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Abstract 

Together with Attends in Aneby a thesis of 15 ECTS (credits) have been undertaken. 

The assignment was to develop a new incontinence product for single use. Users of 

the product value comfort, flexibility, softness, comfort and a discreet product. Users 

are for individuals with incontinence problems that usually receive the products via 

prescription. The product must also have an attractive price and good quality from the 

purchase / originator's perspective.  

Currently there are two models that Attends supplies, which the project intends to 

develop, (Slips / Briefs and Pull On's). The first has a low price but also lower 

usability than the other. The products have a well-developed absorptive function and 

with respect to this, only a new design of the chassis will be developed. Project issue 

were:  

How should a concept look like when combining Pull On's and Slips / Briefs?  

Is it possible to develop a better product? 

  

Production methods, costs and customer satisfaction will not be taken into account 

given that incontinence is a sensitive topic and that it would make the task too 

extensive. Consideration of patents, industrial designs and design protection are not 

taken into account when over two hundred applications per month are registered.   

 

The mission was carried out as a development project where the product is broken 

down into parts which are then developed and combined to form a new developed 

product. Tools that were used are brainstorming and morphological matrix.  

 

This project resulted in a concept that can be described as a hybrid of today's two 

products. With two parts of elastic material in the waist, the product will gain a better 

fit for the user. It also creates a wider span between the maximum and minimum 

waistline each size will cover. The final product also has an adjustment function to 

increase the user friendliness and comfort. With the help of adjustment so you can 

change the pressure against the body, making the user able to customize the product. 

 

A continuation of the project is to examine whether new materials can be inserted into 

the device instead of the elastic composite. It is important that further development of 

the product is made together with a test group to gain answers about ease of use and 

other problems that can arise in everyday use. A continuation should also involve 

interviewing healthcare professionals who come into contact with the product. 
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Sammanfattning 

Tillsammans med Attends i Aneby har ett examensarbete på 15 högskolepoäng (hp) 

utförts. Uppdraget var att utveckla en ny inkontinensprodukt för engångsbruk. 

Brukarna av produkten värdesätter komfort, följsam, mjuk, bekväm samt en diskret 

produkt.  Med brukare avses privatpersoner med inkontinensproblem som oftast får 

produkterna via recept. Produkten ska även ha ett attraktivt pris och en god kvalitet ur 

inköparens/beställarens perspektiv.  

I dagens läge finns det två modeller som Attends levererar, vilket projektet avser att 

utveckla, Slips/Briefs och Pull On’s. Den första har ett lågt pris men också lägre 

användarvänlighet än den andra. Produkterna har en väl utvecklad absorberande 

funktion och med avseende på detta ska endast en ny design av chassit utvecklas. 

Projektets frågeställningar var följande: 

Hur ska ett koncept se ut för att kombinera Pull On´s och Slips/Briefs? 

Går det att utveckla en bättre produkt? 

Tillverkningsmetoder, kostnader och kundundersökningar kommer inte att 

genomföras med hänsyn till att inkontinens är ett känsligt ämne och att det skulle bli 

allt för omfattande. Hänsyns till patent, mönsterskydd och designskydd berörs inte då 

över 200 st ansökningar lämnas in per månad. 

 

Uppdraget har utförts som ett utvecklingsprojekt där produkten bryts ner i delar som 

sedan utvecklas och sätts samman till en ny utvecklad produkt. Verktyg som har 

använts är brainstorming och morfologimatriser. 

 

Detta projekt resulterade i ett koncept som kan beskrivas som en hybrid mellan 

dagens två produkter. Med två partier av elastiskt material i linningen för att få en 

produkt med bättre passform för användaren. Det skapar även ett större spann mellan 

största och minsta midjemåttet som varje storlek ska täcka. Den slutgiltiga produkten 

har även en justeringsfunktion för att öka användarvänligheten och komforten. Med 

hjälp av justeringen så kan man ändra kraften som ligger mot kroppen så att den kan 

anpassas av brukaren. 

 

En fortsättning på projektet är att undersöka om nya material kan införas i produkten 

istället för den elastiska kompositen. Det är viktigt att fortsatt utveckling av produkten 

görs tillsammans med en testgrupp för att få svar på användarvänligheten och andra 

problem som kan uppstå vid daglig användning. Man bör även intervjua 

sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med produkten. 
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1 Inledning 

Som en del i utbildningen till högskoleingenjör, ingår examensarbete på 15 

högskolepoäng (hp). Detta har undertecknade genomfört tillsammans med Attends 

Healthcare Group i Aneby. Uppgiften var att ta fram en ny design på en 

inkontinensprodukt med bättre användarvänlighet och komfort än dagens tejpade 

produkt. 

Produkten används av personer med inkontinensproblem. Inkontinensproblem är allt 

från små till stora läckage av urin och/eller avföring. Mot detta finns terapi och 

kirurgiska ingrepp men då detta inte alltid är möjligt är olika typer av blöjor 

alternativa lösningar. Inom kategorin blöjor eller inkontinensskydd finns olika 

lösningar är att samla upp läckaget. Dessa beskrivs i konkurrentundersökningen i 

kapitel 3.1. De kan sammanfattas i fyra lösningar öppna tejpade (Slips/Briefs), 

pådragbara (Pull On’s), öppna med bältesfunktion och olika produkter med 

permanenta delar och utbytbara inkontinensskydd.             

Brukarna värdesätter komfort, följsam, mjuk, bekvämhet samt en diskret produkt.  

Med brukare avses privatpersoner med inkontinensproblem. Personerna ifråga får 

oftast produkterna via recept som sedan kan levereras hem vilket ställer krav på 

diskreta paket. Produkten är även tvungen att ha ett attraktivt pris och god kvalitet ur 

inköparens/beställarens perspektiv (distriktssköterskor, uroterapeuter och apotekare). I 

projektet avses endast en ny design av chassit då produkten har en välutvecklad 

absorberande funktion som beskrivs mer i kapitel 1.2.  

 

1.1 Bakgrund 

I dagens läge finns det två modeller, Slips/Briefs och Pull On’s, varav den första 

nämnda har en linning som sätts fast med tejp för att hålla den på plats. Den är 

billigare att tillverka och den producerar Attends själva. Pull On’s som är den andra 

modellen köps i dagens läge in från en tillverkare i Asien. Den är mer omtyckt av 

kunden, dock väsentligt dyrare. Ingen av dagens produkter som säljs av Attends har 

optimal passform, dvs. att Slips/Briefs inte är elastiska men kan justeras till viss grad 

och Pull On’s har problemet att de måste täcka ett stort spann av midjemått, vilket gör 

att den sitter antingen för löst eller för hårt och endast bra på ett fåtal midjemått.  

Frågeställningen blev följande: 

Hur ska ett koncept se ut för att kombinera Pull On´s och Slips/Briefs? 

Går det att utveckla en bättre produkt? 

    

1.1.1 Attends produktsortiment 

Attends är en av de ledande leverantörerna av inkontinensprodukter för vuxna. De 

marknadsför varumärket Attends till landsting och kommuner samt privata 

distributörsgrupper över hela Europa.  

Attends sortiment av inkontinensprodukter finns för varje typ och grad av 

inkontinens, från mycket lätt till svår inkontinens. Produkterna är till för både kvinnor 

och män och finns i olika storlekar.  
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Figur 1. Genomskärning i mittenpartiet. 

 

Viktiga egenskaper för Attends inkontinensprodukter är läckagesäkerhet, torr hud, 

odour protection (lukthämmare). Attends levererar även hygienunderlägg till 

sjukhus.[7] 

 

1.2 Produktbeskrivning 

Nedan följer en förenklad beskrivning av dagens inkontinensprodukter (se figur 1 för 

illustration av var delarna är placerade). 

 Ytskikt (toppskikt) har till uppgift att isolera huden från den absorberade 

vätskan. Detta ger en torr känsla. 

 Distributionslager (spridningsskikt) är en relativt ny del i 

inkontinensprodukterna. Denna del har Attends inte i sin Pull On. Detta lager 

har till uppgift att ta emot vätskan genom ytskiktet och snabbt distribuerar det 

till absorberingskärnan.    

 Absorberingskärnan innehåller en fluffkropp och superabsorbent (SAP). 

Kärnan måste absorbera och distribuera vätskan i alla tre dimensioner 

(riktningar). Kärnan måste även behålla vätskan för att undvika läckage och 

hjälpa till att hålla huden torr.  

 Fluffkroppen – För att kunna bygga en funktionell absorberingsstruktur är det 

nödvändigt att bygga upp ett nätverk av fiber med en kontrollerad struktur av 

porer. Fluffkroppen är gjord av cellulosa (pappersmassa). 

 Superabsorberande pulver (SAP) är en polymer som har till uppgift att 

förvara vätskan i kärnan. Den verkar långsamt och förvarar stora mängder 

vätska genom att förvandla den till en geléartad massa, 1 g SAP tar upp 80 g 

vätska.  

 Spärrskikt (bottenskikt) har till uppgift att ge produkten struktur, speciellt när 

produkten är blöt och att förhindra läckage. Den består av en polyethylenfilm. 

[1] 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet är att i form av ett projekt (examensarbete) utveckla en eller flera alternativ på 

produktdesign som kombinerar ett bättre pris än dagens Pull On’s med bättre 

användarvänlighet än Slips/Briefs. För vidare krav angående produktens utformning 

se kapitel 1.4 kravspecifikation. Målet med projektet är att redovisa ett eller flera 

koncept som uppfyller kravspecifikationen. 

 

1.4 Kravspecifikation  

Funktionella krav 

 För att produkten skall passa fler eller sitta bättre skall produkten ha en 

justeringsfunktion så att användaren kan påverka anläggningskraften mot 

kroppen genom att minska midjeomfånget. 

 Det är önskvärt att produkten skall täcka samma midjeomfång som dagens 

Pull On´s. Detta kommer att undersökas på storleken large som täcker 

midjemåttet 100 – 160cm. 

 Produkten skall vara en engångsprodukt där inga delar av produkten 

återanvänds direkt av användaren. 

Icke-funktionella krav 

 Inga farliga material som kan skapa problem för brukaren får användas i 

produkten. Detta kommer att tas hänsyn till då möjligen nya material kommer 

att användas. Dessa material får heller inte vara till uppenbar fara för 

användaren (framkalla allergi eller vara giftiga). 

 Material som avsevärt höjer ljudnivån vid användning jämfört med de material 

som finns i dagens produkt skall inte användas.  

 Produkten skall tas på och av vid användning som dagens Pull On´s. Detta 

medför att produkten skall ha ett sammanhängande midjeparti. 

 Det är önskvärt med konstruktioner och lösningar som ger lägre synliga partier 

vid mage, rygg och sidorna. Detta ger en mer diskret produkt. 

 Det är önskvärt att produkten inte ökar i tjocklek då detta motverkar en diskret 

produkt.     

Leveransvillkor 

 Ingen produkt kommer att levereras. Projektet avser resultera i ett eller flera 

förslag på en alternativ design. Detta skall redovisas i form av koncept och en 

rapport. En prototyp kommer att göras om det finns tid över i projektet att 

genomföra detta.  
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Speciella krav 

 Produkten behöver inte anpassas för serieproduktion.   

 Det är önskvärt att hänsyn tas till möjligheten att kunna serietillverka 

produkten. Detta kommer att göras på en övergripande nivå i 

produktframtagningen. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat i tid då den omfattar 15 hp. Hänsyn till investering av 

nya maskiner eller eventuell anpassning av befintliga berörs ej i detta arbete. Hänsyns 

till patent, mönsterskydd och designskydd behöver inte beröras, detta med avseende 

på att över 200 st patentansökningar på Pull On´s lämnas in till patentverket varje 

månad.  Då det är ett för stort ämne för att beröras inom examensarbetets tidsramar.       

 

Tillverkningsmetoder och kostnadsberäkningar ingår inte. Kan komma att omvärderas 

om behov uppkommer. Det kommer inte att genomföras någon kundundersökning då 

det är för omfattande för examensarbetet. Med hänsyn till att inkontinens är ett 

känsligt ämne kommer ingen kontakt med kunder och användare genomföras. 

 

 

1.6 Disposition 

I rapporten finns huvudrubrikerna teoretisk bakgrund, genomförande, resultat samt 

slutsats och diskussion. Genomförandet börjar med en beskrivning av konkurrenternas 

produkter. Detta följs av idé- och konceptgenerering som sedan sållas. Beräkningar 

har gjorts på elastiskt material som är en ingående del i de slutgiltiga koncepten. I 

kapitlet resultat redovisas de slutgiltiga lösningarna som har valts att presenteras. 

 

Under rubriken slutsats och diskussion diskuteras de resultat som tagits fram och 

förslag till fortsättning. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Urininkontinens hos män 

Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig. Det är vanligare hos 

äldre män. Risken att män drabbas av inkontinens är mindre än för kvinnor på grund 

av att de har ett längre urinrör, starkare bäckenbotten och att de har en prostatakörtel 

som sluter till om urinröret. Efter åldern 75 år är det nästan lika vanligt hos män och 

kvinnor. Vissa kirurgiska ingrepp, till exempel prostataoperation, kan ge 

ansträngningsinkontinens som är övergående eller som blir varaktig. Godartad 

prostataförstoring kan orsaka så kallad överrinningsinkontinens. Äldre kan drabbas av 

inkontinens i samband med miljöombyte, till exempel om de blir inlagda på sjukhus. 

Ibland beror det på tillfällig förvirring eller att de helt enkelt mår sämre. Äldre kan 

också ha svårt att hinna eller hitta till toaletten i tid. [2] 

 

Urininkontinens hos kvinnor 

Inkontinens är vanligare hos kvinnor som har fött många barn, har astma eller kronisk 

luftrörskatarr, som röker eller har kraftig övervikt. Man bedömer att hundratusentals 

kvinnor är drabbade av urininkontinens. [2] 

  

Osaker till urininkontinens 

Biverkningar av läkemedel kan göra inkontinensen värre. Det gäller speciellt 

vätskedrivande läkemedel. Vissa lugnande mediciner och sömnmedel kan öka risken 

för inkontinens hos äldre eftersom man sover tyngre och inte känner av blåsans 

signaler. Andra läkemedel kan göra att det blir svårare att kissa och tömma blåsan 

ordentligt. Det gäller bland annat vissa mediciner mot depression och hostmediciner. 

Detta kan orsakas av sjukdomar, operationer och biverkningar av mediciner. De 

sjukdomar som kan orsaka inkontinens är demens, MS, Parkinsons sjukdom och 

stroke. Vid urinvägsinfektion kan man drabbas av tillfällig trängningsinkontinens som 

beror på att urinblåsan är irriterad. [2] 

 

Fyra typer av urininkontinens  

Trängningsinkontinens drabbar i regel män och innebär att man plötsligt känner sig 

kissnödig och inte kan hålla sig tills man hinner till toaletten. Vanligen kissar man 

också betydligt oftare än normalt, upp till tio till femton gånger om dagen mot 

normala fyra till åtta gånger.  

Överrinningsinkontinens kallas en överfylld blåsa som läcker lite nästan hela tiden. 

Besvären kan variera från att bli kissnödig till att det läcker i samband med 

ansträngning. Det kan även ständigt småsipprande urin. Överrinning är vanligast hos 

män som har någon förändring i prostatan eller urinröret, men kan förekomma hos 

både män och kvinnor med till exempel diabetes eller i samband med olika 

neurologiska sjukdomar då man har svårt att tömma urinblåsan. 
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Ansträngningsinkontinens kallas det när du läcker urin vid ansträngning, till exempel 

vid tunga lyft, när man hostar eller plockar upp något från golvet. 

Blandinkontinens innebär att man har problem både när man anstränger sig och i 

samband med att man känner sig kissnödig. En kombination av trängnings- och 

ansträngningsinkontinens är ganska vanlig. [2] 

 

Anal inkontinens (avföringsinkontinens) 

Anal inkontinens eller avföringsinkontinens, är att i perioder ha läckage av avföring 

som man inte kan förhindra med viljan. Orsaken kan vara hemorrojder, en skada i 

samband med operation eller förlossning, tarminflammation, en neurologisk sjukdom, 

försvagning av slutmuskeln, utbuktning av tarmslemhinnan med mera.  

Mildare symtom på anal inkontinens kan vara att man inte kan kontrollera gaser och 

läckage av fukt eller slem som ger fläckar på underkläderna. Mer omfattande 

inkontinens, som större läckage av gaser och/eller avföring kan bland annat bero på en 

skada i muskulaturen eller nerverna i bäckenbotten i samband med operation eller 

förlossning. Neurologiska sjukdomar som multipel skleros, stroke, Parkinsons 

sjukdom och demens kan ge nedsatt känsel med svårighet att känna trängning. [2] 
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3 Genomförande 

Genomförandet börjar med en konkurrentanalys för att få reda på vilka produkter som 

erbjuds av marknaden. Detta också för att hitta problem med dagens produkter. Olika 

verktyg används för att hitta lösningar som ger en produkt som är bättre än dagens. 

Brainstorming och morfologimatriser används för att generera många lösningar som 

sedan sållas för att hitta de bästa alternativen på olika dellösningar. En beräkningsdel 

finns för att kontrollera den nya designens påverkan på storlekarna. Sedan följer en 

designdel där utseendet på produkten diskuteras mer utförligt.   

3.1 Konkurrentanalys 

De stora aktörerna på marknaden inom inkontinensprodukter är Tena, Hartmann, 

Abena AB och Ontex. Dessa företag har i stort sett samma produkter. Nedan kommer 

ni att se en del olika produkter från varje företag. Produkterna kommer att utvärderas 

för att hitta nya lösningar och information som kan komma till användning. 

 

Tena 

 

Detta är en modell av dagens Pull On’s. Den har en 

helelastisk linning och saknar funktion för justering. Vilket 

medför att den passar endast ett fåtal personer och att den 

blir dyr att tillverka. Ses till vänster i Figur 2. Produkt från 

Tena, modell pull on. [3] 

 

                  

 

 

 

   Denna modell har en bältesfunktion. Där man använder sig 

  av karborre eller tejp/klister. Först så spänner man bältet 

  runt kroppen och sedan drar man upp den absorberande

  delen. Fördelen med denna är att den är enkel att ta på när

  användaren ligger ned. Fast betydligt svårare vid stående

  position. Ses till vänster i figur 3. Produkt från Tena,  

  modell skärp. [3]    

 

 

 

   Här är en modell där man använder sig av en öppen  

  lösning med tejpfunktion. Den liknar Attends produkt. 

  Den är billig att tillverka, men har låg användarvänlighet. 

  Dess fördel är att den är lätt ta på vid liggande position.

  Ses till vänster i figur 4. Produkt från Tena, modell tejpad.

   [3] 

 

 

 

Figur 2. Produkt från Tena, modell pull on.  

Figur 3. Produkt från Tena, modell skärp.  

Figur 4. Produkt från Tena, modell tejpad.  
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Hartmann 

 

   Detta är en produkt med bältesfunktion som fästes först

  och sedan dras underpartiet upp. Den har samma för- och

  nackdelar som Figur 3. Ses till vänster i figur 5. Produkt 

  från Hartmann, modell skärp. [4]     

 

 

 

 

 

 

 

 

  En boxermodell med ett enklare nät som struktur. Den

  saknar justeringsfunktion. Modellen ska återanvändas och 

dess uppgift är att hålla utbytbara inkontinensskydd på 

plats. Vid rätt storlek sitter den troligtvis bra. Ses till 

vänster i figur 6. Produkt från Hartmann, modell boxer [4]      

 

 

 

 

 

Abena AB 

 

  En modell som liknar Attends. Med en tejpad lösning. Har

  samma egenskaper som Figur 4. Ses till vänster i figur 7.

   Produkt från Abena AB, modell tejpad. [5]  

 

 

 

 

 

 

 

En annan modell av boxer. Denna är en flergång modell 

utan några engångsdelar. Produkten är endast till för 

måttliga mängder urin. Modellen är så nära man kan 

komma i likhet med dagens herrboxer. Vilket ökar den 

diskreta funktion, som är en önskvärd funktion bland 

många användare. Ses till vänster i figur 8. Produkt från 

Abena AB, modell boxer. [5]   

 

 

 

Figur 5. Produkt från Hartmann, modell skärp.  

Figur 6. Produkt från Hartmann, modell boxer.  

Figur 7. Produkt från Abena AB, modell tejpad.  

Figur 8. Produkt från Abena AB, modell boxer.  
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Ontex 

 

  En modell med bältesfunktion. Även denna har samma

  funktioner som Figur 3 och Figur 5. Ses till vänster i  

  figur 9. Produkt från Ontex, modell skärp. [6] 

 

 

 

 

 

 

Produkterna på marknaden kan sammanfattas i fyra områden, tejpade, Pull On’s, 

skärp och produkter med delar som återanvänds. Varje område har sina för- och 

nackdelar. Med uppgifterna från konkurrentanalysen skapades kravspecifikationen.  

 

 

3.2 Idégenerering och sållning 

I examensarbetet har verktyget brainstorming används för att generera lösningar och 

designförslag. Med denna metod fås många förslag. Bland dessa lösningar som har 

framkommit genom denna metod så finns det idéer med: skärp, hängslen, knäppen, 

dragkedjor och bindor/inlägg till vanliga underkläder. Lösningar som inte uppfyllde 

kravspecifikationen eller som var alldeles för vågade för denna typ av produkt 

sållades bort redan här och kommer inte att redovisas i rapporten. Man beslutade att 

endast gå vidare med ett fåtal funktioner/lösningar. För de lösningar, förslag och 

funktioner som var kvar, undersöktes dessa vidare och användes i morfologimatriser. 

Andra design och utvecklingsförslag ses i bilaga 1 Mock-Ups dessa kommer inte 

utvecklad mer rapporten.   

3.2.1 Generering av lösningar till linningen 

Här undersöks inte om tejp eller kardborre löser funktionen justering bäst, detta 

kommer att genomföras i ett test beskrivet i kapitel 3.4. Oavsett resultatet av detta test 

kommer dessa två värderas som lika. Det kommer att bli upp till Attends att besluta 

vilket av de två alternativen som kommer att användas ifall produkten kommer att 

tillverkas vid ett senare tillfälle. Följande använda metod är morfologimatris. 

Morfologimatrisen är ett verktyg för att kombinera olika funktioner/lösningar så att 

fler lösningar bildas. Dessa lösningar utvärderas och utvecklas tills det slutgiltiga 

konceptet redovisas. Morfologimatrisen användes på delarna elastiskt område, tejp 

och kardborre. Detta vissas i Tabell 1. Anledningen till att det är två tomma fält i 

tabellen är att hela linningen inte kan bestå helt av tejp eller kardborre. I Tabell 2. 

Morfologimatrisens lösningar visas alla kombinationer som erhållas av tabell 1 och 

även sållningen av dessa. 

 

Figur 9. Produkt från Ontex, modell skärp.  
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3.2.2 Sållning 1 

Dessa lösningar kommer från morfologimatrisen, där man väljer alternativ från de 

olika raderna och kolumnerna. Detta gav 40 st lösningar som visas i tabell 2.  

 

A1B1 A2B1 A3B1 A4B1 A5B1 

A1B2 A2B2 A3B2 A4B2 A5B2 

A1B3 A2B3 A3B3 A4B3 A5B3 

A1B4 A2B4 A3B4 A4B4 A5B4 

      

A1C1 A2C1 A3C1 A4C1 A5C1 

A1C2 A2C2 A3C2 A4C2 A5C2 

A1C3 A2C3 A3C3 A4C3 A5C3 

A1C4 A2C4 A3C4 A4C4 A5C4 

 

 

Dessa sållas på kriterierna nedan och kvarståendelösningar ses i Tabell 2 i vitt.  

 A1 – Lösningar med A1 har inte något elastiskt område som behövs för att ge 

produkten komfort, så alla dessa sållas bort. Dessa ses i blått. 

 A5 – Dessa har hela linningen i resår vilket redan ges i dagens Pull On´s, 

denna lösning utnyttjar inte det elastiska området optimalt vilket gör att den 

inte är kostnadseffektiv. Lösningen med båda områdena elastiska motverkar 

även funktionen för justering. Dessa ses i ljusblått. 

 B1 – Saknar funktionen justering, ses i rött. 

 B4 – Denna lösning ger justering på baksidan av produkten, vilket är inte är 

ergonomiskt. Ses i grönt. 

 C1 – Saknar funktionen justering, ses i lila. 

 C4 – Denna lösning ger justering på baksidan av produkten, vilket inte är 

ergonomiskt. Ses i orange. 

Tabell 2. Sållning av morfologimatrisens lösningar.   
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3.2.3 Kvarstående lösningar linningen 

Nedan i figur 10 Visas de sex lösningar som är kvar efter sållning 1. För att få fram en 

lösning jämförs de mot varandra och sållas på kriterierna nedan:  

 

Dessa lösningars elastiska område är betydligt mindre än de med den placerad vid 

sidan. Detta bidrar till att de inte kan täcka storlekarna lika bra. 

 Lösning 1och 4: Dessa lösningar sållas då det är mindre lämpligt att justera 

bakåt jämfört med de lösningar som justeras framåt. 

 Lösning 3: Denna anses inte vara lämplig på grund av justeringens placering 

baktill.   

 Lösning 4,5 och 6: Att justering inte är i kontakt med det elastiska är orsaken 

till att funktionen inte fungerar optimalt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kvarstående lösningen 

Lösning 2 har elastiskt område på båda sidor. Positionen av justeringen är placerad 

fram. Justeringsfunktionen i kontakt med det elastiska området ger en bättre justering. 

Att det elastiska området och justeringen är placerade jämte varandra ger även en 

lättare tillverkning.  

Figur 10. Kvarstående lösningar.    
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3.2.4 Generering av fästkombinationer 

För att undersöka detaljerat hur elastiska och fasta områden ska kombineras 

tillsammans med funktionen justering för en bra produkt användes morfologimatrisen 

i Tabell 3. I denna morfologimatris kombineras områden som är fasta (F, blått) och 

elastiska (E, grönt). Även placering i X-led och Y-led av tejp/kardborre kombineras 

med ovanstående. Alla 36 st kombinationer redovisas i Tabell 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Morfologimatris över fästkombinationer med elastisk och fast område samt 

placering av justeringsfunktion.  
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3.2.5 Sållning av fästkombinationer. 

Sållningen av kombinationerna från morfologimatrisen i tabell 3 ses i Tabell 4. 

Anledningen till att förslagen togs bort är: 

 A2 – Denna lösning har inget elastiskt område vilket bryter mot 

kravspecifikationen. Ses i rött. 

 A3 – Denna kombination motverkar justering då den främre elastiska biten 

töjs ut. Ses i blått.  

 A4 – Tas bort då funktionen för justering motverkas av att båda områdena är 

elastiska, denna lösning ses även som mer kostsam än A1. Ses i grönt. 

 B2 – Dyrare att tillverka än B1 och B3. Hela det elastiska området utnyttjas 

inte och lösningen fungerar sämre än B1.  Ses i orange.  

 B3 – Utnyttjar inte det elastiska området.  

 C3 – Justeringen hamnar långt ner/längre ner på höften och produkten 

kommer att sitta sämre än om C1 eller C2 används. Visas inte i någon färg 

då förslagen redan sållats på tidigare punkter.    

 

A1B1C1 A2B1C1 A3B1C1 A4B1C1 

A1B1C2 A2B1C2 A3B1C2 A4B1C2 

A1B1C3 A2B1C3 A3B1C3 A4B1C3 

A1B2C1 A2B2C1 A3B2C1 A4B2C1 

A1B2C2 A2B2C2 A3B2C2 A4B2C2 

A1B2C3 A2B2C3 A3B2C3 A4B2C3 

A1B3C1 A2B3C1 A3B3C1 A4B3C1 

A1B3C2 A2B3C2 A3B3C2 A4B3C2 

A1B3C3 A2B3C3 A3B3C3 A4B3C3 
 

 

Kvarstående 

Efter utvärdering av fästkombinationer kvarstår lösningarna A1B1C1 och A1B1C2.  

Anledningen till att A1 är mest lämplig är att man drar i det elastiska och fäster mot 

ett fast material vilket ger bäst justering. B1 ger bäst justering då hela det elastiska 

området kan utnyttjas till max. Detta ger att man kan använda mindre elastiskt 

material eller skapa en produkt som kan täcka både ett mindre och ett större midjemått 

i samma storlek. Den ger även bäst förutsättningar för att få en billig och effektiv 

tillverkning. Det som kvarstår att besluta är om justering bör placeras i mitten eller vid 

linningens ovankant. Om den placeras i mitten finns utrymme i höjd för användarna 

att justera mer fritt. Medan fördelen med en högre placering är att produkten kommer 

sitta bättre då justeringen kommer mer ovanför höften. Detta kan jämföras med hur ett 

vanligt skärp sitter bäst. Nackdelen med en högre placering är att risken är större att 

justeringen kommer i kontakt med kroppen på användaren. Detta kan leda till skavsår 

eller obehag vid långtidsanvändning.             

Tabell 4. Sållning av morfologimatrisens lösningar.   
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3.3 Beräkningar 

För att kontrollera hur dagens Pull On´s elastiska komposit används genomfördes ett 

test. Testet bestod i att 10 cm elastiskt material sträcktes ut för att undersöka dess 

töjning innan storleken börjar och även hur stor töjningen var vid maximala måttet för 

den storleken. Delar av detta gjordes även på en hel produkt för att få fram datan som 

önskades och detta redovisas nedan.    

 

Dagens Pull On´s elasticitet 

En Pull On´s i storleken Large täcker ett midjemått på 100 -160 cm. Produkten är 64 

cm i omkrets utan belastning. Detta ger att produkten ska töjas 36 cm viket är 56 % 

innan storleken börjar. Vid maximalt midjemått för storleken ges en förlänging av 

materialet på 150%.   

 

Undersökning av den elastiska kompositen.  

L0 = Ursprunglig mätlängd  

δ = Längdändring 

L = Aktuell längd 

L = L0 + δ 

ε = töjning 

ε =
 
δ/ L0 

Uppmätt 

L0 = 100 mm   

L = 280 mm 

Uträkning 

L = L0 + δ → δ = L - L0 → δ = 280 – 100 = 180 mm 

ε =
 
δ/ L0 → 180/100 = 1.80 → 180% töjning 

 

En produkt utan belastning är ca 64 cm i omkrets och storleken börjar vid 100 cm. 

Detta ger materialet ska töjas 56 % innan storleken börjar. Detta för att få en 

acceptabel kraft mot kroppen som håller produkten på plats.  

 

I den nya designen ska inte hela linnen vara av elastiskt material. Och följande 

beräkningar kan genomföras för att se hur längden på det elastiska området kommer 

påverka produkten. Maximal töjning för materialet är 180 %. För att produkten ska 

sitta bättre och inte för hårt kommer istället 150 % töjning användas vilket är samma 

som på dagens Pull On´s.   
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Totalt elastiskt område (cm) 10 20 30 40 50 60 

Töjning innan stl. (56%) 5,6 11,2 16,8 22,4 28 33,6 

Maximal töjning (150%) 15 30 45 60 75 90 

       

Totalt elastiskt område (cm) 10 20 30 40 50 60 

Omkrets otänjt läge (80 cm)        

Minsta omkrets 85,6 91,2 96,8 102,4 108 113,6 

Maximala omkretsen 95 110 125 140 155 170 

       

Omkrets otänjt läge (90 cm)        

Minsta omkrets 95,6 101,2 106,8 112,4 118 123,6 

Maximala omkretsen 105 120 135 150 165 180 

       

Omkrets otänjt läge (100 

cm)        

Minsta omkrets 105,6 111,2 116,8 122,4 128 133,6 

Maximala omkretsen 115 130 145 160 175 190 

       

Omkrets otänjt läge (110 

cm)        

Minsta omkrets 115,6 121,2 126,8 132,4 138 143,6 

Maximala omkretsen 125 140 155 170 185 200 

 

 

 

Med beräkningarna som grund inses att storlekarna inte blir som på dagens Pull On´s. 

Det finns tre alternativ för att åtgärda detta. 

 Byt elastiskt material till ett med mer töjning för att kunna täcka dagens 

storlekar, även för att kunna minska mängden elastiskt material och därmed 

totala kostnaden av material. Detta då det elastiska materialet är det med den 

högsta kostnaden. Det kan vara intressant för vidare forskning att komma fram 

med en elastomer som innehar samma funktion som dagens komposit. 

 Införa fler alternativ på storlekarna så att varje storlek täcker en mindre 

variation av midjemått. Detta kan komma att bli kostsamt då fler storlekar 

måste tillverkas. Fördelen blir att produkten kommer att passa fler användare 

och höja komforten. 

 De som är i början av storleken får vecka mer av det fasta materialet så att 

önskat tryck mot kroppen fås. Delar eller hela de 56 % töjning som finns innan 

storlekarna böjar kan också användas för att få större omkrets som varje 

storlek täcker. Med de uträknade storlekarna i tabell 5 så kan man dra ned på 

minsta omkrets som storlekarna täcker genom att använda vår lösning med 

justering.  

Tabell 5. Beräkningar av det elastiska områdets längd samt grundomkretsens 

påverkan på omkretsen den kommer kunna täcka i en storlek.  
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3.4 Test av tejp och kardborre 

I kapitlet 3.2.1 Generering av lösningar till linningen står det att tejp och kardborre 

ansågs utföra justeringen lika bra och de skulle undersökas vidare vilket de gör här. 

 

Det som skulle uppnås med detta test var att se vilken av kardborre eller tejp som var 

lämpligast att använda som justeringsfunktion. 

3.4.1 Utförande 

Testet utfördes genom att tejpa ihop två delar av linningen den ena delen elastisk och 

den andra stel. Sedan dra ut den elastiska delen till full utsträckning för att se hur långt 

man kan dra innan den släpper. Detta visas i figur 11. 

 

 

  

 

 

3.4.2 Resultat 

Resultatet för detta utförda test visade att både kardborre och tejp håller för full 

utsträckning av materialet. Det som skiljer dem åt är att kardborren kan justeras om 

och om igen utan att bli utsliten. Tejpen klarar bara en till två omjusteringar innan 

klistret på tejpen blir utslitet och inte längre fungerar. 

3.4.3 Slutsats 

Utifall omjustering krävs flera gånger för att man ska tycka att inkontinensskyddet ska 

sitta bekvämt för en själv så är kardborre den rätta lösningen för produkten. 

 

Figur 11. Illustration över dragtest.  
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3.5 Design 

Nedan följer fem designförslag på olika lösningar för att ge en mer diskret produkt 

som förhindrar läckage och även ett mer attraktiv utseende. Alla har en mindre linning 

än nuvarande produkt och vissa har ett mer modernt utseende. De visas i figur 12 till 

16.  Det har också spekulerats i om produkterna bör komma i fler färger än vitt. Detta 

blir dock kostsamt och kan strida mot kraven med en diskret produkt. Det bör 

undersökas om användarna känner ett behov av en produkt helt i svart eller med svart 

linning.      

 

Designförslag 1  

En kalsongmodell som efterlikar den så kallade Y-front. Den har en skarpare 

inskärning framtill för att minska mängden material. Illustreras i figur 12.  

 

 

 

 

 

  

Figur 12. Modell med låg linning och högt snitt i sidorna. 
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Designförslag 2 

Denna modell är en direkt avbildning av den så kallade Y-front. Med en skarp 

inskärning fram till. Illustreras i figur 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designförslag 3  

Detta förslag har en mindre inskärning framtill och ett mycket bredare sidparti för att 

återskapa den höga linningen som finns på Attends Slips/Briefs och för att skapa en 

större yta som håller produkten på plats. Illustreras i figur 14. 

  

Figur 14.  Modell med brett sidparti. 

Figur 13. Modell med kort linning. 
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Designförslag 4 

Denna modell är en boxerkalsong fast utan långa ben. Tanken är att ha en 

boxermodell/ hipster fast med mindre material. Illustreras i figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designförslag 5.  

En boxermodell med långa ben. Detta är den modell av kalsonger som de flesta män 

använder i dagens läge. Illustreras i figur 16. 

 

Figur 15. Modell av typen boxer med korta ben.  

Figur 16. Modell av typen boxer med långa ben. 
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4 Resultat 

Inledning 

De undersökningar och beräkningar som genomförts har lett till förslaget som 

redovisas nedan. Det är en inkontinensprodukt av typen Pull On. 

 

Resultat av funktioner 

Följande resultat tagits fram. Linningen kommer att bestå av två separata delar av 

elastiskt material för att höja komforten och för att öka variationen på midjemått, 

jämfört med om man bara skulle använda en. Produkten har även en storleks- och 

kraftjustering som ökar komforten för användaren. Då användaren vill justera hur hårt 

produkten ska sitta. Denna justering ska vara placerad i sidan och i kontakt med det 

elastiska området. Justeringen ska i höjdled placeras i mitten eller högre upp.  

 

Resultat av designen. 

Designen blev en produkt mer lik en boxermodell eller hipster. Med en smalare 

linning som är placerad längre ned för att öka det diskreta i produkten. Den gröna 

färgen beskriver var på produkten det elastiska området kommer att sitta. Den blå 

färgen visar var justeringsfunktionen sitter. Justeringen är fäst i bakre kant 

tillsammans med elastikens främre kant. På så sätt kommer hela det elastiska området 

utnyttjas fullt ut. Illustreras i Figur 17 samt bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Slutgiltigt koncept 
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5 Slutsats och diskussion 

Resultatet med slutkonceptet upplever vi som en betydligt bättre produkt än dagens 

tejpade. Med en elastisk del för att kunna få en variation på största och minsta 

midjemåttet som storleken ska täcka innebär högre komfort. Med justeringsfunktionen 

ges en produkten som kommer att sitta bättre på fler användare med samma storlek. 

Då varje storlek har en stor variation mellan största och minsta midjemått. 

 

En nära konversation med brukare, kunder och sjukhuspersonal som arbetar med 

produkten bör hållas för att få del av deras erfarenheter om brister och styrkor 

produkten har. När förslag ska utvärderas bör det göras med brukare, kunder och 

sjukhuspersonal och en mängd prototyper bör testas på en testgrupp. Svårigheterna 

med detta som nämnt är att inkontinensen är ett ämne som sällan pratas högt om och 

vi tror det kan vara svårt att testa prototyper på riktiga användare. Vi är ändå 

övertygade om att tester kan genomföras på till exempel linningen och var dess 

elastiska områden bör sitta (var skaver de, sitter löst, veckar sig, vad är dåligt efter 

lång tids daglig användning). Även en undersökning om hur produkten sitter på 

personer i de olika storlekarnas ytterområden bör genomföras för att se om storlekarna 

bör förskjutas (var ligger människor i stolekarna) eller om fler storlekar bör införas 

som täcker ett mindre intervall (omfång). Det är också intressant att ta reda på om 

man kan vecka linningen innan ens storleken har börjat för att få ett större spann 

mellan största och minsta midjemåttet. 

 

I kapitlet 3.3 Beräkningar utförs endast beräkningar på en storlek. Det kvarstår att 

undersöka och beräkna om skillnaden mellan olika storlekar bör vara längden på de 

elastiska eller fasta områdena. Eller om båda ska minskas respektive ökas som 

skillnad mellan storlekarna. 

I kapitel 3.2.5 Sållning av fästkombinationer så gick två förslag vidare. Den ena var 

att fästa justeringen längst upp för att efterlikna funktionen av ett skärp. På så sätt 

slipper man löst material ovanför själva platsen där det spänner som hårdast runt 

midjan. Det andra alternativet var att fästa justeringen i mitten av linningen. Då 

kommer man att drabbas av ovanstående problem. Men även detta måste undersökas i 

en fortsatt utvecklingsdel med en testgrupp för att försäkra sig om vilken position som 

är lämpligast för användaren. Det finns en risk att justeringen kommer att skava mot 

kroppen vid placering nära linningens övre kant.
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Mock-Up´s 
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8.1 Bilaga 1 - Mock-Up´s 

 

 



Bilagor 

30 

8.2 Bilaga 2 - Översikt av slutligt koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar en översikt av det slutliga konceptet. Den gröna färgen visar placeringen 

av de två elastiska områdena. Justeringsfunktionens placering visas i blått.     


