta koncept än det enligt Nohuos patent, JP 2006282273 som endast orsaker skjuvning i 

en riktning. Konceptet stödjer även användning i butik och inom hushåll med samma konstruktion, 

men där användningsstrategin kan varieras. Produkten är också lätt utbytbar när produkten förlorar 

sin funktion både ur ett återvinningsperspektiv men även ur ett ekonomiskt perspektiv, då priset kan 

hållas lågt vid storserietillverkning (Jarfors et al. 2010). 

Efter som momentet att blöta fingret med saliv kan undgås kan smittspridning minimeras. Även om 

det är önskvärt att kunna integrera flera funktioner i produkten som behövs i samband med att påsar 

öppnas väljs att inte göra det eftersom konstruktionen då skulle bli mer komplicerad och förlora sitt 

värde av enkelhet. Den enkla formen gör det även möjligt att kunna skydda den tekniska funktionen 

indirekt genom mönsterskydd (Valentin Rehncrona 2012). 

Många ytterligare möjligheter och fördelar finns med projektet: produkten kan användas av både 

höger- och vänsterhänta, produkten kan anpassas i olika dimensioner efter greppstorlek, den kan 

förvaras i kökslåda, hänga vid diskbänk eller sitta fast nära till hands i lådan med plastpåsar, den kan 

kombineras med fäste på skärbräda eller köksbänk för extra stöd vid svårighet med klämgrepp. En 

likadan produkt kan användas inom hushåll som i butik, den kan monteras på stället med påsar, 

hängas på stället med påsar, hängas på varukorg, ligga löst bredvid påsar, hänga på kundvagn och 

kombineras med myntbrickan för kundvagnen. Produkten kan även stärka hälsan genom att 

människan kan tänkas handla mer frukt- och grönsaker om det blir enklare att öppna plastpåsar. Det 
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känns därför ytterst aktuellt att butiken skulle kunna vara kund av produkten med möjlighet att öka 

sin försäljning. 

Om produkten är driftsäker eller inte beror på material och tillverkning. Allmänt tillåter den 

okomplicerade formen storserietillverkning till låg kostnad (Jarfors et al. 2010). Dess material måste 

tillåta upprepad användning men beroende på val av material kan konstruktionen behöva stödjas 

upp diagonalt för att förstärka effekten av funktionen och ge en formbeständigare konstruktion, se 

figur 60. Material och tillverkning måste specificeras. Oklarheter finns även i dimensionering, då det 

behövs testas så att konstruktionen ger möjlighet till tillräckligt stor skjuvning för att påsen skall 

kunna skjuvas upp.  

 

Figur 60. Konstruktion med diagonalt stöd för att förstärka produktens  
funktion samt stödja upp konstruktionen beroende på materialval. 
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5 Slutsats 
 
Produkten gör det enklare att öppna påsar för människor med och utan funktionsnedsättning 

eftersom att det svåra motoriska momentet som kräver optimala friktionsförhållanden mellan 

fingertopparna och plasten försvinner. Produkten integrerar dock inte fler funktioner för att bevara 

sitt värde av enkelhet vid användning och framställning. Enkelheten gör det även möjligt att ge 

indirekt skydd av den tekniska funktionen genom mönsterskydd av form. Rent allmänt tillåter den 

enkla formen storserietillverkning till lågt pris men beror på val av material och tillverkningsmetod. 

Eftersom användaren slipper blöta sitt finger med saliv för att öppna påsar minimeras smittspridning, 

då individen inte får i sig de bakterier hon har på handen och inte heller för sina munhålebakterier 

vidare när hon tar i ett annat föremål. Produkten tillåter brukning i både butik och inom hushåll 

däremot kan användningsstrategierna se annorlunda ut beroende på om det är individen själv som är 

kund eller butiken. 

Vidare bör därför undersökas vilket material och vilken tillverkningsmetod som lämpar sig bäst 

utifrån funktionella och ekonomiska aspekter samt vem som är kund. Produktens dimension behöver 

även den specificeras noggrannare genom produkttest så att konstruktionen tillåter lämplig skjuvning 

för att kunna öppna en plastpåse.  
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Bilaga 1: Projektplan  
 
Projektet görs på uppdrag av Binar Elektronik AB, Trollhättan i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen ges på Innovations- och 

designingenjörsprogrammet vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp och sträcker sig över vårterminen år 2013. Handledare är 

Monica Jakobsson och examinator är Leo de Vin.  

1. Bakgrund 

Svårigheter finns i att öppna plastpåsar. Det kan vara plastpåsar som används för att handla frukt och 

grönsaker i, plastpåsar för att frakta hem varor från butik med, men även 1-, 2- och 3-liters plastpåsar 

som används i hemmet samt vanliga plastkassar för sophantering. Plastpåsens utformning gör att 

påsen måste skjuvas upp med fingrarna. För att skjuva upp påsen krävs ofta att man måste blöta 

fingrarna med saliv för att uppnå tillräckligt hög friktion.  Både handen och saliven sprider bakterier. 

Man kan därför smittas genom att slicka på sina fingrar efter att ha varit i kontakt med ett smittat 

föremål samt föra smittan vidare genom att ta i något annat. Att öppna påsar är särskilt svårt med 

olika typer av funktionshinder då operationen kräver hög finmotorik. Syftet är därför att underlätta 

öppnandet av plastpåsar i butik och hem för människor med och utan funktionshinder. 

Referensdokument:  
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2. Mål  

Att utveckla en lösning som ska underlätta öppnandet av plastpåsar i butik och hem för människor 

med och utan funktionshinder. Produkten ska utvecklas så att den är enkel att använda, har ett 

tilltalande utseende och utformas så att serietillverkning till låg kostnad skall vara möjligt. Om möjligt 

ska fler funktioner/möjligheter inkluderas i lösningen. 

Målet är att tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt i ett 

produktutvecklingsprojekt med faserna projektplanering, informationssökning, produktspecificering, 

konceptgenerering, konceptval, konfiguration, prototyptillverkning och testning, skydd samt 

slutkonstruktion. Genom att på ett målgruppsanpassat sätt identifiera, formulera och avgränsa 

problem, självständigt planera, genomföra och dokumentera samt tillämpa kunskaper och 

färdigheter som inhämtas under studietiden.  

Att dokumentera projektet skriftligt enligt ingenjörsmässig och vetenskaplig praxis samt presentera 

detta muntligt vid delredovisning, slutredovisning och utställning. Genom att granska och ge 

synpunkter på ett produktutvecklingsprojekt samt kunna bedöma motsvarande synpunkter på eget 

arbete. För att få en fördjuping inom området innovation och design. 

Projektet ska motsvara en arbetsinsats på 600h med start 2013-01-23 och beräknas vara avslutat 

2013-06 med högsta betyget godkänt.  
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3. Organisation  

Roll: 
 
 

Namn: 
 

Adress: 
 
 
 
 

Telefon: 
 
 

E-post: 

Utförande av projekt 
 
 

Therese Ruth 
 

Triogatan 11 
656 36 Karlstad 
 
 
 

0703-51 31 10 
 
 

therese.ruth@live.se 
 

Uppdragsgivare 
Binar Elektronik AB 
 

Leif Gustavsson 
 

Box 2001 
461 11 Trollhättan 
 
 
 

0520-47 32 00 
0702-63 01 58 
 

lg@binar.se 

Handledare 
Karlstad universitet 
 

Monica Jakobsson 
 

Karlstads universitet 
Fakulteten för hälsa, natur-
och teknikvetenskap 
651 88 Karlstad 
 

0547-00 16 54 
0706-90 58 80 
 

monica.jakobsson@kau.se 
 

 

4. Projektmodell 

Tabell 2. Projektmodell där de olika projektfaser, milstolpar, grindhål, färdigdatum samt ansvariga parter som krävs för att 
färdigställa projektet identifieras i enligt med den Work Breakdown Structure som gjorts, se Bilaga 1-2: WBS.  

Projektfas  Milstolpe   Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Planering Projektplan klar  2013-02-08 Therese 

  Projektplanen 
godkänd 

 Uppdragsgivare 
Handledare 
Examinator 

Informationssökning Informationssökning 
klar 

 2013-03-01 Therese 

Produktspecificering Kravspecifikation klar  2013-03-08 Therese 

  Kravspecifikation  
godkänd 

 Uppdragsgivare 
Handledare 

Delredovisning   2013-03-20 Therese 

Konceptgenerering Konceptbeskrivningar 
klara 

 2013-04-05 Therese 

Konceptval Konceptval klart  2013-04-05 Therese 

  Konceptval 
godkänt 

 Uppdragsgivare 
Handledare 

Konfiguration Konstruktionsunderlag 
klart 

 2013-04-19 Therese 

  Konstruktions-
underlag godkänt 

 Uppdragsgivare 
Handledare 

Prototyptillverkning 
och testning 

Test av prototyp klar  2013-04-26 Therese 

  Resultat av proto-
typing godkänd 

 Uppdragsgivare 
Handledare 

Slutkonstruktion Konstruktion klar  2013-05-03 Therese 
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  Konstruktion 
godkänd 

 Uppdragsgivare 
Handledare 

Slutredovisning Presentationsunderlag 
klart 

 2013-05-29 Therese 

Utställning Utställningsmaterial 
klart 

 2013-05-29 Therese 

Dokumentation Utkast rapport klar  2013-05-08 Therese 

 Rapport klar  2013-05-30 Therese 

  Rapport godkänd 
inför opponering 

 Handledare 

  Rapport godkänd 
inför opponering 

 Examinator 

Opponering   2013-06 Therese 

Justering rapport Rapport klar   Therese 

  Rapport godkänd  Handledare 

  Rapport godkänd  Examinator 

 

5. Kommentarer till tidsplan  

Projektets beståndsdelar har satts i relation till varandra enligt Bilaga 1-3: Pert-diagram för att i en 

tidsplan tillrättalägga processen, se Bilaga 1-4: Gantt-schema. Den kritiska linjen har identifierats som 

projektstart, dokumentation, opponering samt justering av rapport. Osäkerheter vid påskhögtiden 

gör att konceptgenereringen sträcker sig över ett längre tidsspann. Detaljplanering görs inför varje 

projektfas. 

  

6. Riskbedömning 

Tabell 3. Identifiering, bedömning och åtgärdande av de mest allvarliga, eventuella risker för försening av projektet enligt 
miniriskmetoden, där sannolikhet och konsekvens bedöms på en skala ett till fyra. 

Riskbeskrivning S K R=S∙R Åtgärd 

Tidsplaneringen håller inte  
 

2 2 4 Buffert 

Dokumentation går förlorad 
 

2 4 8 Säkerhetskopiering 

Bristande informationsunderlag 
 

1 4 4 Framtung process 

Projektet godkänns inte  
 

1 4 4 Kontinuerlig uppföljning med 
handledare och uppdragsgivare  

S=sannolikhet, K=konsekvens och R=riskfaktor 
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7. Dokumenthantering  

Dokumenteringen följer premisserna för en akademisk rapport med referenshantering enligt 

Harvardmetoden i överensstämmelse med svensk standard. Varje dokument namnges enligt aktuell 

projektfas samt versionsnummer. Säkerhetskopia tas dagligen. Karlstads universitets försättsblad 

används vid dokumentation. Dokumentations- och presentationsmallar å uppdragsgivarens villkor 

används särskilt vid önskemål. Projektet kommuniceras skriftligen med handledare vid universitetet 

via internetplattformen It’s Learning samt via e-mail med uppdragsgivare.  

 

Bilagor 

Bilaga 1-1: Projektbeskrivning    s. B1.1-2 
Bilaga 1-2: WBS     s. B2.1 
Bilaga 1-3: Pert-diagram     s. B3.1 
Bilaga 1-4: Gantt-schema     s. B4.1 
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Bilaga 1: Projektbeskrivning 
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Bilaga 2: WBS 

 

 
 

 E
xa

m
en

sa
rb

et
e 

 

1. Projektstart 

2. Projektplanering 3. Projektplan 

4. Informationssökning 

5. Produktspecificering 6. Kravspecifikation 

8. Konceptgenerering 

9. Konceptval 10. Konceptval 

11. Konfiguration 
12. 

Konstruktionsunderlag 

13. Prototyptillverkning 
och testning 

14. Prototyp 

15. Slutkonstruktion 16. Konstruktion 

7. Delredovisning 

17. Slutredovisning 

18. Utställning 

19. Dokumentation 20. Utkast rapport 

22. Opponering 21. Godkänd 

23. Justering rapport 
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Bilaga 3: Pert-diagram 

  

 

  Aktivitet Duration [h]        

1 Projektstart 4 

 
13 Prototyptillverkning och testning 40 

2 Projektplanering 36 

 
14 Prototyp godkänd - 

3 Projektplan - 

 
15 Slutkonstruktion 40 

4 Informationssökning 80 

 
16 Konstruktion godkänd - 

5 Produktspecificering  20 

 
17 Presentation 30 

6 Kravspecifikation - 

 
18 Utställning 30 

7 Delredovisning - 

 
19 Dokumentation 160 

8 Konceptgenerering 25 

 
20 Utkast rapport - 

9 Konceptval 25 

 
21 Godkänd inför opponering - 

10 Konceptval godkänt - 

 
22 Opponering 20 

11 Konfiguration 70 

 
23 Justering rapport 20 

12 Konstruktionsunderlag -    ∑=600 

   

1 

2 3 

4 5 6 
8 

9 
7 10 11 12 13 14 15 16 

17 

18 
21 22 23 

20 19 
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Bilaga 4: Gantt-schema 
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Bilaga 2: Produktspecificering 
 

Tabell 4. Olssons kriteriematris för att täcka in relevanta livscykelfaser och aspekter vid produktspecificering.  

Livscykelfas/Aspekter Process Miljö Människa Ekonomi 

Framställning (Tillverkning, 
montering, kontroll, lagring, m m) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Brukning (Installation, 
användning, underhåll, m m) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Eliminering (Borttransport, 
återvinning, förstöring, m m) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

 
Tabell 5. Kravspecifikation enligt Olssons kriteriematris för produktspecificering.  

Nr. Cell 
 

Kriterium 
Krav/ 
Önskemål 

Vikt 

1 
 

Huvudfunktion Öppna plastpåsar K 
 2 1.1 Framställning/Process Tillåta storserietillverkning K 
 3 1.2 Framställning/Miljö Vara fuktbeständig Ö 3 

4 1.3 Framställning/Människa Vara stöttålig Ö 3 

5   Minimera vikt Ö 2 

6 1.4 Framställning/Ekonomi Medge låg tillverkningskostnad K 
 7 2.1 Brukning/Process Medge enkel användning K 
 8   Bevara påsens egenskaper K  

9   Maximera prestanda K  

10   Vara underhållsvänlig Ö 3 

11 2.2 Brukning/Miljö Stödja användning i butik och hem K 
 12   Minimera smittspridning Ö 3 

13   Vara tystlåten Ö 1 

14 2.3 Brukning/Människa Hjälpa funktionsnedsatta K 
 15   Beskriva funktion och användning Ö 3 

16   Vara pålitlig K  

17   Medge ergonomisk arbetsställning K  

18   Vara logisk Ö 3 

19   Identifiera riskzoner Ö 2 

20   Medge enhandsarbete Ö 3 

21 2.4 Brukning/Ekonomi Integrera flera funktioner Ö 3 

22   Uttrycka kvalité Ö 2 

23   Tåla upprepad användning K  

24 3.1 Eliminering/Process Vara utbytbar K  

25 3.2 Eliminering/Miljö Återvinningsbar K  

26 3.3 Eliminering/Människa Bevara hälsa K  

27 3.4 Eliminering/Ekonomi Medge återanvändning Ö 1 
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Bilaga 3: Konceptgenerering 
 

Hjälpa 
funktionsnedsatta 

Enhands-
arbete 

Se Känna Lukta Höra 
An-

visningar 
Symboler Text 

Referens-
linjer 

Referens-
punkter 

Ljus 

Minimera 
smittspridning 

Undvik 
kontakt 

Undvik 
konatakt 

med 
kropps-
vätska 

Slicka inte 
på 

fingrarna 

Påsen är 
innesluten 

Dra påsen 
över 

handen vid 
fyllning 

Inpackat 
Hand-
hygien 

  

  

Separera två ytor Skjuvning Friktion Bända isär Kila upp Dra isär Blåsa isär Flärp Vrida 
Magnet-

ism 
Statisk 

elektricitet 
Tryck 

Drivande kraft Mekanisk Hydraulik Elektronik       

  

 

Figur 1. Morfologisk matris.
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Bilaga 4: Konceptval 
 

 

Elimineringsmatris 

 

+ Fullfölj 

- Eliminera 

? Mer info 

! Kolla specifikation 
 
Tabell 1. Elimineringsmatris, där varje lösning bedöms efter ifall dem löser huvudproblem, uppfyller alla krav, möjlighet att 
realisera, är inom budget, är en säker lösning, passar företaget och om det finns tillräcklig information 

Lösning Lö
se

r 
h

u
vu

d
p

ro
b

le
m

 

U
p

p
fy

lle
r 

al
la

 k
ra

v 

R
e

al
is

er
b

ar
h

et
 

In
o

m
 b

u
d

ge
t 

Sä
ke

r 
lö

sn
in

g 

P
as

sa
r 

fö
re

ta
ge

t 

Ti
llr

äc
kl

ig
 in

fo
 

Kommentar Beslut 

1 + + + + + + +   + 

2 + + + + + + +   + 

3 + + + + + + +   + 

4 + + + + + + +   + 

5 + + + + + + +   + 

6 + -             - 

7 + + + + + + +   + 

8 + + + + + + +   + 

9 + + -           - 

10 + + -           - 

11 + + + + + + +   + 

12 + + + + + + +   + 

13 + -             - 

14 + + ? + + + ? Hur fungerar statisk elektricitet? ? 

15 + + + + + + +   + 

16 + + + + + + +   + 

17 + + + + + -     - 

18 + + + + + + +   + 

19 + + -           - 

20 + + + + + -   
 

- 

21 + + + + + -     - 

22 + + + + + -     - 

23 + + + + + -     - 

24 + + + + + -     - 

25 + + + + + -     - 

26 + + + + + -     - 

27 + + + + + -     - 

28 + + + + + -     - 
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Relativ beslutsmatris 

 

+ Bättre 

- Sämre 

0 Lika bra 
 
Tabell 2. Relativ beslutsmatris, där bedömning sker utifrån realiserbarhet, innovativitet, genomförandetid, 
tillverkningsvänlighet, kostnad, effektivitet, användarvänlighet och säkerhet i förhållande till koncept 1. 

 
Lösning 

          Kriterier 1 (Referens) 2 3 4 5 7 8 11 12 15 16 

Realiserbarhet    0 0 0 0 - 0 - - - 0 

Innovativitet   0 0 0 + + + 0 + + + 

Genomförandetid    0 0 - 0 - 0 0 - - - 

Tillverkningsvänlighet   0 0 - - - 0 - - - - 

Kostnad   0 0 - - - 0 - - - - 

Effektivitet    0 0 + + + 0 0 - + + 

Användarvänlighet 

 
0 0 - - - 0 + + 0 - 

Säkerhet   0 0 + + 0 0 - - - 0 

Summa +   0 0 2 3 2 1 1 2 2 2 

Summa 0   8 8 2 3 1 7 3 0 1 2 

Summa -   0 0 4 3 5 0 4 6 5 4 

Nettovärde 0 0 0 -2 0 -3 1 -3 -4 -3 -2 

Ranking 2 2 2 3 2 4 1 4 5 4 3 

Beslut Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja 
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Viktbestämningsmatris  
 

1 Bättre 

0,5 Lika bra 

0 Sämre 

  
Tabell 3. Viktbestämningsmatris, där önskemål från kravspecifikation viktas mot varandra. 

Önskemål B
es

kr
iv

a 
fu

n
kt
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n
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 a
n
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g 

Id
en
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n
in

g 

M
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p
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d
n
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g 
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a 
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U
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a 
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V
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a 
fu
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tä
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d
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V
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a 
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V
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a 
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ål
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V
ar

a 
ty

st
lå

te
n

 

V
ar

a 
u

n
d

er
h

ål
ls

vä
n

lig
 

Summa Andel W 

Beskriva funktion och användning - 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10 15,4 % 5 
Identifiera riskzoner 0,5 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 15,4 % 5 

Integrera flera funktioner 0 0 - 1 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 3 4,60 % 5 
Medge återanvändning 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,50 % 1 

Minimera smittspridning 0 0 0,5 1 - 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 6,5 10,0 % 4 
Minimera vikt 0 0 0,5 1 0 - 0 0 0 0 1 0 2,5 3,80 % 2 

Uttrycka kvalité 0 0 1 1 0,5 1 - 0 0,5 0,5 1 0,5 6 9,20 % 3 
Vara fuktbeständig 0 0 1 1 0,5 1 1 - 0,5 0,5 1 0,5 7 10,8 % 4 

Vara logisk 0,5 0 1 1 0,5 1 0,5 0,5 - 1 1 1 7,5 11,5 % 4 
Vara stöttålig 0 0 1 1 0 1 0,5 0,5 0 - 1 1 6 9,20 % 3 

Vara tystlåten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 % 1 
Vara underhållsvänlig 0 0 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 1 - 5,5 8,50 % 3 

            
∑ 65 100 % 
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Kriterieviktsmatris 

 
Tabell 4. Kriterieviktsmatris, där lösningarna bedöms efter hur väl dem uppfyller önskemålen. 

  IDEAL 1 2 3 4 5 8 16 

Önskemål W v t v t v t v t v t v t v t v t 

Beskriva funktion och användning 5 5 25 5 25 5 25 5 25 4 20 5 25 3 15 3 15 

Identifiera riskzoner 5 5 25 4 20 4 20 4 20 3 15 5 25 5 25 5 25 

Integrera flera funktioner 5 5 25 2 10 2 10 2 10 3 15 3 15 1 5 1 5 

Medge återanvändning 1 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 

Minimera smittspridning 4 5 20 4 16 5 20 5 20 3 12 4 16 4 16 3 12 

Minimera vikt 2 5 10 5 10 5 10 5 10 4 8 5 10 5 10 4 8 

Uttrycka kvalité 3 5 15 4 12 4 12 4 12 3 9 5 15 4 12 5 15 

Vara fuktbeständig 4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 3 12 

Vara logisk 4 5 20 5 20 5 20 5 20 4 16 5 20 4 16 2 8 

Vara stöttålig 3 5 15 5 15 5 15 5 15 4 12 4 12 5 15 1 3 

Vara tystlåten 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 

Vara underhållsvänlig 3 5 15 5 15 5 15 5 15 3 9 4 12 4 12 1 3 

T=∑t   
 

200 
 

173 
 

177 
 

176 
 

143 
 

179 
 

156 
 

113 

T/Tmax   
 

1 
 

0,87 
 

0,89 
 

0,88 
 

0,72 
 

0,90 
 

0,78 
 

0,57 

Rank   
   

4 
 

2 
 

3 
 

6 
 

1 
 

5 
 

7 
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Spindelvävsdiagram 

 

 

Figur 1. Spindelvävsdiagram, beskriver visuellt vilket koncept som bäst uppfyller de viktigaste önskemålen. 
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Bilaga 5: Slutkonstruktion 
 

 

Figur 1. Skiss av tvärsnitt vid slutligt koncept. 

 

Figur 2. Tredimensionell skiss av modell. 

 


