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Sammanfattning 
Detta examensarbete är genomfört på uppdrag av företaget Smellwell AB 

och ämnar en produktutveckling av deras produkter. Smellwell tillverkar 

och säljer fuktabsorberande påsar med en fräsch doft för användning i 

skor och annan träningsutrustning. Målet med detta arbete var att ta fram 

och applicera en förbrukningsindikator på deras fuktabsorbenter. Det är 

idag svårt att avgöra när produkten är förbrukad vilket kan leda till att 

många kunder använder produkten för länge. Detta kan leda till en sämre 

användarupplevelse. Syftet med arbetet var därför att öka kundvärdet 

genom att kunna erbjuda kunden ett sätt att alltid veta när det är dags att 

byta ut sin produkt för maximal effekt.  Problemet delades upp i två del-

problem som löstes var för sig. Först togs det fram en lämplig indikator 

och sedan skapades tre appliceringsmetoder för indikatorn genom en 

produktutvecklingsprocess. I arbetet med att ta fram appliceringsme-

toderna användes två olika 3D-skrivare som hjälpmedel, en Makerbot 

Replicator+ och en Objet Eden 260v. Arbetet resulterade i en 6-månaders 

tidsindikator från det engelska företaget Timestrip® UK Ltd och tre olika 

indikatorhållare för olika appliceringsmetoder på fuktabsorbenten. Re-

sultaten har utvärderats av en fokusgrupp och förslag på kostnad och 

framtida tillverkningsmetod har angetts. Koncept 2 och koncept 3 fick 

bäst betyg i utvärderingen och kommer rekommenderas till Smellwell att 

gå vidare med.     
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Abstract 
This bachelor thesis has been carried out on behalf of Smellwell AB and 

aims at product development of their product. Smellwell manufactures 

and sells moisture absorbing bags with a fresh scent for use in shoes and 

sports equipment. The aim of this work was to produce and apply a con-

sumption indicator to their moisture absorbers. Today it is difficult to de-

termine when the product is consumed, which can lead to many custom-

ers using the product for to long. This can lead to a poorer user experi-

ence. The purpose of the work is therefore to increase customer value by 

offering the customer a way to always know when it is time to replace 

their product for maximum effect. The problem was divided into two 

sub-problems that were resolved separately. First, an appropriate indica-

tor was developed and three application methods were created through 

a product development process. In the process of developing the applica-

tion methods two different 3D-printers were used, a Makerbot Replica-

tor+ and an Objet Eden 260v. The work resulted in a 6-month’s time indi-

cator from the English company Timestrip® UK Ltd and three different 

holders for application at different positions on the moisture absorber. 

The results have been evaluated by a focus group and proposals for cost 

and future manufacturing methods have been specified Concept 2 and 

Concept 3 got the best rating in the evaluation and will be recommended 

to Smellwell to proceed with. 
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Förord 
 

Detta är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildning 

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Arbetet har genomförts av mig, Ida 

Wallin Berg, under vårterminen 2018.  

  

Fotografierna är tagna av mig där ej annat anges.    

 

Tack! 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Smellwell för förtroendet och ett 

speciellt tack till min handledare på företaget, Anton Haglund, för ditt 

engagemang och trevliga bemötande, både när vi träffades första 

gången på ISPO och vid senare möten. Det har varit fantastiskt roligt att 

få jobba med er! 
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1 Inledning  
I detta inledande kapitel presenteras arbetets bakgrund, syfte, problem-

formulering, avgränsningar, mål och en översikt över rapportens struk-

tur. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Detta arbete görs på uppdrag av företaget Smellwell World Wide Sweden 

AB. 

Företaget Smellwell grundades 2014 och tillverkar små färgglada fuktab-

sorberande tygpåsar att lägga i skor eller bland träningsutrustning. När 

fukten absorberas får bakterierna sämre fäste och detta minskar risken för 

att t.ex. träningsskorna ska lukta dåligt. Tygpåsarna är parfymerade och 

sprider därför en behaglig doft vilket gör att de även lämnar en fräsch 

känsla efter sig.  

Innehållet i påsarna består av naturliga salter och absorbenter och det är 

dessa som drar åt sig fukten. Bakterier trivs i fuktiga och varma miljöer 

men plockar man bort en av dessa faktorer, fukten i detta fallet, kan man 

eliminera skadan innan den har uppstått. 

Smellwell säljs i två storlekar, Smellwell Original och Smellwell XL, och 

kostar 89 kronor respektive 149 kronor. Produkterna kan köpas i bland 

annat sportbutiker, apotek och i deras egna webbshop. Påsarna kan åter-

användas flera gånger och är garanterade att hålla upp till sex månader 

från det att förpackningen bryts. Livslängden kan variera beroende på 

hur produkten används. När produkten används i utrymmen med hög 

relativ luftfuktighet förkortas livslängden jämfört med om den används i 

torrare utrymmen.  Produktens absorberande förmågan avtar aldrig helt, 

däremot försämras effekten markant. 

Eftersom produkten inte tydligt visar att den är förbrukad kan konsu-

menter ibland använda produkten längre än dess rekommenderade livs-

längd. Detta kan leda till att konsumenter blir missnöjda då de upplever 

att produkten inte ger önskad effekt, men de är samtidigt ovetande om 

dess ”bäst-före-datum” som står på Smellwells hemsida eller på 
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förpackningen. Även de konsumenter som vet att livslängden för pro-

dukten är sex månader är det inte många av dem som kommer komma 

ihåg när de öppnade förpackning till de fuktabsorberande tygpåsarna till 

sina joggingskor.   

1.2 Övergripande syfte  

Syftet är att genom studier av tidigare lösningar och produktutvecklings-

metoder ta fram och applicera en förbrukningsindikator på Smellwells 

produkter för att uppnå ökad kundvärde. Detta kommer vara en attraktiv 

kvalitet för kunden då det går att avgöra när produkten borde bytas ut 

för fortsatt maximal effekt, något som är svårt att göra idag.    

1.3 Problemformulering 

Det är idag svårt att avgöra om produkten är förbrukad eller inte. En 

minskad absobtionsförmåga kan vara svårt att upptäcka då det ofta hand-

lar om en relativt liten fuktighet i ett material och själva processen är inget 

som går att se med blotta ögat. Då används andra sinnen som till exempel 

lukt. Eftersom produkten fortfarande avger doft även då dess absorpt-

ionsförmåga minskat kan detta ge en vilseledande effekt. Kunden upple-

ver då att produkten fortfarande är aktiv men egentligen täcker den end-

ast över problemet. Bakterierna finns kvar men täcks tillfälligt över med 

en fräsch doft. 

1.4 Avgränsningar 

- Arbetet ska utföras under 10-veckor. 

- Studien har fokus på framtagning av indikatorlösning och inte till-

verkning av denne. Antingen presenteras endast ett förslag hur 

man skulle kunna skapa en ny indikator eller presenteras en redan 

färdig lösning. 

- Studien är avgränsad till utvärdering 2–3 koncept av en fokus-

grupp. 

- Studien har sitt fokus på prototypframtagning. En färdig produkt 

kommer inte produceras under projektets gång. 

- I studiens kostnadsberäkning negligeras företagets egna produkt-

ionskostnader 
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1.5 Verifierbara mål 

- Undersöka möjligheten att applicera en förbrukningsindikator på 

Smellwells produkter utan att påverka dess mjuka känsla.  

- Utveckla eller ge förslag på en befintlig indikator som kan använ-

das för att indikera att produkten är förbrukad och borde bytas ut. 

- Tillverka 2–3 verklighetstrogna prototyper för utvärdering. 

- Kostnadsberäkning på indikatorlösningen ska utföras för att före-

taget ska kunna ta beslut om lösningen blir en del av den existe-

rande produkten på marknaden idag eller om det ska skapas en 

ny och lyxigare kollektion.  

1.6 Översikt  

Rapportens resultat är uppbyggd i två delar. Första delen handlar om 

tillvägagångssättet fram till att valet av indikatorlösningen gjordes. 

Andra delen är en redogörelse av produktutvecklingsprocessen för 

framtagningen av de tre appliceringsmetoderna. 
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2 Teori  
I detta kapitel presenteras information som ligger till grund för beslut 

och metoder i denna rapport. 

2.1 Produkten Smellwell 

Smellwell-påsen produceras i två olika storlekar, Original och XL. 

Smellwell Original, se figur 1, är designad för att användas i olika typer 

av skor (jogging-, fotboll-, arbetsskor etc.) och Smellwell XL är designad 

för att användas i större sportutrustning (pjäxor, boxningshandskar, trä-

ningsväskor etc.). Förutom storleksskillanden är produkterna identiska i 

sin utformning. Smellwells produkter finns i ett flertal färgglada mönster 

men har samma doft oavsett design.  

 

Smellwell-påsen består av en ytterpåse och en innerpåse, se figur 2. Ytter-

påsens syfte är att skydda innehållet, göra produkten estetiskt tilltalande 

och ge den en mjuk känsla vid användning. Materialet i ytterpåsen är 

mikrofiber. Innerpåsen är tillverkad i nonwoven och innehåller produk-

tens absorberande och doftande ämnen. Nonwoven är ett material som 

består av tunna polypropentrådar som spinns, vävs och sedan pressas till 

ett flexibelt och fast tyg. Texturen gör att tyget har en bra andningsför-

måga samtidigt som materialet är slitstarkt. [1]  

Tillverkningen av Smellwell görs i två olika processer. Innerpåsen tillver-

kas under en process och ytterpåsen under en annan. Innerpåsens tillver-

kas genom att tre kanter sammanfogas till en påse och sedan fylls denna 

påse med det absorberande innehållet. Därefter förseglas påsen genom 

Figur 1: Smellwell Original (vänster) och visning av deras användningsområde, t.ex. 

i ett par joggingskor (höger). [27] [28] 
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att den fjärde och sista kanten sammanfogas. Ytterpåsen tillverkas på lik-

nade sätt. Den består av en stor bit material som viks på mitten. Därefter 

sys två sömmar, en kortsida och en långsida där samtidigt lappen med 

företagsloggan sys in i sömmen. Därefter placeras innerpåsen i den öppna 

ytterpåsen. Hela produkten förseglas med en grov röd söm på den sista 

kortsidan. 

 
Figur 2: Smellwell-påsens olika delar. 

De absorberade ämnena i en Smellwell är en blandning av salter, aktivt 

kol och absorbenter. Det exakta innehållet vill inte företaget gå ut med 

eftersom det är det som gör dem unika jämfört med andra konkurrerande 

företag. Salt används vid avfuktning eftersom det är ett hygroskopiskt 

material. Att ett material har hygroskopiska egenskaper betyder att det 

strävar efter jämvikt genom att uppta och avge vattenånga beroende på 

den omgivande luftens fuktighet. [2] Aktivt kol används för rening och 

filtrering av gaser och vätskor på grund av sin adsorberande förmåga. 
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Figur 3: Aktivt kol i pulverform [3] 

Giftiga ämnen, slaggprodukter och bakterier tas upp och binds på materi-

alets yta. Aktivt kol är effektivt eftersom materialet är porös och innehål-

ler många, och mycket små, porer vilket gör att den adsorberande ytan 

blir stor, ca. 500–1500 m2/g kol. [4]  

2.2 Timestrip® UK Ltd 

Timestrip är ett företag från Cambridge i Storbritannien som specialiserar 

sig på tids- och temperaturindikatorer. Dessa indikatorer är små, 19mm 

x 40mm, och är ämnade för engångsförbrukning. Deras produktkatalog 

består av ett antal standardindikatorer men de designar även skräddar-

sydda lösningar utifrån kundens önskemål. Dessa önskemål kan exem-

pelvis vara form, storlek eller ett grafiskt tyck, till exempel en företagslo-

gotype. De har flera globala företag som kunder, till exempel 3M, Whir-

lpool och Siemens. [5] 

2.2.1 Tidsindikator 

Timestrips tidsindikatorer finns i flera olika tidsskalor, allt ifrån 1 timme 

till 24 månader. Indikatorerna innehåller inga rörliga delar, kräver ingen 

strömkälla och har hög noggrannhet. De indikatorer som mäter passerad 

tid i månader har en noggrannhet inom några timmar.  

För att aktivera indikatorn pressas bubblan på indikatorns framsida ner. 

När indikatorn är aktiverad visas detta genom att en röd linje blir synlig 

i det vita indikatorfönstret. Därefter fortsätter den röda färgen att fylla 

indikatorfönstret med en förkalibrerad hastighet som ger det tidsintervall 

som kunden önskat att mäta. Den aktuella aktiveringstiden avläses 
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genom att se hur långt upp den röda färgen har spridit sig i indikator-

fönstret. När färgen har fyllt hela fönstret har det valda tidsintervallet 

passerat och det är dags att antingen utföra en uppgift eller byta ut en 

produkt.  

 

Figur 4: En 6-månaders tidsindikator från företaget Timestrip® UK Ltd 

Timestrip använder endast matoljor och giftfria färgämnen i indikato-

rerna vilket gör de inte utgör några hälsorisker om de skulle läcka. Detta 

är osannolikt eftersom färgen är helt inkapslad i indikatorn. Eftersom   det 

dessutom endast finns i en liten mängd färg i varje indikator skulle detta 

heller inte påverka andra närliggande produkter vid ett eventuellt läck-

age.   

Timestrips indikatorer är inte konstruerade för att kunna användas under 

vatten men de är stänktåliga. Under korta perioder tåler de även att sän-

kas ner helt under vatten utan att det påverkar indikatorn. Standardindi-

katorerna är kalibrerade för att användas i en genomsnittlig temperatur 

på 22°C. Vid användning under högre eller lägre temperaturer kan indi-

katorns noggrannhet påverkas en aning. Högre temperaturer än den ge-

nomsnittliga gör att färgen vandrar snabbare än förväntat i indikator-

fönstret och vid lägre temperaturer vandrar färgen i en långsammare has-

tighet. Timestrip fungerar i alla riktningar och färgen kommer att vandra 

uppåt i indikatorfönstret oberoende av indikatorns orientering. [5] För 

produktspecifikation för tidsindikatorn, se bilaga A.  
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2.3 Objet Eden260v 

Objet Eden260v använder en skrivarteknik som heter PolyJet. Tekniken 

bygger på att ett polymermaterial i vätskeform läggs ut i ett tunt skikt på 

byggplattan och härdas omedelbart med hjälp av UV-ljus. Stödmaterialet 

påminner om gelé och avlägsnas efteråt genom vattenstrålning. PolyJet 

ger släta och exakta delar och med en noggrannhet ner till 0,1 mm kan 

den skapa tunna väggar och komplexa geometrier med hjälp av det 

största utbudet material av alla 3D-tekniker.  Materialet som användes till 

prototyperna var ett gummiliknande material som heter TangoGray 

FLX950. [6] 

2.4 Formsprutning 

Formsprutning är en av de vanligaste bearbetningsmetoderna för till-

verkning av 3D-gummidetaljer. [7] Gummigranulat smälts och pressas in, 

med hjälp av en skruvmatare, i ett formverktyg. Det robusta verktyget 

består av två delar, en över- och en underdel, i tjockt och hållbart stål. 

Hålrummen i verktyget görs genom svarvning eller fräsning. Verktyget 

värms upp till en temperatur runt 200°C. När allt flytande gummi är in-

sprutat i formen vulkaniseras sedan detaljen, under högt tryck och tem-

peratur, för att härdas och bli formstabilt. Vulktiden beror sedan helt på 

detaljens tjocklek och storlek. Metoden passar till produktioner av stora 

volymer eftersom många maskiner är helautomatiserade vilket gör pro-

cessen effektiv. En annan anledning är att framtagningen av verktyget är 

en avancerad process vilket gör det mycket kostsamt att tillverka. Ef-

tersom verktyget är dyrt behövs det tillverkas en stor volym av detaljen 

för att investeringen av verktyget ska vara lönsam.  
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3 Metod 
För att underlätta arbetet i detta projekt användes top-down-metoden. [8] 

Denna metod innebär att problemet bryts ner i mindre och mer överskåd-

liga delproblem som sedan löses var för sig. För varje delproblem anges 

både kravspecifikation och lösningsförslag.  

Det första problemet som handlade om att undersöka möjliga lösningar 

för att indikera förbrukning angreps genom studier av litteratur och 

elektroniska källor. Det andra problemet som handlade om att utveckla 

ett koncept för att applicera en indikator på Smellwells produkter löstes 

genom produktutveckling.  Den produktutvecklingsprocess som ligger 

till grund för detta arbete är baserat på kapitlet ”Produktutvecklingspro-

cessen inom industrin” ur boken ”Produktutveckling – effektiva metoder 

för konstruktion och design”. [8] Ett fåtal ändringar har gjorts i den stan-

dardiserade processen för att anpassa detta arbete, dessa ändringar fram-

går i figur 5. Den process som beskrivs i boken visas till vänster i figur 5 

medan den reducerade versionen som användes i detta arbete ses till hö-

ger i figuren. 

De största ändringarna beror på att detta produktutvecklingsarbete 

handlar om en omkonstruktion av en redan befintlig produkt. Den pro-

cess som presenteras i boken utgår från en nyutveckling av en produkt 

och därmed tas samtliga faser i processen upp. Vid en omkonstruktion 

behöver inte alla faser tas hänsyn till och processen kan därför kortas ner 

[8].  Även den sista fasen ”Marknadsintroduktion” eliminerades då utfö-

randet i denna fas inte rymdes innanför arbetets avgränsningar, se 1.4 

Avgränsningar. En av avgränsningarna är att studien har fokus på proto-

typframtagning och att en färdig produkt inte kommer produceras under 

projektets gång. Detta betyder att arbetets sista fas kommer vara en pla-

nering för produktion och tillverkning, men det kommer inte att genom-

föras. 
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Figur 5: Ändringar i produktutvecklingsprocessen.                                                                   

3.1 Förstudie 

Förstudien påbörjades genom att göra en nulägesanalys i form av en 

SWOT-analys. Där listades arbetets styrkor, svagheter, hot och möjlig-

heter för att få en översikt över projektet i sin helhet, se bilaga E. Ett po-

sitioneringsdiagram gjordes för att undersöka var på marknaden dagens 

Smellwell placerar sig jämfört med konkurrenterna. Analysen gjordes 

även för att se vilken lucka på marknaden resultatet av detta arbete skulle 

behöva fylla. De parametrar som jämfördes var pris och antal detaljer så 

som doft, färg, form eller andra tillbehör. Ur diagrammet, se bilaga F, kan 

det utläsas att med en applicering av en indikator tillsammans med en 

extra och oväntad funktion, som tillsammans inte får innebär en för stor 

prisökning, skulle Smellwell kunna fylla en stor lucka på marknaden. 

Detta kommer innebära en betydande fördel gentemot konkurrenterna.  

3.1.1 Framtagning av indikator 

Arbetet med att utveckla en förbrukningsindikator för Smellwell påbör-

jades med att undersöka vilka faktorer som skulle kunna mätas i 
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förbindelse med produkten. Om en faktor är mätbar och föränderlig kan 

förhoppningsvis en indikator baseras på dessa värden. De faktorer som 

undersöktes var: 

- Fukt 

- pH 

- Volym 

- Vikt 

- Densitet 

- Tid  

Katalogmetoden användes då informationssök gjordes systematiskt i lit-

teratur och i elektroniska källor. Efter diskussion om resultaten med An-

ton Haglund, produktutvecklare på Smellwell, togs beslutet att gå vidare 

med en indikator som baserades på tid. En tidsindikator från företaget 

Timestrip® UK Ltd passade in på de tidigare satta kraven på en indikator. 

För mer information om indikatorn, se 2.2.1 Tidindikator eller bilaga A. 

 

Eftersom denna indikator redan är en existerande produkt behövdes inga 

ytterligare funktionstest på produkten göras utan fokus flyttades istället 

till appliceringen av indikatorn. Timestrip är inte anpassad till tygpro-

dukter utan har endast en liten klisterremsa på baksidan för applicering 

på hårda underlag. Vidare produktutvecklingsprocess handlar därför om 

appliceringsmetoden för en Timestrip på en Smellwell. 

3.2 Produktspecifikation 

Målspecifikationen uppdaterades och sammanställdes efter förstudien 

tillsammans med Anton Haglund, produktutvecklare på Smellwell, för 

att säkerställa att företagets alla krav på indikator och dess applicering 

inkluderades. Eftersom det är olika krav på indikatorn och på dess appli-

cering är målspecifikationen delad i två. De krav som är markerade i grått 

gäller för indikatorn och resterande är de krav som finns på applicering-

smetoden, se 4.2.1 Målspecifikation. 

Som stöd för att översätta kundkraven till mätbara konstruktionspara-

metrar och produktegenskaper användes QFD-metoden, se bilaga D. 

QFD står för ”Quality Function Deployment” och kallas på svenska för 

kundcentrared planering. Denna metod används oftast för vidareutveckl-

ing av redan existerande konceptlösningar och hjälper den ansvarige ut-

vecklaren att omvandla kundkrav till design och kvalitetstänk. I en ma-

tris, som på grund av sitt utseende ofta kallas ”kvalitetshuset”, listas 
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kundkrav i rader och produktegenskaper i kolumner. Sedan bedöms de-

ras samverkan med hjälp av poäng. Svaga rader betyder att det är ett 

kundkrav som inte täcks in helt i konceptet och svaga kolumner betyder 

att det är en onödig produktegenskap. I matrisen viktas även hur starkt 

varje kundkrav uppfylls, både genom det egna konceptet och ett antal 

utvalda konkurrenter. Detta ger en grafisk bild över produktens position 

gentemot de starkaste konkurrenter. QFD-metoden används även för att 

i efterhand kunna spåra vägen fram till ett konstruktionsbeslut. Samman-

fattningsvis används metoden som stöd för att systematiskt översätta 

kundönskemål till en teknisk kravspecifikation, göra en konkurretanalys 

(eng. Benchmarking) samt fungera som dokumentation för spårbarhet av 

konstruktionsbeslut. [8]    

3.3 Konceptgenerering 

Arbetet med att utveckla en appliceringsmetod för tidsindikatorn började 

med en konceptgenerering. Utgångspunkten för konceptgenereringsar-

betet är de funktionella kriterierna i målspecifikationen, se 4.2.1 Målspe-

cifikation. Dessa kriterier blev de delfunktioner som konceptgenere-

ringen skulle hitta dellösningar till. I detta arbete användes både kreativa 

och systematiska metoder som stöd för genereringen. De systematiska 

metoder som användes var ”Databaserade lösningsverktyg” och ”Analys 

av konkurrent- och besläktade produkter” och de kreativa metoderna var 

”Analys av naturliga system” och ”Slumpordlista”. [8] Denna fas görs för 

att generera så många nya idéer och lösningar som möjligt och det är vik-

tigt att inte tänka alltför djupt utan att anteckna alla de första och spon-

tana associationerna som kommer upp.  

3.4 Produktkoncept 

Delfunktionerna och deras genererade dellösningar fördes in i en Morfo-

logisk matris, se Bilaga B. I denna matris kombineras dellösningarna från 

både de kreativa och de systematiska metoderna och sätts samman till 

totallösningsalternativ. Detta görs genom att dra linjer mellan de olika 

funktionernas dellösningar i matrisen och då har det skapats totallös-

ningar som innefattar en lösning för varje funktion. Sedan sorteras de to-

tallösningar ut som uppfyller alla krav och är realiserbara medan de to-

tallösningar som är orimliga sorteras bort.  
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3.5 Konceptval 

De totallösningar som gick vidare från den morfologiska matrisen, efter 

eliminering av orimliga lösningar, fördes in i Pugh-relativa-beslutsma-

tris, se bilaga C, för en sista utvärdering. Varje totallösning bedömdes ut-

ifrån ett antal urvalskriterier som baseras på målspecifikationens krav 

och önskemålen. Det är viktigt att täcka så mycket som möjligt av alla 

aspekter men fokus är att täcka det kritiska problem som produkten ska 

lösa. En totallösning väljs som referens och sedan bedöms resterande ut-

ifrån om de uppfyller kriteriet bättre (+) eller sämre (-) än referenslös-

ningen. Ett nettovärde för alla lösningar beräknas och utifrån dessa resul-

tat beslutas det vilka lösningar som går vidare till nästa fas. 

3.6 Designkonstruktion 

De koncept som gick vidare från beslutsmatrisen kombinerades och 

några ändringar gjordes för att optimera varje koncept. Dessa nya och 

modifierade koncepten skissades upp och dessa blev produktutveckl-

ingsfasens slutkoncept.  

3.7 Prototyp 

Prototyper kan tas fram för många olika syften. I detta projekt planerades 

en framtagning av prototyper för att kunna utvärdera ett av de viktigaste 

kraven på detaljerna, enligt QFD-matrisen i bilaga D, det vill säga att de 

inte ska förstöra den mjuka känslan av en Smellwell. Prototypen behöver 

därför vara tillverkad i ett mjukt material för att vara så lik den slutliga 

produkten som möjligt. Nedan förklaras de steg som gjordes för att till-

verka prototyperna. 

3.7.1 Solidworks 

I modelleringsprogrammet Solidworks designades de tre detaljerna uti-

från de tidigare gjorda skisserna. Under modelleringen uppstod nya frå-

geställningar kring designen som inte tidigare hade inkluderats i skis-

serna. Detta var positivt eftersom detaljerna blev mer preciserade då 

dessa frågeställningar besvarades. Modelleringen i Solidworks gjordes 

för att skapa modeller för prototypframtagande genom 3D-utskrifter. 
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3.7.2 Makerbot Replicator+ 

För att spara tid och pengar tillverkades de första omgångarna prototyper 

i en 3D-skrivare av märket Makerbot. Detta eftersom det fanns mer för-

kunskap om denna skrivare vilket gjorde att den kunde hanteras utan as-

sistans. Dessutom är materialet billigare än det till Objet-skrivaren som 

senare skulle användas. De första omgångarna prototyper skrevs ut för 

att kontrollera att STL-filerna var vattentäta och att detaljernas design var  

tillfredsställande även vid utskrift. En STL-fil är ett filformat som gör om 

en 3D-geometri till ett rutnät. Detta gör att filen kan hanteras av andra 

program och verktyg, till exempel 3D-skrivare. Om det finns håligheter i 

rutnätet är filen inte vattentät, detta stället till problem då andra program 

inte kan läsa av filen på rätt sätt.   

3.7.3 Objet Eden260v 

Den skrivare som användes för de slutliga och mjukare prototyperna var 

en Objet Eden260v. Per Skoglund, forskningsingenjör på Sporttech Rese-

arch Centre, assisterade både vid hantering av skrivaren och dess förbe-

redningsprogram Objet Studio. Den optimala orienteringen av detaljerna 

på byggplattan togs fram genom att skriva ut en detalj i fyra riktningar; 

liggande, upp och ner, stående på kortsida och stående på långsida. Detta 

visade att det bästa resultat uppnåddes när detaljen låg ner med framsi-

dan uppåt. Programmet hade en inställning som gjorde ovansidan i x-led 

glansig och därmed blev det den estetiskt finaste.  

3.8 Prototypprovning 

För att utvärdera de tre olika detaljerna som appliceringsalternativ för 

tidsindikatorna användes en fokusgrupp. Denna metod används vid mer 

begränsade studier och cirka 5–15 personer deltar i en grupp. Det hålls 

inga intervjuer och det ställs inga direkta frågor utan tanken är att delta-

garna ska diskutera fritt och ge sin uppfattning om en ny eller tilltänkt 

produkt. Fokusgruppen bör vara sammansatt av personer som är be-

kväma i varandras sällskap för att inte diskussionen ska hämmas. I ett 

produktutvecklingsprojekt används ofta en fokusgrupp tidigt i processen 

för att utvärdera skisser, renderingar och prototyper för att undersöka 

användarens reaktioner på olika utföranden av produkten. Prototyperna 

behöver inte vara funktionsdugliga utan ska mest representera form, färg 

och yta.  
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3.9 Produktionsanpassning och serieversion 

Om detaljerna ska tillverkas i löpande produktion kommer de tillverkas 

i ett annat material, med en annan metod och i ett större antal än vad 

prototyperna gjorde. Prototyper tillverkas i ett litet antal där stora delar 

av tillverkningen sker manuellt och med hantverksmässiga metoder, vil-

ket inte blir hållbart i en serieproduktion. Tillverkningskrav har inte hel-

ler tagits i beaktning under prototypframtagningen. I denna slutkon-

struktionsfas måste ett flertal frågor besvaras noggrant. Hur ska detaljen 

tillverkas? Hur ska detaljen monteras? Hur ska detaljen integreras med 

den redan existerande produkten? Vilka maskiner och processer krävs för 

att realisera denna produktion?   

3.9.1 Material och tillverkning 

För att ta ett beslut om vilket material slutprodukten skulle produceras i 

användes en systematisk metod; Analys av besläktade produkter. Denna 

metod underlättar då stora delar av bakrundsarbetet och undersökning-

arna redan är gjorda innan den besläktade produkten lanserades på 

marknaden. Eftersom de besläktade produkterna redan används inom 

samma område eller under samma omständigheter kan mycket inspirat-

ion hämtas därifrån. Mjuka märken på profilkläder är en produkt som 

liknar den produkt som ska utvecklas i detta arbete. Metoden för att be-

stämma tillverkningsmetod för detaljerna var liknande den föregående. 

Det vill säga att undersökning gjordes för att kartlägga hur liknade pro-

dukter tillverkas och vilket som skulle vara det mest lönsamma alternati-

vet. Flera företag kontaktades för information om produktion och till-

verkning. 

 

Figur 6: Exempel på flera olika gummimärken för profilkläder. [9] 

3.9.2 Montering och applicering 

För montering och applicering av indikatorlösningen studerades de me-

toder som redan finns i Smellwells produktion. Detta för att göra 
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implementeringen av ett nytt steg i produktionen så enkel och billig som 

möjligt.   

3.9.3 Kostnadsberäkning och prissättning 

För att kunna göra en beräkning på hur mycket hela indikatorlösningen 

skulle kosta att producera kontaktades Johan Ejehag, VD på InduMedic 

Polymer AB, och Abi Isbitsky, säljare på Timestrip UK Limited. Alla kost-

nader är beroende av hur stor volym som ska tillverkas eller beställas. 

Kostnaden är baserad på Smellwells årsförsäljning och att det placeras en 

indikator på varje par Smellwell. Hela indikatorlösningen inkluderar två 

gummidetaljer (en framsida och en baksida), en indikator och en sam-

manfogande söm.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit ur förstudien och 

fram till slutkoncepten. Förstudien handlar om framtagningen av en in-

dikator och därefter redovisas framtagningen av appliceringsmetoderna. 

4.1 Förstudie 

Förstudien var en lång beslutsprocess men arbetsgången är av stor vikt 

för det slutliga valet av tidsindikator, därför presenteras hela förloppet i 

resultatet. Nedan presenteras var och en av de faktorer som undersöktes 

och anledningen till varför dessa succesivt valdes bort.  

4.1.1 Fukt 

Eftersom fukt är det som Smellwell absorberar var detta en av de första 

faktorerna att undersökas. Ett av de konkurrerande företagen till 

Smellwell, Boot Bananas, använder bomull vilket är benäget att ändra 

färg då det utsätts för fukt. [10] Detta ger en tydlig visuell indikation men 

samtidigt visar det endast när tyget är mättat och inte att innehållet i pro-

dukten är det. Det finns fuktindikatorer på marknaden idag men dessa är 

utvecklade för att mäta relativ luftfuktighet i omgivningen eller inne i 

stängda förpackningar, inte fuktigheten i ett ämne. Då krävs mer avance-

rad elektronisk utrustning för att undersöka detta, exempelvis en hygro-

meter, något som blir svårt att applicera på en Smellwell, se figur 8. De 

fuktindikatorer som finns idag är tillverkade i papper och får därför inte 

utsättas för vatten eller ånga, vilket gör dem svåra att applicera på en 

Smellwell som ska vara verksam i den sortens miljö, se figur 7. 

Figur 7: Fuktindikator tillverkad i                           Figur 8: Hygrometer för    

papper som visar den högsta uppnådda                 mätning av relativ  

luftfuktigheten.                                                            luftfuktighet.  
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4.1.2 pH 

Nästa faktor som studerades var en indikator som kunde utlöstas på 

grund av ändringar i pH-värde. Eftersom det kunde vara svårt att mäta 

mängden fukt i produkten så kanske ett samband mellan pH-värde och 

fuktmängd kunde tas fram och på så sätt indikera att produkten är för-

brukad. Research inom ämnet visade att detta inte skulle vara en pålitlig 

mätmetod då pH-värdet i svett varierar från person till person, mellan 5 

och 7, trots att mängden vätska är den samma. [12] Detta skulle därför 

vara en vilseledande faktor att basera indikatorn på eftersom det blir 

svårt att hitta ett linjärt samband mellan pH-värde och absorberad fukt-

mängd.  

4.1.3 Vikt, volym och densitet 

När ett absorberande ämne räknas som mättat har det absorberat all den 

vätska eller partiklar det kan. Detta kan orsakas av olika anledningar, an-

tingen har alla kemiska bindningar blivit mättade (partiklar) och därmed 

finns det bara enkelbindningar kvar i ämnet eller har porerna i ämnet har 

förlorat sin absorberade förmåga (vätska) på grund av ändrad struktur 

eller att de är fyllda. I detta fall är produkten fuktabsorberande och därför 

skulle en mättning bero på att porerna har ändrat struktur eller att de är 

fyllda. Därför väcktes tanken att detta var faktorer som skulle kunna mä-

tas för att ge konsumenten en indikation på att produkten var förbrukad. 

De mätbara och föränderliga faktorerna var vikt, volym och densitet.  

För att använda vikt som indikator skulle konsumenten behöva väga sin 

Smellwell för att undersöka om en viktförändring skett. När produkten 

kommit upp i en förbestämd vikt indikerar detta på att produkten är mät-

tad och därmed förbrukad. 

Även volymen skulle kunna utgöra en indikator. När produkten är ny är 

de absorberande partiklarna i en Smellwell en viss form men när saltet 

absorberar fukt och binder vattenmolekyler kan det ändra strukturen. Ef-

tersom mängden salt är dominerande över mängden vatten när en 

Smellwell läggs i en sko löses bara lite av saltet som har kontakt med vat-

tenmolekylerna upp och när det kombineras med resten av saltet sam-

manfogas dessa likt cement till en aningen ny struktur. Under denna pro-

cess och genom användandet fastnar inte alla partiklar på nya partiklar 

utan nya små partiklar, likt ett damm, bildas också. Detta skulle bidra till 

att hela innehållet packar sig bättre och därmed minskar den totala 
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volymen på innehållet. För att mäta detta kunde ett streck appliceras på 

påsen och när volymen sänkts under denna indikerade detta att produk-

ten var förbrukad.     

Densiteten av en Smellwell kan också mätas för att se hur mycket fukt 

den har absorberat. Ju mer absorberad fukt ju högre densitet. Detta hade 

kunden kunnat genomföra med ett enklare flyt-test hemma. Beroende på 

hur mycket produkten flyter eller sjunker i vatten skulle det kunna av-

slöja hur mycket fukt produkten har absorberat. 

Efter diskussion med Anton Haglund, produktutvecklare på Smellwell, 

kom vi fram till att alla dessa indikatorer skulle vara svåra att genomföra 

i praktiken. Anton berättade att mängden innehåll i varje Smellwell inte 

är exakt och därmed skiljer sig både vikt och volym lite från påse till påse 

[13]. Detta gör att det inte går att basera indikatorn på varken vikt eller 

volym. Att mäta densiteten kommer kräva ett för avancerat test och kräva 

förmycket av kunden för att kontrollera om produkten är förbrukad eller 

inte. Därför ströks även detta förslag. 

4.1.4 Geometri 

Då innehållets struktur ändras något under användandet handlade nästa 

lösningsidé om en geometri som med tiden sönderdelas inuti påsen och 

när den var upplöst är produkten förbrukad. Geometrin skulle konstrue-

ras så att den till en början bestod av ett antal stora bitar som tillsammans 

formar t.ex. en kula eller en kub. De fyra bitarna skulle vara sammanfo-

gade med samma ämne som innehållet i en Smellwell. Detta skulle inne-

bära att samtidigt som innehållets struktur blir mindre skulle fogen mel-

lan bitarna också bli det, tills att bitarna till slut lossnar och geometrin 

faller sönder. Att användaren inte längre kan känna geometrin inne i på-

sen skulle indikera att produkten är förbrukad.  

Anton Haglund gillade denna idé men tyvärr skulle detta bli svår att im-

plementera i deras produktion. Som tidigare nämnt fylls innerpåsen med 

sitt innehåll från en och samma behållare och om en geometri ska placeras 

i varje påse måste detta ske i ett separat steg, se 2.1 Produkten Smellwell. 

Detta kräver stora ändringar i produktionen. En annan negativ aspekt av 

denna metod är att den inte är tillräckligt tydlig, många användare skulle 

kunna missa denna indikation. Företaget ser hellre att indikationen är vi-

suell.   
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4.1.5 Tid 

För att indikatorn ska ha hög reliabilitet får inte indikatorn utlösas förti-

digt. Problemet är att det har visat sig svårt att få ett oberoende ämne att 

utlösa en indikation synkroniserat med att det absorberande ämnet är 

mättat. En indikator som skulle lösa denna problemställning skulle vara 

en som baseras på tid. Eftersom att en Smellwell håller upp till sex måna-

der skulle detta tidsintervall kunna användas för indikation. [14] 

En tidsindikator från företaget Timestrip® UK Ltd passade in på de tidi-

gare satta kraven på en indikator. Deras senaste samarbete var med The 

Casino Group, en stor fransk återförsäljare, som har lanserat en tand-

borste med Timestrips patenterade tidsindikator inbyggd i skaftet och 

som indikerar när det är dags att byta tandborste [15]. Många likheter 

återfanns mellan det projektet och detta projekt, därför kontaktades An-

ton Haglund, produktutvecklare på Smellwell, för synpunkter angående 

denna indikator. Anton var positiv till denna idé och ville gärna gå vidare 

med att integrera denna indikator i Smellwells produkter. [13]  

Abi Isbitsky, säljare på Timestrip, kontaktades angående ett möjligt sam-

arbete och om det fanns en möjlighet att bli tillskickad några provexem-

plar av produkten. Abi Isbitsky var väldigt hjälpsam och positiv till ett 

möjligt framtida samarbete. [16] För mer information om tidsindikatorn, 

se 2.3.1 Tidsindikator samt Timestrip Specification i bilaga A. 
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4.2 Produktspecifikation 

I detta kapitel presenteras den uppdaterade målspecifikationen och re-

sultaten ur QFD-metoden. 

4.2.1 Målspecifikation 

Målspecifikationen är uppdelad i två delar. Den gråa delen innehåller in-

dikatorns krav och den vita innehåller kraven på appliceringsmetoden. 

 Krav/Önskemål Funktion/Begränsning 

Indikera att produkten är 

förbrukad  

K F 

Visuell indikation 

 

K F 

Hög reliabilitet 

 

K F 

Klara av 

temperaturskillnader 

 

Ö B 

Produktens ursprungliga 

form/känsla behålls 

Ö B 

Tydlig 

 

K F 

Indikatorns funktion ska 

förstås utan att behöva 

läsa på förpackningen  

K B 

Får ej visa på förbrukad 

produkt förtidigt 

K F 

Funktionen hos produkten 

behålls 

 

K B 

Applicerad på produkt 

 

Ö B 

Ej påverka andra 

produkter vid användning 

K F 

Under 5 kr/st i 

produktionskostnad 

Ö B 

Enkel integrering i 

produktionsförloppet 

Ö B 
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4.2.2 QFD-matrisen 

QFD-matrisen, se Bilaga D, gav en tydligare bild av vilka produktpara-

metrar som var viktiga att arbeta vidare med och vilka som inte var lika 

viktiga för att uppfylla kundkraven. Att produkten ska tåla temperatur-

skillnader och inte påverka andra produkter vid användning var krav 

som inte var täckta av någon produktparameter samtidigt som matrisen 

visade att kraven om att den ursprungliga känslan av en Smellwell ska 

behållas även efter applicering och att indikatorn är applicerad på 

Smellwell-påsen har tagits hänsyn genom produktparametrarna. De mest 

onödiga produktparametrarna var istället ”Storlek” och ”Form”, dessa 

behövdes inte för att lyckas uppfylla kundkraven. 

4.3 Konceptgenerering 

Många nya idéer skapades under denna fas. Resultaten från konceptge-

nereringens metod ”Slumpordlistan” presenteras i tabell 1.  

Tabell 1: Resultat av generering av dellösningar med hjälp av ”Slumpordlistan”. 

Delfunktion Slumpord: Vi-

deo 

Association: 

VHS-box  

Slumpord: Tjej 

Association: 

Hårsnodd 

Slumpord: Mål 

Association: Nät 

Applice-

ringen bidrar 

till extra 

funktion 

Låda att lägga 

Smellwell i när 

den inte an-

vänds. Produk-

ten utsätts ej 

för fukt och in-

dikatorn kan 

placeras på lå-

dan. 

Hänga indika-

torn i ett elas-

tiskt band, 

mellan på-

sarna, som kan 

dras runt dem 

vid transport 

för att lättare 

hålla ihop 

dem. 

Ett nät eller ficka 

sys fast på baksidan 

av en påsarna. 

Denna används för 

att lägga den andra 

påsen i när de inte 

används. Dessutom 

kunde indikatorn 

placeras på fickan 

undgick man att sy 

i    originalproduk-

ten. 
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4.4 Produktkoncept 

Tio totallösningsalternativ markerades i den morfologiska matrisen, se 

Bilaga B. Utifrån dessa kunde sex alternativ elimineras direkt då de inte 

uppfyllde samtliga krav eller var orimliga.  

Ett exempel på totallösningsalternativ som eliminerades på grund av sin 

orimlighet var de som på olika sätt involverade att sy direkt i indikatorn. 

Efter en kontroll med Abi Isbitsky på Timestrip kunde hon meddela att 

detta inte skulle rekommenderas. Deras indikatorer tillverkas under va-

kuum och indikatorns funktion skulle kunna påverkas då hål görs i pro-

dukten.   

I tabell 2 beskrivs de fyra totallösningar som gick vidare till den slutliga 

konceptutvärderingen och konceptvalet. 

Tabell 2: Fyra totallösningar från den morfologiska matrisen 

Koncept 1: Hållare i färgat gummi med öppning för att kunna se 

indikatorfönstret. Hållaren består av framsida och en 

baksida som tillsammans omsluter indikatorn, dessa 

två delar sammanfogas med en söm. Denna lösning 

sys fast på ytterpåsen. 

Koncept 2:  

 

Genomskinlig hållare där hela indikatorn syns inn-

anför. Symboler på indikatorn skulle visa funktionen 

och för att slippa sy i originalprodukten skulle indi-

katorlösningen vara applicerad på utsidan av en ex-

tra tygbit som även fungerar som en ficka för förva-

ring av den andra påsen. 

Koncept 3:  

 

Hållare i färgat gummi hänger på ett snöre mellan 

Smellwell-påsarna. Snörena kan lindas runt påsarna 

och fästas fast med hjälp av hållaren för att förhindra 

borttappning och trassel. 

Koncept 4: Hållare i tyg med öppning för indikatorfönstret. 

Färgkoder och mönster gör att indikatorns funktion 

förstås av användaren. Lösningen sys på där dagens 

lapp med företagslogotypen sitter. 



Framtagning och applicering av 

förbrukningsindikator på 

fuktabsorbent 

Ida Wallin Berg 

Resultat 

2018-10-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

24 

4.5 Konceptval 

Bedömningen i Pughs-relativa-beslutsmetris resulterade i att koncept 2 

fick lägst poäng och därmed eliminerades, se bilaga C. De resterande tre 

koncepten ansågs vara likvärdiga men fyllde så olika funktioner att be-

slutet togs att ta vidare alla tre till designkonstruktionen för vidare utvär-

dering. 

4.6 Designkonstruktion 

I denna fas fick koncepten form genom att de första skisserna på 

koncepten gjordes, se figur 8.  

 

Koncepten byggde på samma grundidé, se figur 9, men positionen för 

applicering på Smellwell-påsen var den stora skillnaden. De tre olika kon-

cepten uppfyllde alla olika krav i målspecifikation och gjorde det svårt att 

utvärdera vilken som skulle vara den optimala lösningen, då detta skulle 

behöva utvärderas av användare. Beslutet togs att ta fram prototyper för 

alla tre lösningar och sedan låta dessa utvärderas för det bästa resultat. 

Fler detaljerade skisser gjordes för att komma fram till en tillfredställande 

design och preliminära mått innan utvecklingsprocessen fortsatte.  

 

 

Figur 8: En av de första skisserna av                 Figur 9: En skiss på de tre konceptens 

koncept 1, koncept 3 och koncept 4.                  grundidé.    
Positionen för appliceringen är den största  

skillnaden mellan de tre koncepten. 
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4.7 Makerbot 

Skisserna modellerades i Solidworks för att kunna skrivas ut i 3D-skriva-

ren Makerbot Replicator+ som första prototyper. Justeringar som gjordes 

under denna utvecklingsfas var att göra designändringar så att det blev 

tjockare material i kupolen, grundare nedsänkning för kantsömmen, 

mindre hål och större mellanrum mellan hålen för att öka hållbarheten.  

4.8 Objet Eden260v 

Tre utskrifter gjordes i Objet-skrivaren med redigeringar i Solidworks 

mellan omgångarna. Detaljerna behövdes förstärkas på några platser som 

inte tidigare hade upptäckts när utskrifterna gjordes i ett hårdare 

material. 

 

 

Figur 10: Utskrifter från Makerbot (vänster) och en fallerad utskrift (höger). 

Figur 12: Materialet TangoGray i Objet- 

skrivaren skapade mjuka prototyper som 

simulerade det framtida materialet på ett 

tillfredställande sätt. 

Figur 11: Objet Eden260v 
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4.9 Slutkoncept 

Resultatet av produktutvecklingsprocessen är tre olika hållare för att inn-

nesluta indikatorn och alla ska sys på produkten på olika sätt. Alla tre 

hållarna är designade i två delar, en fram- och en baksida. Mellan dem 

placeras indikatorn. Detta gör att indikatorn ligger säkert inne i hållaren 

och är skyddad från stötar och vassa föremål. Hållaren gör också att indi-

katorn kapslas in i mjukt gummimaterial så att den inte uppfattas lika 

kantig och hård som den är då den appliceras på den mjuka Smellwell-

påsen. 

4.9.1 Konstruktion 

Hållarna ska produceras i samma röda nyans som de andra röda detal-

jerna på Smellwells produkter för att uppnå enhetlighet. Metoden för att 

applicera de olika lösningarna är emellertid olika vilket framgår genom 

skillnader i design. Den nedsänkning som är designad längs hållarens 

kant är till för den sammanfogande söm som kommer sammanfoga fram- 

och baksida, mer förklaring kommer i 5.11 Montering. 

Koncept 1: Framsida 

Konceptet appliceras på Smellwell-påsens framsida genom att en söm sys 

runt om kanten på hållaren. För ritningar och mått, se bilaga G. 

 

Figur 13: Renderade bilder från Solidworks på koncept 1. Bilden visar både 

framsida (vänster) och baksida (höger) av hållaren. 
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Koncept 2: Söm 

Konceptet appliceras i Smellwell-påsens ena kantsöm. Hållaren är desig-

nad med Smellwells logotype på baksidan för att kunna ersätta den lapp 

som sitter i kantsömmen idag. För ritningar och mått, se bilaga H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 3: Snöre 

Konceptet appliceras på ett snöre genom röret på baksidan av hållarens 

ena kant. Snörets ändar sitter fast i var sin Smellwell-påse. För ritningar 

och mått, se bilaga I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Renderade bilder från Solidworks på koncept 2. Bilden visar både 

framsida (vänster) och baksida (höger) av hållaren. 

Figur 15: Renderade bilder från Solidworks på koncept 3. Bilden visar både 

framsida (vänster) och baksida (höger) av hållaren. 
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4.9.2 Bilder och uppbyggnad 

Koncept 1: Framsida 

  
Figur 16: Koncept 1 applicerad på en Smellwell. 

 
Figur 17: De tre komponenterna som koncept 1 består av. 
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Koncept 2: Söm 

 
Figur 18: Framsidan av koncept 2. Applicerad i kantsömmen på en Smellwell. 

 
Figur 19: Baksidan av koncept 2. Applicerad i kantsömmen av en Smellwell. 

 
Figur 20: De tre komponenterna som koncept 2 består av. 
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Koncept 3: Snöre 

 
Figur 21: Framsidan av koncept 3. Applicerad på ett snöre mellan ett Smellwell-par. 

 
Figur 22: Baksidan av koncept 3. Applicerad på ett snöre mellan ett Smellwell-par. 

 
Figur 23: De tre komponenterna som koncept 3 består av. 
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4.9.3 Konceptens fördelar 

Alla koncept har sina fördelar och fyller olika funktioner. Koncept 1 är 

enkel, diskret, smidig att använda och den mjuka känslan i Smellwell-

påsen behålls. Koncept 2 är billig i produktion eftersom den ersätter ett 

redan befintligt steg i produktionen. Koncept 3 gör det möjligt för två på-

sar ett dela på en indikator och den erbjuder samtidigt flera nya funkt-

ioner till användandet. Röret som snöret går igenom gör att placeringen 

av hållaren är justerbar, snöret gör det möjligt att veta vilka skor dina 

Smellwells ligger i och det möjliggör även för packning vid transport och 

upphängning när de inte används. 

 

4.10 Material 

Det finns företag idag som tillverkar gummimärken för att sy på profil-

kläder och dessa tillverkas i silikon [18]. Eftersom dessa profilkläder, spe-

ciellt jackor och mössor, oftast används inom arbete och därför utsätts för 

en del påfrestning, både inomhus och utomhus, är det ett slitstarkt och 

väderbeständigt material. Detta är även bra för en detalj som ska vara 

applicerad på en Smellwell. Att det är slitstarkt är bra då Smellwell ska 

dras upp och ner ur en sko eller ligga i träningsväskan bland andra pro-

dukter. Trots att inte Smellwells primära användningsområde är utom-

hus är det bra om materialet är väderbeständigt. Det betyder att det be-

håller sina egenskaper trots att det utsätts för UV-ljus och fukt, vilket ett 

par Smellwells också gör. 

Figur 25: Koncept 3 gör det enkelt att veta 

vilka skor påsarna ligger i. 
Figur 24: Med hjälp av snöret i 

koncept 3 kan påsarna packas ihop 

för transport. 
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4.11 Tillverkning 

Det finns flera metoder att använda för att tillverka mindre gummidetal-

jer. Efter kontakt med Johan Ejehag, VD på InduMedic Polymer AB, gavs 

några förslag på tillverkningsmetoder, men för tillverkning av stora vo-

lymer rekommenderade han formsprutning. Se 2.4 Formsprutning för 

mer information. 

4.12 Montering 

Lim är en vanlig metod för sammanfogning men det finns en del svårig-

heter när det gäller gummi. Lim har svårt att fästa på gummimaterial på 

grund av dess låga ytspänning. Det finns flera olika limsorter för gummi-

material men några blir spröda, några tåler inte utomhusklimat och andra 

är lösningsbaserade och måste hanteras där det finns bra ventilation. En 

monteringsprocess som skulle innehålla ett limmningsmoment finns idag 

inte i Smellwells produktion och skulle därför innebära flera förändringar 

och investeringar för företaget.  

En process som redan finns i Smellwells produktion idag är sömnad. Ge-

nom att sy en söm längs kanten på detaljen kan man sammanfoga detal-

jerna precis som med ett lim. En söm gör dessutom att detaljen fortfa-

rande behåller sin elastiska känsla och den tåler även vatten och UV-ljus. 

Sömmen kommer läggas i en nedsänkning längs detaljens ytterkant. 

Detta är till för att underlätta för symaskinen då gummit blir tunnare där 

sömmen ska sys och nedsänkningen gör även att sömmen skyddas och 

inte slits på under användning. 

4.13 Applicering 

Indikatorn och dess hållare kommer att sys fast på produkten. 

4.14 Återvinning 

Sammanfogning med hjälp av en söm är också till fördel i slutet av livscy-

keln för en Smellwell. Detta gör att sammanfogningen inte är permanent 

utan alla delar och indikatorn kan plocks isär efter användning för kor-

rekt återvinning.  
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4.15 Kostnadsberäkning och prissättning 

Enligt Anton Haglund säljs 120 000 förpackningar med Smellwell per år 

på den svenska marknaden, vilket utgör 55% av företagets totala inkomst.  

En beställning på mellan 100 000 – 199 999 tidsindikatorer från Timestrip 

(6-månaders indikatorer) ger en styckkostnad på cirka 1,7 kr1 (€ 0,163). 

[16] Eftersom det vid applicering krävs två formsprutade gummidetaljer 

multipliceras detaljpriset med två. Det uppskattade tillverkningspriset 

för en formsprutad detalj vid en stor serie skulle, enligt Johan Ejehag, vara 

cirka 0,5 – 1 kr/detalj. En sammanfattning av ovanstående information 

återfinns i tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Kostnad för indikatorlösning vid tillverkning av en stor serie 

Formsprutad detalj 0,5–1 kr x 2  

Timestrip 1,7 kr x 1 

Produktionskostnad - - 

Formverktyg 100 000 kr Vid tillverkning av 

100 000 detaljer blir 

detta 1 kr/detalj. 

Detta skulle betyda att endast indikatorlösningen skulle kosta maximalt 

3,7–4,7 kr att tillverka om en detta görs i en stor serie. 

Tabell 4: Kostnad för indikatorlösning vid tillverkning av en liten serie 

Formsprutad detalj 30–40 kr x 2  

Timestrip 1,7 kr x 1 

Produktionskostnad - - 

Formverktyg 10 000–15 000 kr Vid tillverkning av 

10 000 detaljer blir 

detta 1 kr/detalj. 

                                                 
1 Valutaomvandling 2018-05-24 
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För en liten serie skulle kostnaden bli mycket högre, då skulle det kosta 

cirka 33 – 43 kr att tillverka en indikatorlösning, se tabell 4. 

4.16 Fokusgrupp 

Sju personer bjöds in till att delta i fokusgruppen, dessa deltog i två olika 

omgångar. Denna studie delades upp i två delar, del 1 och del 2. Under 

del 1 fick deltagarna testa de olika prototyperna samtidigt som de fick 

diskutera öppet kring sina reaktioner och tankar kring användandet och 

produktens funktioner. Del 2 var mer strukturerad och deltagarna fick 

istället besvara frågor angående hur väl de tyckte att prototyperna upp-

fyllde olika attribut och krav. Frågeformuläret återfinns i bilaga I. 

En sammanfattning av resultatet är att det var stor skillnad på vilken lös-

ning som var mest populär vid första anblicken och sedan efter använd-

ning. Det framkom även idéer på ändringar i design för att göra lösning-

arna ännu bättre. En av idéerna var att flytta koncept 2 till en kortsida 

istället för att slippa att den var iväg vid användning och fungera som 

hållare vid urplockning ur skorna. Många i gruppen reagerade positivt 

på koncept 3, både vid första anblicken och vid användning. Alla svaren 

återfinns i bilaga J.  
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5 Diskussion 
Efter att resultatet presenterats kan det fastställas att det övergripande-

målet med detta arbete är uppnått. Målet var att ta fram och applicera en 

förbrukningsindikator på Smellwells fuktabsorberande påsar och presen-

tera 2–3 prototyper för utvärdering. Koncept 1, koncept 2 och koncept 3 

är på olika sätt applicerade på Smellwell-påsen, uppfyller alla kraven i 

målspecifikationen och de genomgick en utvärdering av en fokusgrupp. 

En del av målet var att den indikator som applicerades skulle ge kunden 

en indikation på att produkten var förbrukad och det målet är inte helt 

uppnått ännu. Timestrips tidsindikator ger kunden mer av en påminnelse 

om att byta ut produkten än en indikation på att den är förbrukad.  

Trots att en del av målet inte uppnåddes uppfylldes ändå arbetets syfte. 

Lösningen bidrar till att öka kundvärdet genom att alltid erbjuda kunden 

en produkt som fungerar med maximal effekt. Människor idag behöver 

påminnelser om allting och därför är det inte så konstigt att det även kan 

behövas en visuell påminnelse om när deras fuktabsorberande påsar be-

höver bytas ut.    

Eftersom de tre hållarna endast är prototyper behöver alla tre koncepten 

tillverkas i det riktiga materialet för att säkerställa hållbarhet och funge-

rande design. Trots att materialet i prototyperna liknar det framtida 

materialet måste ändå tester på det framtida materialet utföras innan en 

slutlig design kan fastställas. 

Hur produkten ska presenteras på marknaden är något Smellwell lättare 

kan ta ställning till nu med hjälp av de resultat som framkommit genom 

denna studie. Detta var något som diskuterades innan studien påbörjades 

och svaret var mycket beroende av vilken kostnad appliceringen av en 

indikatorlösning skulle bli. Om lösningen skulle bli för dyr, över 5 kr, 

skulle detta med högsta sannolikhet betyda att indikatorn skulle få ingå i 

en ny exklusivare kollektion där de Smellwell-påsar med indikator säljs 

till ett relativt mycket högre pris än originalprodukterna. Om indikator-

lösningen istället skulle visa sig kosta mindre än 5 kr att tillverka skulle 

lösningen kunna appliceras på alla produkter samtidigt som en liten pris-

höjning görs på alla produkter. Enligt resultaten från fokusgruppen var 

det tydligt att inte deltagande kunde tänka sig att betala extra för att deras 

Smellwell-påse skulle inkludera en indikator, om valet fanns. Inställ-

ningen till ett högre pris blev lite annorlunda då indikatorlösningen 
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samtidigt erbjuder en extra funktion, så som snöret i koncept 3. Det in-

tressanta var att alla deltagarna hade kunnat tänka sig att köpa en 

Smellwell med indikator till ett lite högre pris om detta var det enda al-

ternativet som fanns. Även detta är ett viktigt resonemang att reflektera 

kring i framtiden.  

En möjlighet att göra indikatorlösningarna billigare är att tillverka den 

mjuka hållaren som en hel detalj istället för att sammanfoga två. Detta 

skulle spara kostnader både i tillverkningen och genom att spara tid i 

monteringen. Utmaningen blir då att lyckas få indikatorn på plats inuti 

hållaren ändå. En idé kan vara att tillverka hela detaljen och sedan lämna 

en skåra på ena kortsidan där indikatorn kan föras in i efterhand. Sedan 

försluts denna skåra till exempel genom smältning.  

En aspekt som också påverkar kostanden är också huruvida det ska pla-

ceras en indikator på varje påse eller en på varje par. En indikator på varje 

par är fullt tillräckligt för syftets skull eftersom påsarna oftast används 

tillsammans och därmed behöver bytas ut samtidigt. Koncept 3 löser 

detta problem bäst eftersom påsarna delar på en indikator men ändå är 

sammankopplade med varandra, därav vet man vilka två påsar indika-

torn tillhör.  

5.1 Slutsats 

Min rekommendation skulle vara att antingen gå vidare med koncept 2 

eller koncept 3. Koncept 1 innebär att det grafiska trycket på påsen måste 

flyttas och fokusgruppen upplevde att den absorberande effekten skulle 

bli sämre där hållaren satt fast, vilket såklart är negativt. Om koncept 2 

ska realiseras skulle jag flytta indikatorhållaren från långsidan till en kort-

sida efter rekommendationerna från fokusgruppen. Detta gör att den är 

mindre i vägen vid användning och hållaren blir samtidigt ett litet hand-

tag att dra i vid urtagning. Jag skulle rekommendera koncept 3 för att den 

är enkel att applicera på dagens produkt och snöret ger påsarna nya 

funktioner.  

En utmaning för framtiden är att utveckla en indikator som faktiskt rea-

gerar helt i enlighet med absorbenterna i Smellwell-påsens innehåll. Det 

skulle innebära att kunden får en mer rättvis och tillförlitlig bild av pro-

dukten och dess prestanda. 
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Bilaga A – Timestrip Specifications 

 

Specifications 

Type Irreversible, single use 

Size 40mm x 19mm for standard long term indicators. 

Activation 

Feature 

A manual activation button on the top (12 & 24 months button is 

on the back). A coloured line appears to show it is armed. 

Indication The colour progresses along time markers in the viewing window. 

Usage Stock products are calibrated for an average temperature  

environment of 22°C/72°F. 

Time 

Accuracy 

+/-15% in isothermal conditions 

Recommended 

Storage 

Room temperature: 22°C/72°F at 20-80% humidity. Cool dark  

environment. 

Packaging Sealed bag with 500 indicators. Labelled with batch number and  

manufacturing date. 

Shipping 

Package 

Requirements 

No special requirements as inert until activated. 

Protection Splash proof 

Shelf life 3 years from manufacturing date. 

Quality 

Assurance 

Produced under ISO9001:2008 
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Bilaga B – Morfologisk matris 
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Bilaga C – Pugh Relativa 
Beslutsmatris 
  Alternativ   
 1 (ref) 2 3 4 

Kriterium Framsida Genomskinlig 

hållare på 

ficka 

Hållare 

hängande i ett 

snöre 

Kantsöm och 

hållare i tyg 

Synlig indikator 

 

 + - 0 

Produktens 

ursprungliga 

form/känsla behålls 

 - + 0 

Tydlig 

 

 + 0 + 

Applicerad på 

produkt 

 

 - - 0 

Ej vara 

beroende/påverka 

andra produkter vid 

användning 

 - - + 

Under 5 kr/st i 

produktionskostnad 

 - 0 0 

Enkel integrering i 

produktionsförloppet 

 - + + 

Hållbar/Robust 

design 

 0 - 0 

Applicering bidrar 

till extra funktion 

 + + - 

Appliceringsmetod 

ska tåla fukt 

 0 0 0 

Återvinning  0 0 0 

Summa +  3 3 3 

Summa 0  4 4 7 

Summa -  5 4 1 

Nettovärde  -2 -1 2 

Rangordning  3 2 1 

Vidareutveckling JA NEJ JA JA 
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Bilaga D – QFD-metoden 
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Bilaga E – SWOT 
 

Jag 

STYRKOR 
- Se på problemet med nya 

ögon 

SVAGHETER 
- Tidsbegränsning 

 

 

Nuvarande 

produkt 

- Enkel produkt 

- Doft & färgglad produkt 

- Enkel produkt 

- Billig och får ej bli 

mycket dyrare 

med förändring 

- Produktion i 

Asien 

 

Indikator 

- Tydlig 

- Hög reliabilitet 

- Produkten blir unik på 

marknad 

- Endast tidsstyrd 

- Ändrar känslan 

av produkten 

 

 

Jag 

MÖJLIGHETER 
- Rapid prototyping – 3D 

- Enkel tillgång till fokus-

grupp 

HOT 

 

Nuvarande 

produkt 

- Träning är trendigare än 

någonsin 

- Marknader utomlands 

 

 

- Andra företag 

skapar identiska 

produkter 

 

 

Indikator 

- Trendigt med kontroll. 

Konsumenten ska ej be-

höva tänka själv 

- Nya funktioner kan tilläg-

gas 

- Får motsatt effekt, 

visar att produk-

ten faktiskt tar 

slut 

- Hamnar i en an-

nan kategori på 

marknaden 

 

 

Styrkor och möjligheter: 
- En liten förändring på en enkel produkt kan få produkten att sticka ut 

ännu mer 

- Ta vara på försprånget på marknaden – alltid ett steg före 

 

Svagheter och hot: 
- Svårt att vidareutveckla en enkel produkt utan att ändra den helt 

- Billig produkt, en förändring för inte innebära en stor prisökning 
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Bilaga F – Positioneringsdiagram 

 
Figur 26: Positioneringsdiagram. 

Tabell 5: Positioneringsdiagrammets x-axel är baserad på nedanstående 

prisinformation om konkurrenterna. 

Företag Produktnamn Antal Pris 

Boot Bananas  Original Shoe Deodorisers 2 st £14 (≈165 kr) [10] 

Kikkerland Cedar Shoe 4 st 49 kr [20] 

Lammboden Rödcederspånpåsar 2 st 149 kr [19] 

Remodeez Footwear deodorizer 2 st $9,99 (≈85 kr) 

[18] 

Jason Markk Moso Freshener 2 st $12,00 (≈100 kr) 

[17] 

Smellwell Original 2 st 89 kr [14] 

Moso Natural Mini Moso Bag (Shoe) 2 st $9,95 (≈85 kr) 

[25] 

Positioneringsdiagrammet visade att det finns en stor lucka på mark-

naden som ingen av konkurrenterna i dagsläget fyller, se figur 5. Denna 

lucka finns mellan den dyraste och mest avancerade produkten och den 

näst dyraste men inte alls avancerade produkten. Som det kan utläsas ur 

diagrammet är Smellwell redan på väg att fylla denna lucka med hjälp av 

sina färgglada påsar och fräscha doft till ett pris som ligger runt medel-

värdet av priserna på marknaden. 

Boot Banana

Jason Markk

Lammboden

Kikkerland

Remodeez

Smellwell

Moso Natural

Pris

Detaljer
(doft, färg & tillbehör)
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Bilaga G – Ritning Koncept 1 
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Bilaga H – Ritning Koncept 2 
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Bilaga I – Ritning Koncept 3 

 



Framtagning och applicering av 

förbrukningsindikator på 

fuktabsorbent  

Ida Wallin Berg 

Bilaga I – Frågeformulär 

fokusgrupp 

2018-10-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

50 

Bilaga I – Frågeformulär fokusgrupp 

Fokusgrupp 2018-05-25 
 

Förklara produkt. Visa Smellwell Original och tidsindikatorn. Lägg fram 

prototyper. 

 

Fråga: 

Vilken lösning tycker ni spontant är den som tilltalade er mest och 

passar produkten bäst? 

 

Prova alla lösningsalternativen i skor och i väska… 

 

Fråga: 

Vilken var bäst vid användning? Varför? Synpunkter? Tankar? 

 

 

Koncept 1: 

Vilket känns sämst med den här lösningen? (Risker, fastnar, går sönder, 

förstår inte, fult) 

 

Vilket känns bäst med den här lösningen? (Möjligheter, snygg, smälter 

in) 

 
Koncept 2: 

Vilket känns sämst med den här lösningen? 

 

Vilket känns bäst med den här lösningen? 

 

 
Koncept 3: 

Vilket känns sämst med den här lösningen? 

 

Vilket känns bäst med den här lösningen? 

 
 

Övriga tankar 
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Bilaga J – Svar från fokusgrupp 
Koncept 1: Framsida 

Vid den första öppna frågan om vilken av de tre alternativen som tillta-

lade de deltagande mest var det ingen som svarade at det var koncept 1. 

Istället var detta det koncept som först nämndes som det bästa då delta-

garna fick prova att använda prototyperna i ett par joggingskor. När del-

tagarna fick säga fritt vad de tyckte var det bästa och det sämsta med 

detta koncept tyckte deltagarna såhär: 

- En av deltagarna upplevde det som att effekten av själva 

Smellwell-påsen kunde bli sämre för att indikatorhållaren blocke-

rade en del av den yta som annars skulle absorberat fukt.  

- Känslan av detta koncept var väldigt bra enligt deltagarna. Den 

var följsam och stack inte ut, vilket gjorde att den knappt märktes. 

- Det uttrycktes även ett missnöje med det visuella på denna lös-

ning. Eftersom den täcker en del av det grafiska tryck i form av 

Smellwells logotyp som idag finns på produktens fram- och bak-

sida störde detta väldigt mycket. 

- Jämfört med de andra koncepten tyckte majoriteten av deltagarna 

att det var tråkigt att denna lösning inte bidrog till någon ny och 

extra funktion. 

- Flera positiva tankar om detta koncept var att den kändes hållbar 

då den var helt applicerad på produkten, den kändes liten och det 

var inget i vägen vid användning. 

Koncept 2: Söm 

Vid den första anblicken på koncepten tyckte 2/3 av deltagarna att detta 

var den lösning som tilltalade dem mest. Vid provanvändning av pro-

dukten tyckte en av deltagarna spontant att det var skönt att ha hållaren 

där för att kunna hålla i den när man drog ut Smellwell-påsen ur skon. 

Detta eftersom deltagaren själv använder Smellwell och inte tycker om 

när man luktar både Smellwell och lite fotsvett om händerna efter man 

har tagit i påsarna. Vid frågan om vad som var bäst och sämst med detta 

koncept sa deltagarna såhär: 

- En av deltagarna tyckte att den satt i vägen när man placerade den 

i skon då den stack ut på sidan. 

- Deltagarna tyckte även att lösningen var felplacerad på Smellwell-

påsen. De tyckte att det hade varit mycket bättre om den satt på en 
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av kortsidorna istället så att den varken var i vägen vid använd-

ning och den skulle bli lättare att ta tag i då påsen ska dras upp ur 

skon. 

- Det diskuterades även en del om designen. Deltagarna tyckte att 

den var snygg och såg proffsig ut med företagslogotypen på bak-

sidan. En tyckte att det var en snyggare lösning än den tyglapp 

som sitter på den positionen idag. 

Koncept 3: Snöre 

Denna lösning var den som tilltalade 1/3 av deltagarna mest vid första 

anblicken. När deltagarna fick prova konceptet gillade de dem extra 

funktionerna som konceptet erbjöd. De tyckte att det gick väldigt snabbt 

vid urtagning då det bara var att dra i det gemensamma snöret så kom 

båda Smellwell-påsarna ur skorna. En av deltagarna tyckte även att lös-

ningen var smidig för att snöret gjorde att man kan hänga upp påsarna 

när man inte använder dem, t.ex. på en krok i hallen. Vid frågan om vad 

deltagarna tyckte var bäst och sämst med konceptet tyckte de såhär: 

- Det sämsta med lösningen var att det blev mycket extra grejer och 

material. Ett långt snöre och en indikator som hänger i denna. När 

deltagaren fick se att man faktiskt kan packa ihop påsarna genom 

att vira snöret runt och fäst med hjälp av indikatorlösningen, änd-

rades den åsikten lite. Konceptet blev då lite smidigare. 

- Alla var överens om att upphängningsmöjligheterna var en väl-

digt positiv extra funktion. 

- Då prototypen just nu är gjord i det hårda materialet för att det 

mjuka 3D-printade materialet inte är hållbart nog för att hänga i 

snöret kom det en del reaktioner på detta. De tyckte att den kändes 

ömtålig och att det hade varit bättre om den var mjuk för att slippa 

att den gick sönder om någon t.ex. trampade på den. 

- Det var många delade meningar och många tyckte att snöret kän-

des både en bra och en dålig lösning. 

 

Förutom de styrda frågorna uppstod det lite extra tankar under 

diskussionen.  

- En idé skulle kunna vara att göra så att det går att ta isär snöret på 

hälften, i t.ex. indikatorhållaren. Detta skulle göra att lösningen 

skulle kännas smidigare.  

- Vid diskussionen om det räcker med en indikator per Smellwell-

par eller det måste vara på båda fanns det en bra idé på koncept 2. 
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Där skulle man kunna ha en hållare som innehåller en indikator 

och den andra fungerar vara som logotype men det ser då sym-

metriskt ut och det bir billigare.  

- Ett annat önskemål från deltagarna var att det tyckte att det kanske 

kunde funnits någon mer symbol eller instruktion på hållarna för 

att öka förståelsen för funktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


