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Sammanfattning 

Rapporten är en del av ett examensarbete genomfört på Kungliga Tekniska Högskolan under 

våren 2016. Arbetet har pågått under 20 veckor och utförts på uppdrag av Butikskonsult AB.  

Butikskonsult AB är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller planering och inredning av 

butiker. De utvecklar koncept för allt från mindre avdelningar till hela butiker, och bland 

deras kunder finns exempelvis ett flertal ICA-butiker, Akademibokhandeln och Svenska Spel. 

Butikskonsult erbjuder ett brett produktsortiment som innefattar allt från kassadiskar till frukt- 

och gröntinredning och Agripo lyftsystem för rotfrukter.  

Arbetet har fokuserat på möjligheten att förbättra utformningen av Butikskonsults frukt- och 

gröntbord för dagligvaruhandeln. Dagens bord är väl fungerande när det gäller varornas 

exponering i butik. Brister finns dock när det gäller bordets flexibilitet och användarvänlighet 

för den butikspersonal som arbetar med påfyllning av varor. Att lasta borden med varor kräver 

många och tunga lyft, och dagens utformning gör att dessa lyft ofta kombineras med sneda 

arbetsställningar. 

Intervjuer, observationer samt eget arbete i butik har genomförts för att skapa en tydlig bild av 

dagens situation. Baserat på insamlade insikter utvecklades ett antal nya koncept av vilka ett 

valdes ut att utvecklas vidare. 

Arbetet resulterade i ett flexibelt bord möjligt att anpassa efter respektive butiks aktuella 

behov. Bordets utformning ger även förbättrade ergonomiska förutsättningar för de som 

arbetar i butiken. På grund av projektets begränsade tidsram har ej långsiktiga ergonomiska 

mätningar kunnat genomföras, utan resultatet har fått förlitats på virtuella simuleringar och 

befintlig kunskap inom liknande områden. En vidare rekommendation är därför att en fysisk 

modell tas fram och testas i sin verkliga miljö.  



 

 

 

 

 
  



Master of Science Thesis MMK 2016:148 MCE 356

Flexibility and user friendliness 

- Development of a fruit- and vegetable table for

grocery stores 

Anna Wilhelmsson Ågren 

Approved 

2016-08-15 

Examiner 

Sofia Ritzén 

Supervisor 

Jenny Janhager Stier  

Commissioner 

Butikskonsult AB 

Contact person 

Johan Bornerud 

Abstract 

This report is part of a thesis conducted at the Royal Institute of Technology during the spring 

2016. The work has been going on for 20 weeks, commissioned by Butikskonsult AB. 

Butikskonsult AB is one of Sweden's leading players when it comes to planning, developing 

and mount retail environments. They develop concepts for everything from small departments 

to entire shops, and their custoer include a number of ICA stores, Akademibokhandeln and 

Svenska spel. Butikskonsult offers a wide product range that includes everything from 

checkout counters to tables for fruit and vegetables and Agripo lifting systems for root 

vegetables. 

The work has focused on the opportunity to improve the design of Butikskonsults fruit and 

vegetable table for grocery stores. Today's tables are well functioning in terms of exposure of 

goods. Deficiencies are, however, when it comes to the flexibility and ease of use for the shop 

staff who work with replenishment of goods. To unload tables with goods requires many and 

heavy lifts, and with the current design the work often is combined with twisted postures. 

Interviews, observations and own work in stores has been carried out to create a clear picture 

of the current situation, and based on the collected insights a number of new concepts was 

developed. One of them was later on selected to be the final one, and was developed further.  

The work resulted in a flexible table, possible to adapt to each store's current needs. The 

design also provides improved ergonomic conditions for those working in the shop. Because 

of the project's limited time frame, a long-term ergonomic measurement has not been 

possible, but the result has been relying on virtual simulations and existing knowledge in 

similar areas. A further recommendation is therefore that a physical model is produced and 

tested in the real environment. 
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1. INTRODUKTION 

Kapitlet beskriver bakgrunden till uppgiften samt klargör de ramar som finns för arbetet.  

1.1. Bakgrund 

Butikskonsult AB är en av Sveriges ledande aktörer när det kommer till planering och 

inredning av butiker (Butikskonsult AB, 2015 a). De utvecklar koncept för allt från mindre 

avdelningar till hela butiker, och bland deras kunder finns exempelvis ett flertal ICA-butiker, 

Akademibokhandeln och Svenska Spel. 

Butikskonsult erbjuder ett brett produktsortiment som innefattar allt från kassadiskar till frukt- 

och gröntinredning och Agripo lyftsystem för rotfrukter (Butikskonsult AB, 2015 b). Frukt- 

och gröntinredningen består bland annat av olika varianter av modulbaserade bord, möjliga att 

bygga samman till fristående bord, eller bord att placera längs en vägg, se Figur 1. Den senare 

varianten kombineras ofta med en spegelvägg. 

 

 

Figur 1. Ett fristående frukt- och gröntbord, och ett bord att placera längs en vägg. 

(Butikskonsult AB, 2016 a) 

Dagens lösning är väl fungerande när det gäller varornas exponering, en faktor som självklart 

är av hög prioritet för en butik. Brister finns dock när det gäller bordets flexibilitet och 

användarvänligheten för den butikspersonal som arbetar med påfyllning av varor. En back 

fylld med exempelvis äpplen väger 15 kg (Intervju med Medarbetare inom 

Dagligvaruhandeln, 2016), och att lyfta den på plats ger ett tungt lyft. Att nå toppen av bordet 

ger dessutom lyft i en sned vinkel. 

1.2. Syfte  

Syftet med arbetet är att se över användarvänligheten hos de frukt- och gröntbord som 

Butikskonsult erbjuder idag, samt föreslå förbättringsmöjligheter baserat på de problem som 

identifieras. Användarvänlighet syftar här främst på att förbättra arbetsställningen för de som 

arbetar i butik, men även att öka bordets flexibilitet när det gäller på vilket sätt varor kan 

placeras på bordet. 

1.3. Problemformulering 

Arbetet skall kartlägga hur påfyllningen av frukt- och grönsaker vanligtvis genomförs idag, 

identifiera vilka områden som upplevs som problem, och baserat på dessa föreslå hur bordet 

kan omformas för att öka dess användarvänlighet. Under arbetet skall både ergonomiska 

aspekter, den tid det tar att fylla på varor, varornas exponering, det fruktsvinn som eventuellt 
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kan uppstå om varorna skadas under påfyllningen samt butikskundernas interaktion med 

bordet has i åtanke. 

1.4. Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till 20 veckor och kommer därför inte att kunna inkludera långsiktiga 

ergonomiska undersökningar. Antaganden kommer därför att behöva göras baserat på 

simuleringar och befintlig kunskap gällande lyft. 

Arbetet fokuserar på de problem som upplevs under själva av- och pålastningen i butik. 

Hantering under transport eller liknande är således inte inkluderat.  

1.5. Riskanalys 

Innan arbetet började gjordes en riskanalys för att identifiera potentiella problem som kunde 

komma att uppstå under projektet. Varje risk bedömdes enligt hur sannolikt det var att den 

skulle inträffa samt hur allvarlig konsekvens det i så fall skulle leda till, och en totalpoäng 

beräknades för varje risk baserat på detta. De risker som fick högst totalpoäng, samt 

handlingsplaner för dessa, presenteras i Tabell 1. Hela riskanalysen presenteras i Bilaga 1. 

Tabell 1. Potentiella risker under projektet. 

Risk Handlingsplan 

Det kan vara svårt att uppskatta de ergonomiska 
effekter som uppstår först efter en längre tid.  

Då arbetet endast sträcker sig över 20 veckor 
kommer det ej att vara möjligt att studera effekter 
som visar sig först efter en längre tid. I de fallen 
kan antaganden göras på virtuella simuleringar 
samt befintlig kunskap inom likande områden. 

Butikskonsult har ej tillgång till nödvändiga 
programvaror. 

Om Butikskonsult ej kan tillhandahålla 
nödvändiga programvaror kan KTHs datorer 
användas.  

Det är svårt att påvisa att orsaken till fysiska 
besvär som upplevs idag är en effekt av just 
hanteringen av frukt- och grönt. 

För att utesluta att fysiska besvär som upplevs 
idag beror på något annat arbetsmoment kan 
virtuella simuleringar som endast fokuserar på 
just hanteringen av frukt och grönsaker göras. 

1.6. Tidsplan 

Projektet har inkludert hela kedjan från förstudie till ett färdigt produktföslag. En 

övergripande tidsplanering presenteras i Figur 2. Ett detaljerat Gantt-schema finns i Bilaga 2. 

v.3 - 5 v.6 - 8 v.9 -14 v.15 - 18 v.19-21 

Planering 
Bakgrunds- 
studie 

Konceptgenerering  och 
val av koncept att arbeta 
vidare med. 

Vidareutveckling 
av valt koncept 

Färdigställa rapport, 
förbereda opponering, 
slutpresentation. 

 Rapportskrivning löpande under hela perioden. 

Figur 2. Övergripande tidsplanering.  
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1.7. State of the art 

Det finns i dagsläget ett flertal typer av frukt- och gröntbord på marknaden. Tre av dessa har 

studerats närmare. FLEXI och NXT är två enklare modeller som båda erbjuds av 

Butikskonsult idag. Som komplement till dessa har även en modell med fler detaljer, från 

företaget Active Display, studerats. 

1.7.1. FLEXI 

Frukt- och Gröntbordet FLEXI består av ett rektangulärt underrede på vilken en snedställd 

bordsskiva vilar (Butikskonsult AB, 2016 a). Bordsskivans lutning kan justeras efter 

önskemål, och dess storlek kan anpassas för att rymma fyra eller sex av de standardbackar 

som varorna levereras i, se Figur 3. Bordsskivan är utformad med små trappsteg som hindrar 

backarna att glida ner längs ytan, och önskas modulen delas in i smalare sektioner finns en L-

formad list att placera på bordet, se Figur 4. 

 

Figur 3. En justerbar modul av FLEXI frukt- och gröntbord. 

 

 

 

Figur 4. Bordsskivans ”trappsteg” samt en transparent L-formad avdelningslist 

(Butikskonsult AB, 2016 a). 

1.7.2. NXT 

NXT Frukt- och gröntbord liknar FLEXI, men skiljer sig gällande hur underredet är utformat. 

NXTs underrede består av en bockkonstruktion på vilken bordsskivan vilar. (Butikskonsult 

AB, 2016 b) Även denna modell har en bordsskiva vars vinkel är möjlig att justera, små 

”trappsteg” som hindrar backarna från att glida, samt är möjlig att komplettera med L-
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formade lister för att dela av modulen i smalare sektioner. Om så önskas kan bordet även 

kombineras med hyllor i ovankant för exponering av varor som säljer i mindre skala, se Figur 

5. 

 

Figur 5. En modul av NXT frukt- och gröntbord (Butikskonsult AB, 2016 b). 

1.7.3. Active Display 

Active Displays frukt- och gröntbord särskiljer sig något från de ovan presenterade. Bordets 

underrede består av en ramkonstruktion likt FLEXI-bordet, men bordsskivan vilar på 

löstagbara konsoler. Detta gör det möjligt att höja och sänka bordsskivan, och där med 

möjliggöra fylla bordet med en större eller mindre volym varor. Bordsskivan består till 

skillnad från de andra modellerna även av två delar, en plan skiva närmast kund, samt en 

lutande del bakom denna, se Figur 6. Tack vare de löstagbara konsolerna är det även möjligt 

att justera den bakre skivans lutning. Bordsskivan har istället för ”trappsteg” en list i 

horisontell led som håller den övre backen på plats, och önskas modulen delas i smalare 

sektioner finns möjlighet att fästa en list som avdelare i ett förbestämt spår. Längs modulens 

ytterkanter finns möjlighet att fästa mindre hyllor för exponering av varor som säljer i mindre 

skala. Hela modulen står på fyra hjul vilket gör det möjligt att flytta den vid exempelvis 

städning. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 6. Active Displays frukt- och gröntbord (Active Display, 2016). 
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2. LITTERATURSTUDIE 

Kapitlet presenterar en litteraturstudie gjord gällande begreppet ergonomi, tidigare studier 

gällande belastningsbesvär kopplat till arbetsmiljö samt de rekommendationer som finns 

gällande arbetsplatsers utformning. Nyckelord för litteraturstudien är arbetsmiljö, ergonomi 

och belastningsbesvär. 

Ergonomi innebär samspelet mellan en människa och hans eller hennes arbetsredskap 

(Nationalencyklopedin AB, 2016). En människas möjlighet att åstadkomma en kraft, och den 

tid som han eller hon orkar bibehålla den innan muskeln tröttas ut, varierar beroende på en 

rörelses riktning. (Chaffin & Andersson, 1991). Hur en arbetsplats eller ett arbetsredskap 

utformas påverkar därför hur länge, snabbt och med vilken precision ett arbete kan utföras 

(Grandjean, 1988).  

Tydliga kopplingar har påvisats mellan arbetsmiljö och belastningsbesvär (Arbetsmiljöverket, 

2015 a). Besvären kan exempelvis uppkomma på grund av tunga lyft, arbete i påfrestande 

arbetsställningar eller på grund av repetitiva rörelser. Det finns inga lagstadgade 

bestämmelser för hur tunga eller många lyft som får förekomma under en arbetsdag. 

(Arbetsmiljöverket, 2015 b) Utgångspunkten skall dock vara att undvika tunga manuella lyft 

så långt det går för att minska risken för skada. Om lyften sker i kombination med sneda, 

böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada extra stor. För att minska lyften bör det 

finnas lämplig arbetsutrustning eller så skall arbetet omorganiseras. Arbetsmiljöverket (2015 

a) anser att manuella lyft av mer än 25 kg inte bör förekomma. Enstaka lyft på 25 kg är dock 

okej om föremålet kan hållas nära kroppen och arbetsställningen är bra. Om det förekommer 

flertalet lyft, och det ej är möjligt att hålla föremålet nära kroppen, anses det olämpligt att 

hantera lyft över 15 kg. 

För att göra en fullständig bedömning av en arbetssituation behöver aspekter som exempelvis 

hur ofta lyften sker, hur lång tid de pågår, hur många upprepningar som sker, vilken lyfthöjd 

som är aktuell och föremålets greppbarhet inkluderas. (Arbetsmiljöverket, 2012) En förenklad 

modell baserad på endast föremålets vikt och hur långt framför kroppen dess tyngdpunkt är 

kan dock användas som utgångspunkt, se Figur 7. Modellen utgår från symmetriska lyft med 

två händer, stående under så kallade ideala förhållanden. Det horisontella avståndet är 

avståndet mellan föremålets tyngdpunkt och personen som utför lyftets ländrygg.  

Innebörderna av färgzonerna definieras enligt följande: 

Grönt: Acceptabelt. Ingen eller enstaka arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär. 

Undantag finns för särskilda riskgrupper som exempelvis gravida, minderåriga eller 

arbetstagare som nyligen har varit sjuka. 

Gult: Värdera närmare. Flera arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort 

eller lång sikt. Mer noggranna undersökningar gällande framför allt tidsfaktorer som tempo, 

frekvenser och varaktighet rekommenderas för att avgöra graden av risk. 

Rött: Olämpligt. Alla eller de flesta arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på 

kort eller lång sikt. 
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Figur 7. Arbetsmiljöverkets rekommendationer gällande lyft (Arbetsmiljöverket, 2015 a). 

Lyft med två händer inom ”underarmsavstånd” är direkt olämpliga om föremålet väger mer än 

25 kg och bör utredas om föremålet väger mer än 7 kg (Figur 7). Om lyftet sker på längre 

avstånd från kroppen är det olämpligt om föremålet väger mer än 15 kg, och bör utredas om 

föremålet väger över 3 kg. 

Förutom den ovan berörda kopplingen mellan arbetsmiljön och arbetstagarens välmående 

finns det flera studier som visar på ett samband mellan arbetsmiljön och kvaliteten på det 

utförda arbetet (Eklund, 1995).  Att uppleva diskomfort under ett arbete leder ofta till ett 

försök att snabba på momentet för att minimera den tid obehaget upplevs, eller att arbetet inte 

kan utföras alls, något som ofta leder till försämrad kvalitet.  

En jämförelse av samma typ av arbete utfört under olika arbetsförhållanden har visat på att 

arbete utfört i dåliga arbetsställningar kan leda till nästan tio gånger fler kvalitetsbrister än 

samma arbete utfört under bättre förhållanden (Axelsson 2000). Detta bekräftas av en studie 

utförd på ett metallbearbetningsföretag där förbättrade arbetsställningar ledde till ett minskat 

behov av omarbeten (Gonzalez et al. 2003). 

Vikten av bra arbetsställningar understryks också av en studie där 36 symaskinsoperatörer 

studerades (Erdinc & Vayvay, 2008). Problem som bland annat obekväma arbetsställningar 

och svårigheter att övervaka det utförda arbetet ansågs vara den huvudsakliga källan till 

uppkomna kvalitetsbrister. Även en studie av manuell fastsättning av plastdelar genom 

användning av gängade plastbultar och muttrar har visat på liknande resultat. Dåliga 

arbetsställningar och upprepning av rörelser var två faktorer som påverkade 

monteringskvaliteten negativt (Wick & Bloswick, 1998).   

En studie gällande manuell hopsättning av kretskort visade på hur förbättrad ergonomi 

minskade antalet defekter och därmed ökade både produktiviteten och de årliga intäkterna. 

(Yeow & Sen, 2006) Arbetarnas hälsa och säkerhet förbättrades också, och kostnaderna för 

förändringen ansågs därför låga i förhållande till de många fördelarna som erhölls..  
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Totalt kan 30–50 % av alla kvalitetsproblem kopplas till brister i arbetsmiljön. (Falck et al., 

2010; Eklund, 1995; Eklund, 1999). Dock inkluderar den siffran även andra 

arbetsmiljöfaktorer än just belastningsergonomi. 
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3. METODER 

Kapitlet beskriver de arbetsmetoder och verktyg som använts under arbetet. 

Projektet har genomförts enligt Ullmans produktutvecklingsprocess, se Figur 8 (Ullman, 

2010). 

 

 

 

Figur 8. Produktutvecklingens faser enligt Ullman. 

Behovet av en produkt delas ofta upp mellan teknologisk utveckling eller efterfrågan från 

marknaden, det vill säga om ny teknologi har skapat ett behov på marknaden, eller om det är 

marknaden som har efterfrågat att en ny produkt skall utvecklas (TemaNord, 2006). Detta 

projekt har fokuserat på det senare alternativet och utgått från så kallad användardriven 

innovation. Ett argument för det tillvägagångssättet är att produktutvecklaren är ny på 

området med butiksinredning, och därför inte har någon erfarenhet som säger vad som behövs 

och skulle fungera på marknaden. Användarnas erfarenheter och åsikter är således av stort 

värde under produktframtagningsprocessen.  

Det finns två huvudsakliga metoder när man utgår från användardriven innovation: ”Voice of 

the Customer”-metoder samt ”Lead-users”-metoder (TemaNord, 2006). Det första alternativet 

syftar till att identifiera ”vanliga” användares behov och utveckla lösningar baserat på dessa.  

”Lead-users”-metoder syftar istället till att identifiera användare ”i framkants” redan 

framtagna lösningsförslag, och  försöka ta tillvara på och kommersialisera dessa. Detta 

projekt har främst utgått från ”Voice of the Customer”. 

3.1. Kartläggning av dagens situation 

Information har samlats in genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa 

metoder innebär uppmätta siffror genererade från objektiva insamlingsmetoder. (Bohgard, et 

al., 2015) Kvalitativa metoder genererar i motsats inga mätbara resultat, utan resulterar i ord 

och bilder som kan analyseras för att få förståelse av en specifik händelse. Kvalitativa studier 

besvarar frågor som exempelvis vad, vem, hur, när och var.  

Nedan presenteras de metoder som användes för att kartlägga dagens situation. 

3.1.1. Kontextuella ostrukturerade intervjuer   

Kontextuella intervjuer innebär att intervjuerna görs i användarens naturliga miljö (Stickdorn 

& Schneider, 2012). Det ger en bra bild av användarens omgivning och de redskap han eller 

hon använder sig av, och metoden gör det möjligt för intervjuaren att både ställa frågor och 

observera hur arbetet går till. De flesta personer är mer bekväma i en miljö de känner till, och 

kontextuella intervjuer blir därför ofta mer naturliga än intervjuer som genomförs i en 

främmande miljö. Den tillfrågade får också ofta med saker som annars skulle kunna ha glömts 

bort på grund av att han eller hon är i den omgivning som arbetet brukar ske i.  

1. 
Upptäcktsfas 

Fastslå behovet av 
produkten. 

2. 
Planering 

Planera vad som 
ska göras, när 
och av vem. 

3. 
Produktdefiniering 
(Förstudie) 

Tydliggör vad 
produkten skall 

uppfylla. 
 

4. 
Konceptgenerering 
Ta fram, utvärdera 
och välj koncept  

att utveckla vidare. 

5. 
Produktutveckling 

Vidareutveckla  
det valda konceptet 

till en faktisk  
produkt. 

6. 
Produktstöd 

Planera eventuell 
tillverkning och 

montering, ansök 
om patent o.s.v. 
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Att en intervju är ostrukturerad innebär att öppna frågor används så att den tillfrågade ges 

möjlighet att styra intervjun, och på så vis beröra de områden som han eller hon anser vara 

viktiga (Bohgard, et al., 2015). Intervjun ger kvalitativ data och lämpar sig för explorativa 

studier då intervjuaren i förväg inte har så stor kunskap om området.  

3.1.2. Skuggning 

Skuggning innebär att en observatör ”skuggar” användaren, och iakttar hur han eller hon 

interagerar med produkten (Stickdorn & Schneider, 2012). Denna metod tillför ytterligare en 

dimension i förhållande till intervjuer då observatören har möjlighet att med egna ögon se de 

moment där problem uppstår, och upptäcka problem som användaren har vant sig vid och 

därför inte längre ser och nämner som problem. Skuggning möjliggör också att identifiera 

moment där den tillfrågade säger sig göra på ett sätt, men egentligen gör på ett annat. Det är 

vid skuggning viktigt att observatören håller en låg profil för att inte påverka användarens 

beteende.  

3.1.3. Kroppskarta 

En kroppskarta är en skiss av människokroppen där den tillfrågade själv får markera var på 

kroppen han eller hon känner förnimmelse under exempelvis ett visst arbetsmoment 

(Bohgard, et al., 2015). 

3.1.4. Story board 

En story board är en serie bilder som visualiserar en händelse (Stickdorn & Schneider, 2012). 

Den kan utformas på olika sätt, men vanligast är illustrationer likt en tecknad serie som 

beskriver händelsen som undersökts.  

3.1.5. Customer journey map  

En Customer Journey map baseras likt story boarden på ett händelseförlopp. Den visualiserar 

användarens känslomässiga upplevelse under de olika momenten, och ger en överskådlig bild 

över vilka moment som upplevs som problem, och vilka moment som upplevs som väl 

fungerande (Stickdorn & Schneider, 2012). 

3.1.6. Arbetsmiljöverkets verktyg för att bedöma 

risker vid manuell hantering 

Arbetsmiljöverket erbjuder ett verktyg för att bedöma risker vid manuell hantering.  Verktyget 

tar hänsyn till antal gånger och i vilken arbetsställning som lyft sker, lastens vikt samt hur de 

övergripande arbetsförhållandena ser ut och genererar därefter en ”riskpoäng” 

(Arbetsmiljöverket, 2015 c). Baserat på denna ges sedan rekommendationer gällande 

arbetssituationen.  

3.2. Kravspecificering 

Följande metoder har använts för att specificera de krav som finns på en ny produkt.  

3.2.1. Personas 

Personas är fiktiva användarprofiler framtagna för att representera typiska användare 

(Stickdorn & Schneider, 2012). De baseras på insikter insamlade från exempelvis intervjuer 
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och skuggning, och bör göras så verkliga som möjligt genom exempelvis visuella 

representationer och detaljrika profiler. Personas används för att skifta fokus från en abstrakt 

användargrupp till personer med konkreta egenskaper och önskemål.  

3.2.2. Quality function deployment 

Quality Function Deployment, QFD, är en metod för att omforma användarnas ibland vaga 

önskemål till konkreta produktegenskaper (Ullman, 2010). Önskemålen viktas mellan ett och 

fem och sambanden mellan de olika önskemålen och produktegenskaperna bedöms på en 

skala ett, tre eller nio. Produkterna av kundönskemålens vikt och sambandens värde adderades 

för varje produktegenskap och resulterar i en teknisk vikt. Den tekniska vikten ger en 

indikation på hur stor del av kundönskemålen som produktegenskapen bidrar till att uppfylla. 

I QFDn kan även korrelationer mellan produktegenskaper anges, och hur olika koncept, eller 

konkurrerande produkter, förhåller sig till de olika önskemålen visualiseras.  

3.2.3. Kravspecifikation 

En kravspecifikation anger de krav som produkten skall uppfylla och kan innefatta 

exempelvis funktionskrav, ekonomiska krav, ergonomiska krav eller estetiska krav (Bohgard, 

et al., 2015). Kravspecifikationen är ett levande dokument som kan revideras under projektets 

gång. En kravspecifikation kan delas upp i Skallkrav och Börkrav, dvs. krav som måste 

uppfyllas och krav som är önskvärda att uppfylla.  

3.3. Idégenerering, utvärdering och konceptval 

Följande metoder har använts för konceptgenerering, utvärdering av genererade koncept samt 

val av koncept att arbeta vidare med.  

3.3.1. Morfologisk matris 

En morfologisk matris är en metod för att på ett strukturerat sätt generera olika koncept. 

Tekniken bygger på tre steg: Att identifiera vilka delfunktioner som skall ingå, att generera så 

många lösningsförslag som möjligt till varje delfunktion, och att kombinera lösningsförslagen 

till hela koncept (Ullman, 2010). 

3.3.2. Jack  

Jack är ett simuleringsverktyg för att utvärdera olika designförslag ur ett ergonomiskt 

perspektiv (Siemens PLM Software, 2015). Programmet utgår från digitala mänskliga 

modeller och analyserar faktorer som exempelvis skaderisk, användarkomfort, 

energiförbrukning och risk för utmattning. Jack kan bl.a. analysera olika situationer med hjälp 

av The Ovako Working posture Analysis System, OWAS, samt ländryggsanalyser. 

OWAS metod innebär att arbetsställningen delas upp mellan bålen, armarna, benen och den 

vikt som hanteras. För varje område finns ett antal förutbestämde ställningar med tillhörande 

riskpoäng vilka multipliceras samman till en total riskpoäng för arbetsställningen.  (Lee & 

Han, 2013) 

Jacks ländryggsanalys utvärderar vilka krafter som verkar på den virtuella människans 

ländrygg under en viss arbetsställning (Siemens PLM Software, 2015). Krafterna jämförs 

sedan med gränsvärden framtagna av USAs nationella institut för arbetarskydd och hälsa. 
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3.3.3. Relativ beslutsmatris 

En relativ beslutsmatris (Ullman, 2010) är en konceptvalsmetod där olika framtagna koncept 

jämförs med en referensprodukt. Referensprodukten kan antingen vara en redan befintlig 

lösning, eller ett av de framtagna koncepten. Ett antal urvalskriterier anges och viktas mellan 

ett till fem där ett är minst och fem är mest viktigt, och de olika koncepten jämförs sedan mot 

referensprodukten och ges poäng beroende på om de uppfyller kraven bättre, lika bra eller 

sämre. En totalpoäng för varje koncept beräknas genom att de olika betygen multiplicerade 

med vikten för varje krav, och slutligen adderas samman.   

Beroende på hur nyanserad bedömning som önskas kan olika poängskalor användas (Mc 

Dermott, 2016). Den enklaste består av +1 om konceptet uppfyller kravet bättre än 

referensprodukten, 0 om det är likvärdigt och -1 om det uppfyller kravet sämre. För att skapa 

en mer nyanserad bedömning kan dock vidare poängskalor användas, exempelvis -2, -1, 0, 

+1, +2 eller -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.   

3.4. Vidareutveckling av valt koncept 

Vidareutvecklingen av det valda konceptet har främst baserats på följande metoder. 

3.4.1. Design for Manufacturing och Design for 
Assembly  

Design for Manufacturing, DFM, syftar till att minska produktens kostnad genom att se över 

delarnas utformning och de tillverkningsmetoder som används. Design for Assembly, DFA, 

syftar till att minska produktens kostnad genom att förenkla monteringen (Ullman, 2010).  

Det finns många faktorer som förenklar både tillverkningen och monteringen, några exempel 

presenteras nedan: (Ullman, 2010) 

 Minimera antalet komponenter. Att använda färre komponenter leder till färre 

komponenter att både utforma, tillverka, testa och montera samman.  

 Minimera antalet separata fästelement. Varje fäste leder till ett ökat antal 

komponenter och de faktorer som det medför. Det ger också konstruktionen mindre 

styrka. Använd om möjligt snap-fit, single fasteners eller liknande.  

 Minimera antalet monteringsriktningar.  Optimalt är att alla delar kan monteras från 

samma håll, uppifrån och ned, längs gravitationsriktningen.  

 Utforma delarna symmetriskt. Symmetri leder till enklare montering då det ej spelar 

någon roll åt vilket håll delarna monteras.  Om symmetri ej är möjligt bör skillnaderna 

överdrivas för att felmontering skall undvikas.  

 Utforma delarna för att förenkla hanteringen av dem. Undvik utformning som leder 

till att delarna lätt trasslas samman, av andra orsaker fastnar i varandra eller har 

elasticitet som gör de svåra att greppa. Ha i åtanke om monteringen skall utföras 

manuellt eller av en robot. 

3.4.2. Computer Aided Design  

Computer aided design, CAD, är ett verktyg för att skapa virtuella 3D-modeller och 2D-

ritningar baserade på dessa (Kamrani & Nasr, 2010). Allt från mindre delar till större mer 

komplexa system kan skapas, och teknisk information som exempelvis dimensioner, material 
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och viktinformation kan anges. Simuleringar kan även göras av hur olika komponenter 

interagerar med varandra (Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., 2015).  

Modellerna och ritningarna kan ses direkt på datorskärmen, skrivas ut, eller sändas till 

automatiska tillverkningssystem (Kamrani & Nasr, 2010).  

3.4.3. Finita Elementmetoden 

Finita elementmetoden, FEM, är en numerisk metod baserad på att stora komplexa problem 

delas upp i mindre delar och löses relativt varandra (Combitech AB, 2013). Datorprogram 

används oftast då ekvationerna är väldigt tidskrävande. Modellen delas upp i mindre och 

geometriskt enklare delar som antas vara sammankopplade, och löses genom 

jämviktsekvationer (Lee H.-H. , 2012). Ett verktyg för detta är ANSYS Workbench 17 

(ANSYS Workbench 17, 2016) som baseras på sex steg: Att ange materialegenskaper, skapa 

en geometrisk modell, generera finita element, ange stöd och laster, lösa ekvationerna, och 

visa resultat. Den geometriska modellen kan antingen skapas direkt i programmet, eller 

importeras från en befintlig CAD-modell. Vilken typ av beräkningsresultat som önskas anges 

av användaren och kan visas både visuellt och numeriskt (Lee H.-H. , 2012).  
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4. GENOMFÖRANDE  

Kapitlet beskriver genomförandet av samt delresultat i projektet. En kartläggning av dagens 

situation presenteras tillsammans med krav på en ny lösning samt koncept utvecklade baserat 

på dessa.   

4.1. Kartläggning av dagens situation 

Kontextuella ostrukturerade intervjuer, skuggning, samt eget arbete i butik genomfördes på tre 

olika butiker inom dagligvaruhandeln. Två av dessa var av den större modellen där personal 

arbetar på en och samma avdelning under hela sitt arbetspass, och den tredje en mindre butik   

där personalens arbetsuppgifter varierar mer.  

Vid besöken utfördes både observationer, kontextuella semistrukturerade intervjuer samt eget 

arbete. En intervjuguide användes som utgångspunkt, se Bilaga 3, men de tillfrågade fick den 

största tiden prata fritt om sitt arbete, visa de olika arbetsmomenten, samt beskriva de problem 

som upplevs. Intervjuguiden användes främst i förberedande syfte, för att skapa en bild av 

vilka frågor som eventuellt kunde vara intressanta att få svar på, samt för att få igång ett 

samtal. Väl på plats visade sig dock även fler områden vara av intresse. 

Besöken i butikerna ledde både till ökad allmän förståelse av arbetet samt identifiering av ett 

antal mindre och större problemområden. Arbetet på frukt- och grönavdelningen består 

mestadels av påfyllning av varor, något som utfördes på liknande sätt i de olika butikerna. 

Befintliga varor lyftes av från bordet, nya varor lyftes på plats, och de äldre varorna 

placerades överst. Hur de olika momenten genomfördes skiljde sig dock något mellan de olika 

butikerna. De tre butikerna har idag olika typ av inredning, något som kan vara en bidragande 

orsak till detta. 
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4.1.1. Arbetet i Butik A. 

Butik A har idag NXT Frukt- och gröntinredning. Hur påfyllningen av frukt och grönt går till 

i Butik A presenteras i Figur 9.   

  
 

1. Befintliga varubackar 
lastas av bordet. 
Backarnas tyngd varierar 
beroende på hur fulla de 
är. 
 

2. Nya varubackar lyfts på plats.  
En back full med äpplen väger ca 15 kg, 
och en full back med apelsiner ca 18 kg. 

3. För att minska lyftsträckan 
placeras backarna längst ned 
på bordet, och skjuts uppåt 
längs bordsskivan. Tack vara 
bordsskivans 
trappstegsutformning glider 
inte backarna tillbaka ner.  

   

4. När bordsskivan är fylld hälls innehållet 
från ytterligare ett antal backar ut över 
bordet. Detta för att skapa ett ”varuberg” och 
ge intrycket av ett väl påfyllt bord. Momentet 
kräver lyft med rakt utsträckta armar. 

5. Slutligen hälls 
även de ursprungliga 
varorna tillbaka 
ovanpå de nya på 
samma sätt som på 
föregående bild.  

6. I de fall där borden har 
mindre hyllor placerade vid 
bordets topp är det svårt att 
komma åt att hälla frukt från 
toppen av bordet. En lösning 
till detta är att en person 
klättrar upp på bordet, får en 
varuback av sin kollega, och 
häller ut innehållet i denna 
från toppen av bordet. 
 

Figur 9. Arbetsprocessen i Butik A, NXT Frukt- och gröntbord. 
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Positiva, neutrala samt negativa kommentarer till de olika momenten presenteras i Figur 10. 

En utökad version som även inkluderar moment före och efter själva påfyllningen finns i 

Bilaga 4. 

 

 

Figur 10. Positiva, Neutrala och Negativa upplevelser under arbetet i Butik A. 

Övriga kommentarer som ej är kopplade till ett visst arbetsmoment var följande: 

 Prisskyltarna lossnar för lätt. Det vore dessutom önskvärt att kunna fästa större papper, 

som exempelvis recept. 

 De mindre hyllorna i ovankant uppskattas för varor som inte säljs i så stor skala. De är 

dock i vägen vid påfyllning av varor under dem då de gör det svårt att komma åt att 

hälla varor på bordet. 

 Det vore snyggt med bilder eller liknande på bordets nedre list för att skapa en 

enhetlig front. Lådorna, som kommer från olika leverantörer och har olika utseende, 

syns idag igenom. 

 Papperskorgarna längs bordets nederkant är väldigt uppskattade! 

 ”Trappstegen” som håller lådorna på plats är väldigt uppskattade då det gör det möjligt 

för en person att utföra arbetet på egen hand. I annat fall hade en kollega behövt hålla i 

den övre lådan när den nedre lyfts på plats. 
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 Önskvärt vore om bordets volym gick att förändra. Idag läggs ibland ett lager tomma 

backar i botten av bordet för att fylla ut det då varor ej säljs i så stor skala. Detta leder 

till att ”trappstegen” ej kan utnyttjas, se Figur 11. 

 I vissa fall placeras även backar på andra ledden, vilket förhindrar ”trappstegen” att 

fylla sin funktion, se Figur 11. 

 

 

Figur 11. Äppelbackar placerade på ”fel ledd”, samt tomma upp- och nedvända plastbackar 

för att ”fylla upp” bordet (ses i övre högra hörnet).  
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4.1.2. Arbetet i Butik B. 

Butik B har idag Frukt- och gröntinredning från Active Display. Hur påfyllningen av frukt 

och grönt går till presenteras i Figur 12.   

  
1. Befintliga varor lastas 
av bordet. Backarnas tyngd 
varierar beroende på hur 
fulla de är. 

2. Nya backar lyfts på plats. En back med äpplen väger ca 15 
kg, och en back full med apelsiner ca 18 kg. 

  

 

 

3. Backarna ställs på plats i tur 
och ordning nerifrån och upp. 
Att lyfta de översta backarna på 
plats ger lyft med rakt utsträckta 
armar. 
 

4. När bordsskivan är fylld 
läggs ytterligare varor dit för 
att skapa ett ”berg” och ge 
intrycket av ett väl påfyllt bord. 
Varorna plockas en och en och 
läggs försiktigt på plats. 

5. Slutligen läggs även 
de ursprungliga 
varorna tillbaka ovanpå 
de nya på samma sätt 
som på föregående bild. 

Figur 12. Arbetsprocessen i butik B, bord från Active Display. 
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De positiva, neutrala samt negativa moment som upplevdes under påfyllningsprocessen 

presenteras i Figur 13. Hela kedjan från det att frukt levereras till butik tills det att den är 

uppackad på borden presenteras i Bilaga 4. 

Figur 13. Positiva, Neutrala och Negativa upplevelser under arbetet i Butik B. 

Övriga kommentarer som ej är kopplade till ett visst arbetsmoment var följande: 

 Bordets integrerade påsförvaring är väldigt uppskattad! 

 Prisskyltarna sitter fast bra, och är samtidigt enkla att ta bort när innehållet skall bytas 

ut.  

 Att kunna förändra bordets djup är väldigt uppskattat!  

 Att ha hjul under modulen förenklar städningen under den väldigt mycket. 

 Den list i horisontell led som håller fast de övre backarna uppskattades.  

 Att förändra bordets djup anses i vissa fall för omständligt. I de fallen fylls även dessa 

bord upp med ett lager av tomma backar, vilket får den horisontella listen som skall 

hålla fast den övre backen att förlora sin funktion. 

4.1.3. Arbetet i Butik C 

Butik C har idag FLEXI frukt- och gröntinredning. Påfyllningsprocessen varierar mellan olika 

typer av varor, och beroende på vilken typ av backar som varorna levereras i. I vissa fall går 

arbetet till likt i Butik A, och i andra fall återanvänds befintliga backar för att skapa ett 

enhetligt intryck på bordet då nya varor levereras i andra typer av backar. Hur påfyllningen då 

går till presenteras i Figur 14.   
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1. Befintliga varor lastas av från bordet. 
Frukten eller grönsakerna plockas bort en i 
taget och backarna lämnas kvar på bordet för 
att återanvändas till nya varor. Detta för att 
skapa ett enhetligt intryck om nya varor 
levereras i andra typer av backar. 

2. Bordet städas. När bordet är tömt tas, om 
tiden räcker till, eventuellt skräp bort. 

  
 

3. Nya varor fylls på. De tomma backarna fylls 
med nya varor. Frukten eller grönsakerna läggs 
på plats en i taget tills det att hela bordet är fyllt. 
 

4. När bordsskivan är fylld läggs de äldre 
varorna tillbaka överst. 

Figur 14. Arbetsprocessen i Butik C, FLEXI Frukt- och gröntbord. 

Positiva, neutrala samt negativa kommentarer till de olika momenten under 

påfyllningsprocessen i Butik C presenteras i Figur 15. Hela kedjan från det att frukt levereras 

till butik tills det att den är uppackad på borden presenteras i Bilaga 4. 
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Figur 15. Positiva, Neutrala och Negativa upplevelser under arbetet i Butik C. 

Övriga kommentarer som ej är kopplade till ett visst arbetsmoment var följande: 

 Det saknas bra ytor att fästa prisinformation på. Detta har lösts genom att butiken på 

egen hand låtit en snickare montera trälister för detta längs bordets kant. 

 Det är krångligt att haka loss bordets front för att kunna städa under. 

 Det är stor tidspress under arbetet. Det som prioriteras bort är ofta städningen. 

 Det är framförallt lyft i kombination med vridning av kroppen som ger obehag. 

 Personalen är medvetna om riskerna med arbetet, och låter exempelvis inte 

praktikanter utföra vissa lyft. De själva utför dock dessa ändå då arbetet måste bli 

gjort.  

 Många backar placeras på ”fel ledd” i förhållande till bordsskivans trappsteg. Detta 

gör att dessa ej kommer till användning så som tänkt. 

 För att förändra bordets djup används tomma upp- och nedvända plastbackar för att 

fylla upp det undre lagret. 
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4.1.4. Ergonomiska aspekter Butik A, Butik B och 

Butik C. 

Från besöken i butik kunde slutsatsen dras att arbetet kräver upprepade tunga lyft, och att 

arbetsställningarna ej följer de rekommendationer som arbetsmiljöverket satt upp. Borden har 

en väl fungerande utformning när det gäller exponering av varor, men lyft i sneda vinklar på 

långa avstånd från kroppen försvårar arbetet. Arbetet är krävande för hela kroppen, men av 

butiksbesöken framkom att det främst är ländryggen, skulderblad, axlar och armar där arbetet 

känns, se Figur 16. 

 

Figur 16. Kroppskarta beskrivande var de tillfrågade känner mest förnimmelse under arbetet. 

I de butiker som besökts påträffades både kvinnliga och manliga medarbetare. De var främst 

de kvinnliga medarbetarna som nämnde att de upplevde att arbetet var tungt, vilket dock inte 

är utrett vidare varför. Inga generella slutsatser kan dras, men baserat på de intervjuer och 

observationer som har gjorts så kan det konstateras att det krävs en viss längd och styrka för 

att kunna utföra arbetet på ett snabbt och effektivt sätt.  

Då de observerade lyften tydligt överskred arbetsmiljöverkets generella rekommendationer 

för lyft på tre kvarts armavstånd utreddes de vidare med hjälp av arbetsmiljöverkets mer 

detaljerade bedömningsverktyg för att bedöma risker vid manuell hantering. Vid 

bedömningen inkluderades dock inte att klättra upp på bordet för att fylla på varor, då detta 

endast skedde i en av butikerna. Arbetsmiljöverkets modell gav trots det en riskpoäng på 32, 

vilket innebär en kraftigt ökad belastningssituation där fysisk överbelastning är möjlig och att 

en ny utformning av arbetsplatsen rekommenderas. För beräkningar och fullständiga 

kommentarer, se Bilaga 5. 

4.2. Kravspecificering 

Tre fiktiva användarprofiler togs fram för att ha som utgångspunkt som tänkta användare. De 

önskemål som framkommit under butiksbesöken omformades till mer konkreta kriterier som 

produkten skall uppfylla med hjälp av en QFD-inspirerad matris, och låg tillsammans med 

ytterligare ett antal krav till grund för en kravspecifikation.  
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4.2.1. Personas 

Då en butik är en miljö där alla typer av personer kan arbeta togs tre olika personas fram. 

Syftet var att belysa de olikheter som finns bland användarna, och ha dessa i åtanke när krav 

på produkten togs fram. De tre fiktiva användarna presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Tre fiktiva användare. 

Cindy Ulf Stig 

Bild: Pexels (Pexels, 2016) 

Ålder: 19 år 
Familj: Singel 
Anställning: Jobbar varannan 
helg. 

 
Erfarenhet 
av arbetet 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Stark 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Lång 
 

 

 

 

    

       

       

 

 

     

Utåtriktad 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Kreativ 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Ordningsam 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Motiveras av:  
Cindy tar studenten om ett par 
månader och vill då gärna få 
fler jobbpass och så 
småningom en heltidstjänst. 
Hon är därför mån om vad 
chefen och kollegorna tycker 
om henne. 

Arbetsplatsens utformning:  
Cindy klarar inte av att utföra 
arbetet på samma sätt som 
exempelvis Ulf gör. Hon klarar 
inte av de tyngsta lyften, och 
känner sig ofta trött efter 
arbetspassens slut. Hon är 
medveten om att det inte är 
hälsosamt, men vill visa sig 
duktig och därför inte klaga. 

 

Bild: Pixabay (Pixabay, 2016) 

Ålder: 35 år 
Familj: Flickvän 
Anställning: Heltidstjänst 
 
Erfarenhet 
av arbetet 

      

      

      

      

Stark 
      

      

      

      

Lång 
      

      

      

      

Utåtriktad 
      

      

      

      

Kreativ 
      

      

      

      

Ordningsam 
      

      

      

      

Motiveras av: 
 Ulf drömmer om att bli 
befordrad till avdelningschef. 
Han är mån om att arbeta 
snabbt och effektivt för att 
chefen skall se hans potential.  

Arbetsplatsens utformning:  
Ulf är stark och ser inga 
problem med att lyfta tungt. Han 
reflekterar inte över eventuella 
risker som de kan medföra, 
varken för honom eller andra 
kollegor.  
 
 

Bild: Pixabay (Pixabay, 2016) 

Ålder: 63 år 
Familj: Fru, två barn, ett 
barnbarn. 
Anställning: Heltidstjänst, 
ansvarig Frukt- och Grönt. 
 
Erfarenhet 
av arbetet 

      

      

      

      

Stark 
      

      

      

      

Lång 
      

      

      

      

Utåtriktad 
      

      

      

      

Kreativ 
      

      

      

      

Ordningsam 
      

      

      

      

Motiveras av:  
Stig motiveras av det sociala. 
Han börjar närma sig pension 
och känner inget behov av att 
försöka avancera inom 
företaget. Istället drivs han av 
att få träffa kollegor och prata 
med kunder. 

Arbetsplatsens utformning: 
Stig klarar visserligen av alla 
lyft, men han har på senare tid 
börjat reflektera över hur 
hälsosamma de egentligen är. 
Han gillar att vara i naturen och 
vill inte åsamka sig 
belastningsskador som 
påverkar hans fritid. 
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4.2.2. Quality function deployment 

Baserat på insikter från butiksbesöken formulerades ett antal önskemål på vad produkten skall 

uppfylla. Det är önskvärt att: 

 kunna utföra arbetet med arbetsställningar som följer arbetsmiljöverkets 

rekommendationer.  

 behålla likvärdig varuexponering. 

 kunna anpassa bordets volym beroende på efterfrågan på en viss vara.  

 det finns plats anpassad för varor som säljer i mindre skala, men som ej är i vägen vid 

övrig påfyllning. 

 en person kan utföra arbetet utan assistans från kollegor.   

 kunna fylla på varor utan att störa kunderna allt för mycket. 

 det är enkelt att städa under modulen.  

 modulerna ger ett enhetligt intryck oavsett vilka varor de är lastade med. 

 enkelt kunna greppa tag i backarna när de står på bordet. 

De lyft som sker kan inte minskas. Det är således endast i vilken arbetsställning som lyften 

sker som kan förändras för att arbetet skall följa arbetsmiljöverkets rekommendationer bättre. 

Olika alternativ så som att lasta ett plant utdraget bord, att lasta på samma sätt som idag samt 

att lasta ett utdraget men fortfarande snedställt bord, se Figur 17, utvärderades med hjälp av 

Jack simuleringsverktyg. 

 

Figur 17. Tre potentiella arbetsställningar. 

De tre alternativen simulerades med ett antagande att lyft på 18 kg sker, och jämförelser 

gjordes mellan de tre typiska användarna presenterade i personasavsnittet. Simuleringar 

gjordes gällande påverkan på ländryggen samt mätningar enligt OWAS metod.  Resultaten 

presenteras i Tabell 3 respektive Tabell 4 nedan. Innebörden av de olika färgerna presenteras 

efter respektive tabell. 

  



24 

 

 

Tabell 3.  De tre potentiella arbetsställningarnas påverkan på ländryggen. 

 Arbetsställning 1 Arbetsställning 2 Arbetsställning 3 

Cindy (153 cm, 60 kg)    

Stig (179 cm, 95 kg)    

Ulf (192 cm, 100 kg)    

 

Grön: Kompressionskraften i ländryggen är lägre än den maximalt tillåta kraften. Det är en 

nominell risk för skador för de flesta friska arbetstagare. 

Gul: Kompressionskraften i ländryggen är högre än den maximalt tillåtna kraften. Det är en 

ökad risk för skada för vissa arbetstagare. Det rekommenderas att arbetet förändras. 

 

Tabell 4.  De tre potentiella arbetsställningarna jämförda enligt OWAS metod. 

 Arbetsställning 1 Arbetsställning 2 Arbetsställning 3 

Cindy (153 cm, 60 kg) 
   

Stig (179 cm, 95 kg) 
   

Ulf (192 cm, 100 kg) 
   

 

Grön: Belastningen är acceptabel. Det finns inget behov av korrigerande åtgärder. 

Gul: Arbetsställningen kan ha skadlig effekt.  Belastningen är inte extrem med denna 

arbetsställning, men korrigerande åtgärder uppmuntras. 

Orange: Varning! Denna arbetsställning kommer att orsaka skador. Korrigerande åtgärder 

måste vidtas så snart som möjligt. 

Både alternativ 1 och 3 bedömdes som okej arbetsställningar, men resultatet gällande 

arbetsställning 3 beror av vilken lutning bordsskivan har. Har den en väldigt brant lutning 

ökar lyfthöjden, och arbetsställningen kan komma att ha en skadlig effekt. Alternativ 1 är 

därför att rekommendera för att  säkerställa en god arbetsmiljö.  

Önskemålen presenterade ovan, kompletterade med informationen från Jack-simuleringarna, 

omformades med hjälp av inspiration från en QFD-matris till konkreta kriterier som 

produkten skall uppfylla.   

På den utvecklade produkten skall det: 

 finnas möjlighet att luta bordsskivan.  

 ej krävas lyft tyngre än 20 kg under påfyllningen av varor. 

 finnas möjlighet att förändra bordsskivans djup. 

 vara möjligt att flytta bordsskivan ut på golvet. 

 vara möjligt att göra bordet plant vid lastning.  



25 

 

 

 finnas mindre hyllor för varor som säljer i mindre skala, som går att separera från 

bordsskivan.  

 behållas befintlig bredd och höjd på bordets stomme. 

 behållas befintliga material/färger/träslag.  

 vara möjligt att släppa en varuback utan att den börjar glida. 

 vara en främre kantlist som ej är transparant.  

 vara möjligt att separera fronten från bordets stomme.  

 vara möjligt att förflytta modulen under lastning.  

 vara möjlighet att ta bort minst en av bordets kantlister. 

 vara möjligt att fästa avdelare tvärs över bordsskivan   

Hela matrisen inklusive de olika önskemålens viktning och kriteriernas korrelationer 

presenteras i Bilaga 6. 

4.2.3. Kravspecifikation 

Ytterligare ett antal produktkrav adderades i samråd med Butikskonsult. Dessa var: 

 Modulen skall hålla för att fyllas med två lager av varubackar. 

 Bordsskivor skall erbjudas i storlekarna 800 x 1200 eller 1200 x 1200 mm. 

 Samma underrede bör kunna användas till båda skivstorlekarna. 

Den slutliga kravspecifikationen presenteras i Bilaga 7. Kraven är uppdelade i skall- 

respektive börkrav. 

4.3. Idégenerering 

Idégenereringen strukturerades med hjälp av en morfologisk matris. Baserat på 

kravspecifikationen specificerades ett antal funktioner presenterade nedan. Funktionerna 

delades upp i två områden: Stommen, vilket innefattar funktion 1-4, samt Bordsskivan, vilken 

innefattar funktion 6-8.   

1. Möjlighet att förflytta bordsskivan ut på golvet 

2. Möjlighet att bromsa/låsa bordsskivan i aktuell position  

3. Möjlighet att förändra bordsskivans lutning 

4. Möjlighet att förändra bordsskivans djup. 

5. Möjlighet att separera eventuella mindre hyllor från bordsskivan 

6. Möjlighet att släppa en back utan att den börjar glida 

7. Möjlighet att ta bort bordets kantlister 

8. Möjlighet att dela in bordsskivan i smalare sektioner 

Så många lösningsförslag som möjligt togs fram till varje funktion, och kombinerades 

samman till olika koncept. Den morfologiska matrisen inklusive alla lösningsförslag till de 

olika funktionerna presenteras i Bilaga 8. Fem koncept gällande stommen, samt fyra förslag 

till bordsskivans utformning presenteras nedan. 

4.3.1. Stomme 

Stomme 1 

Konceptet bygger på en lösning där bordets lutning kan justeras med hjälp av elektroniska 

hissar. Modulen är fristående med hjul under, vilket gör det möjligt att förflytta den ut på 
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golvet, och hjulen låses i aktuell position med hjälp av ett så kallat dödmansgrepp kopplat till 

frontens handtag, det vill säga hjulen är låsta när ingen håller i handtaget. Bordets volym kan 

justeras genom att bordsskivan i framkant kan fästas i tre olika nivåer, och i bakkant justeras 

med hjälp av de elektroniska hissarna. För en skiss som beskriver konceptet, se Figur 18. 

 

 

Figur 18. Skiss av stomme 1. 
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Nedan presenteras ett antal för- respektive nackdelar med konceptet: 

Fördelar: 

 Bordets lutningsvinkel kan justeras steglöst och oberoende av om bordet är utdraget på 

golvet eller ej. 

 Bordsskivan kan flyttas ut på golvet utan att göras plan. 

 Varubackar kan placeras på båda ledderna. 

Nackdelar: 

 Bordets utformning skiljer sig från dagens, vilket gör att befintliga komponenter inte 

kan återanvändas.  

 Det krävs två separata moment för att förflytta och plana ut bordet då bordets 

lutningsvinkel ej är direkt kopplad till förflyttningen av bordet. 

Stomme 2 

Konceptet bygger på en lösning där bordets lutning beror av avståndet mellan bordets främre 

och bakre ben. De bakre benen står fasta, medan de främre benen har hjul under sig. Genom 

att fronten förflyttas ut på golvet planas både bordsskivan ut, och blir mer lättåtkomlig. 

Bordets position låses likt koncept 1 med hjälp av en dödmansgrepp-broms. Beroende på 

lasten på bordet kan hjälp behövas för att bromsa bordet vid utfällningen, samt minska den 

handkraft som krävs för att skjuta in bordet. Detta kan lösas med hjälp av antingen en fjäder 

eller ett elektroniskt ställdon mellan de främre och bakre benen. För en skiss, se Figur 19. 

Figur 19. Skiss av stomme 2. 
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Fördelar: 

 Modulen består av relativt få delar. 

 Bordet fungerar oavsett vilken ledd backarna placeras på. 

 Det krävs endast ett moment för att både plana ut och skjuta ut bordsskivan på golvet. 

 Elektronik krävs ej för att kunna förändra bordet. (Kan dock underlätta vid tyngre 

laster) 

Nackdelar: 

 Bordsskivans lutning är beroende av de främre benens position. Behöver bordet 

skjutas in under lastningen för att exempelvis släppa fram en kund snedställs 

bordsskivan automatiskt. 

 Det finns risk att den bakre foten börjar glida när bordet planas ut. För att undvika 

detta kan bordet behöva fästas i väggen eller golvet. 

Stomme 3 

Konceptet är baserat på dagens utformning med två fasta sidoramar och snedställda reglar 

fästa i dessa. Skillnaden mot dagens lösning är att bordsskivan kan göras plan, och förflyttas 

ut på golvet, genom att fronten är fäst i expansionsbeslag. Tre olika varianter av detta koncept 

har tagits fram och presenteras nedan. Gemensamt för de olika varianterna är att hjulen kan 

låsas i önskat läge med hjälp av en dödmansgrepp-broms kopplad till handtaget. 

Stomme 3a 

Koncept 3a har en bordsskiva delad i tre delar där respektive del är ledad med de närliggande. 

Detta gör bordsskivan följsam under in och utfällningen. Bordets främre sektion är plan, och 

den bakre snedställd likt de bord som Active Display erbjuder idag. Beroende av lastmängden 

på bordet kan hjälp behövas för att bromsa bordet vid utfällningen, samt minska den handkraft 

som krävs för att skjuta in bordet. Detta kan lösas med hjälp av motvikter vid bordets bakre 

del, som hjälper till att dra bordsskivan uppåt. En skiss gällande koncept 3a presenteras i 

Figur 20.  

 

Figur 20. Skiss av koncept 3a. 



29 

 

 

Fördelar: 

 Bordet behöver ej dras ut hela vägen för bordsskivan skall bli plan. 

 Befintliga komponenter kan delvis användas. 

 Den plana främre delen gör att varorna inte lika lätt rullar av från bordet. 

 Det krävs endast ett moment för att både plana ut och skjuta ut bordsskivan på golvet. 

 Elektronik krävs ej för att kunna förändra bordet. (Kan dock behöva adderas ett linjärt 

ställdon vid tyngre laster) 

Nackdelar: 

 Varubackar kan bara placeras i en ledd. 

 Den ”böjbara” bordsskivan försvårar att fästa lister för att dela av bordet i smalare 

sektioner.  

 Lösningen med motvikter för att förenkla att skjuta in ett fullastat bord gör det tungt 

att dra ut ett tomt bord. 

 Bordsskivans lutning är beroende av frontens position. Behöver bordet skjutas in 

under lastningen för att exempelvis släppa fram en kund snedställs bordsskivan 

automatiskt. 

Stomme 3b 

Koncept 3b har en plan bordsskiva med lika stor lutning hela vägen. Den består av ett antal 

smalare sektioner likt en jalusi, vilket gör att bordsskivan följsam under in- och utfällningen. 

Beroende på den mängd last som placerats på bordet kan hjälp behövas för att minska den 

handkraft som krävs för att skjuta in bordet, samt bromsa bordet vid utfällningen. Detta kan 

lösas med hjälp av motvikter som hjälper till att dra bordsskivan bakåt placerade bakom 

stommens. En skiss gällande koncept 3b presenteras i Figur 21. 

 

Figur 21. Skiss av koncept 3b. 



30 

 

 

Fördelar: 

 Bordet fungerar oavsett vilken ledd backarna placeras på. 

 Befintliga komponenter kan delvis användas. 

 Det krävs endast ett moment för att både plana ut och skjuta ut bordsskivan på golvet. 

 Elektronik krävs ej för att kunna förändra bordet. (Kan dock underlätta vid tyngre 

laster) 

Nackdelar: 

 Den ”böjbara” bordsskivan försvårar att fästa lister för att dela av bordet i smalare 

sektioner.  

 Lösningen med motvikter för att förenkla att skjuta in ett fullastat bord gör det tungt 

att dra ut ett tomt bord. 

 Bordet behöver dras ut hela vägen för att bordsskivan skall bli plan. 

 Bordsskivans lutning är beroende av frontens position. Behöver bordet skjutas in 

under lastningen för att exempelvis släppa fram en kund snedställs bordsskivan 

automatiskt. 

Stomme 3c 

Koncept 3c har en plan bordsskiva med lika stor lutning hela vägen. Bordsskivan är stel, och 

böjer sig således inte under in- och utfällningen. Istället är den ledad i framkant och vinklas 

upp när bordet skjuts in. Beroende på lastmängden på bordet kan hjälp behövas för att bromsa 

bordet vid utfällningen, samt minska den handkraft som krävs för att skjuta in bordet. Detta 

kan lösas genom att motvikter fästs bakom bordet, vilka hjälper till att dra bordsskivan uppåt. 

En skiss gällande koncept 3c presenteras i Figur 22. 

 

Figur 22. Skiss av Koncept 3c. 
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Fördelar: 

 Bordet fungerar oavsett vilken ledd backarna placeras på. 

 Befintliga komponenter kan delvis användas. 

 Det krävs endast ett moment för att både plana ut och skjuta ut bordsskivan på golvet. 

 Elektronik krävs ej för att förändra bordet. (Kan dock underlätta vid tyngre laster) 

Nackdelar: 

 Bordet behöver dras ut hela vägen för att bordsskivan skall bli plan. 

 Lösningen med motvikter för att förenkla att skjuta in ett fullastat bord gör det tungt 

att dra ut ett tomt bord. 

 Bordsskivans lutning är beroende av frontens position. Behöver bordet skjutas in 

under lastningen för att exempelvis släppa fram en kund snedställs bordsskivan 

automatiskt, något som inte alltid önskas. 

Stomme 4 

Konceptet baseras på dagens NXT-bord med skillnaden att det är hjul under modulen, samt att 

justeringen av bordets lutning förenklas med hjälp av en gasfjäder. För att kunna låsa bordets 

position avvänds en fotbroms likt på en barnvagn, med en smal stång mellan framhjulen. Se 

Figur 23 för en skiss beskrivande konceptet. 

 

Figur 23. Skiss av Koncept 4. 
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Fördelar: 

 Bordets lutningsvinkel kan justeras steglöst och oberoende av om bordet är utdraget på 

golvet eller ej. 

 Bordet behöver ej skjutas ut på golvet för att göras plant. 

 Ett lastat bord är ej lika tungt att göra plant som koncept 2 och 3 på grund av jämvikt. 

Nackdelar: 

 För att behålla tyngdpunkten rakt över bocken kan bordsskivans storlek ej varieras. 

 Det krävs två separata moment för att förflytta och plana ut bordet då bordets 

lutningsvinkel ej är direkt kopplad till förflyttningen av bordet. 

Stomme 5 

Konceptet är en kombination av koncept 2 och 3 presenterade ovan. Konceptet består av 

dagens sidoramar, med fronten fäst i expansionsbeslag för att kunna dras ut på golvet. Då 

bordets front förflyttas vinklas de mindre reglerarna ned, och bordsskivan planas ut. Bordet 

låses i önskad position med hjälp av centralbromsar i hjulen kopplade till ett dödmansgrepp i 

handtaget. Beroende på lasten på bordet kan hjälp behövas för att bromsa bordet vid 

utfällningen, samt minska den handkraft som krävs för att skjuta in bordet. Detta kan lösas 

med hjälp av antingen en fjäder eller ett elektroniskt ställdon mellan fronten och de fasta 

sidoramarna.  För en skiss av konceptet, se Figur 24. 

 

Figur 24. Skiss av Koncept 5. 

Fördelar: 

 Backar kan placeras på båda ledderna. 

 Flera befintliga komponenter kan användas. 
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 Bordsskivans lutning är ej beroende av frontens position. Behöver bordet skjutas in 

under lastningen för att exempelvis släppa fram en kund kan det görs utan att 

bordsskivan snedställs. 

 Elektronik krävs ej för att förändra bordet. (Kan dock underlätta vid tyngre laster) 

Nackdelar: 

 Det krävs två separata moment för att förflytta och plana ut bordet då bordets 

lutningsvinkel ej är direkt kopplad till förflyttningen av bordet. 

4.3.2. Bordsskiva 

En viktig insikt från butiksbesöken var att ingen butik är den andre lik, och att behoven i 

respektive butik även förändras ofta. Beroende på säsong och likande säljs olika mängder av 

de olika varorna, och platsen de kräver förändras. Bordets flexibilitet är därför en faktor av 

stor vikt, något som visas tydligt i de ovan specificerade kriterierna.  

Bordsskiva 1.  

Bordsskiva 1 är plan och kan kompletteras med en mindre hylla som behåller sin position då 

bordet planas ut. Bordets främre kantlist är fäst med hjälp av snäppfästen, det vill säga har en 

geometri och en viss flexibilitet i materialet som gör att den kan tryckas fast eller tas loss utan 

behov av verktyg. Bordsskivan kan avdelas i sidled med hjälp av en list som placeras mellan 

backarna och hålls på plats av dessa, se Figur 25. 

 

 

Figur 25. Bordsskiva 1. 

Fördelar: 

 Varubackar kan placeras på bordet i båda ledderna. 

 Den mindre hyllan separeras automatisk från bordsskivan då denna görs plan.  

 Inga verktyg behövs för att lossa den främre kantlisten. 

 Ingen friktionsyta mellan varubackarna och bordet går till spillo på grund av de 

horisontella avdelarna då dessa endast är nedstuckna mellan varubackarna. 

Nackdelar: 

 Backarna kan börja glida längs bordet. 

 När den främre kantlisten tas loss fås en lös komponent att hålla reda på. 

 Det är högt att nå för att lägga varor på plats på den mindre hyllan. 
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Bordsskiva 2  

Bordsskiva 2 består av en trappstegsformad bordsskiva likt dagens lösning. Två mindre hyllor 

är placerade vid bordets bakkant och kan vridas för att ej vara i vägen vid på och avlastning 

av varor på bordet. Bordets främre kantlist är fäst med gångjärn i nederkant samt snäppfästen 

i ovankant, och för att dela av bordet i smalare fållor finns skåror i bordsskivan i vilka lister 

kan fästas. För en skiss, se Figur 26 

 

Figur 26. Bordsskiva 2. 

Fördelar: 

 De mindre hyllorna är lätta att nå då de sänks så bordet planas ut. 

 Inga verktyg behövs för att lossa den främre kantlisten. 

 Varubackarna kan ej glida längs bordet. 

Nackdelar: 

 Backarna kan endast placeras på den ledd som trappstegen är utformade för. 

Bordsskiva 3 

Bordsskiva 3 består av en plan yta med skåror möjliga att fästa ”trappsteg” i. En mindre hylla 

är fästs med hjälp av expansionsbeslag så att den kan skjutas bakåt då påfyllning sker under 

den. Bordets främre kantlist är fäst genom att den skjutits ner i skåror som håller den på plats. 

Bordet kan avdelas i smalare sektioner med hjälp av en L-formad list som kan ställas på 

önskad plats på bordet, se Figur 27. 
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Figur 27. Bordsskiva 3. 

Fördelar: 

 Den mindre hyllan är lätt att nå. 

 Inga verktyg behövs för att lossa den främre kantlisten. 

 Varubackarna kan ej glida längs bordet. 

 Bordet kan anpassas beroende på vilken ledd backarna önskas placeras på. 

Nackdelar: 

 Den mindre hyllans skenor kan vara i vägen vid påfyllning av varor mellan dem. 

 När den främre kantlisten tas loss fås en lös komponent att hålla reda på. 

4.4. Utvärdering och val av koncept 

För att på ett objektivt sätt jämföra de olika stommarna och bordsskivorna användes relativa 

beslutsmatriser, se Tabell 5 respektive Tabell 6. En skala mellan -2 till +2 användes för att 

nyansera jämförelserna något. De kriterier som bedömdes var sådana som varierar mellan 

koncepten. Att modulens färg och material skall stämma överens med dagens modell eller att 

den främre kantlisten ej skall vara transparant är exempel på kriterier som ej bedömdes då 

dessa krav var oberoende av vilket koncept som valdes. 
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Tabell 5. Jämförelse av stommar. 

Krav Vikt F
L
E

X
I 

S
to

m
m

e
 1

 

S
to

m
m

e
 2

 

S
to

m
m

e
 3

a
 

S
to

m
m

e
 3

b
 

S
to

m
m

e
 3

c
 

S
to

m
m

e
 4

 

S
to

m
m

e
 5

 

Det skall vara möjligt att förändra bordsskivans 
djup. 

4 X +2 +1 +1 +1 +1 +2 +2 

 
Bordsskivan skall vara möjlig att förflytta ut på 
golvet. 

5 X +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2 

 
Bordsskivan skall kunna göras plan. 

4 X +2 +1 +1 +1 +1 +2 +1 

Bordets stomme skall behålla befintlig bredd och 
höjd samt fästen för kombinerande produkter. 

4 X -2 -2 0 0 0 -2 0 

Det skall vara möjligt att separera fronten från 
bordets stomme. /komma åt at städa. 

3 X +2 +1 +1 +1 +1 +2 +1 

 
Det bör vara möjligt att flytta modulen under 
lastningen. 

2 x +2 0 0 0 0 +2 +2 

Totalt  x 28 13 21 21 21 23 29 

Rangordning  x 2 7 4 4 4 3 1 

Kommentar   El 
Kräver fjäder eller el-hiss beroende 

på lastmängd. 

 

Tabell 6. Jämförelse av bordsskivor. 

Krav Vikt F
L
E

X
I 

B
o
rd

s
s
k
iv

a
 1

 

B
o

rd
s
s
k

iv
a

 2
 

B
o
rd

s
s
k
iv

a
 3

 

Det skall vara möjligt att släppa en varuback utan 
att den börjar glida. 

4 X -2 0 
0 

Det bör vara möjligt att dela av bordsskivan i 
smalare sektioner. 

3 x 0 0 
0 

Det skall vara möjligt att separera eventuella 
mindre hyllor från bordsskivan. 

3 x +2 +2 
+1 

Möjlighet att placera lådor på båda ledderna. 5 x +2 0 +2 

Få lösa komponenter 4 X -1 0 -2 

Totalt  X 4 6 5 

Rangordning   3 1 2 

 

Baserat på resultaten av de relativa beslutsmatriserna valdes Stomme 5 i kombination med 

bordsskiva 2 att utvecklas vidare. Jämförelserna med hjälp av matriserna ansågs vara av hög 

vikt för att behålla objektivitet och ej väga in personliga åsikter utanför de krav som faktiskt 

ställts på produkten. Det som främst särskilde stomme 5 var möjligheten att behålla stora 

delar av dagens stomme, och således kunna kombinera bordet med befintliga tillbehör, samt 

möjligheten att skjuta in bordsskivan utan att dess lutning förändras, något som kan vara 

fördelaktigt om skivan behöver skjutas in under pågående lastning. 
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När det gäller bordsskivan var resultaten mer jämna. Den valda lösningens största tillgång 

ansågs vara de vridbara mindre hyllorna, som är lätta att nå men enkelt kan vridas bort då 

varor skall placeras på bordet under dem. 

4.5. Vidareutveckling av valt koncept 

Den valda stommen samt bordsskivan vidareutvecklades med hjälp av CAD och FEM-

analyser iterativt, och med DFA/DFM i åtanke, för att nå en så optimerad produkt som 

möjligt.   

Dimensioneringen utgick från extremfallet då bordet är fullt lastat med varubackar som väger 

18 kg styck. Ett fyllt bord rymmer 4 eller 6 backar beroende på bordsskivans storlek, och ett 

antagande baserat på observationerna i butikerna gjordes att borden i extremfall fylls med ett 

lager av varubackar, samt ytterligare ett lika tungt lager av lösa varor ovanpå dessa för att 

”bygga varuberg”.  

Om bordet kompletteras med mindre hyllor har dessa antagits kunna lastas med 10 kg 

vardera.  

Dimensioneringen baserades således på följande fall: 

Bord med bordsskivan 800 x 1200 mm:  

Last i backar: 4 ×18 𝑘𝑔 

Last för att ”bygga varuberg”: 4 ×18 𝑘𝑔 

Last i exponeringshyllor: 20 𝑘𝑔 

 

Total last, endast bordsskivan: 4 ×18 + 4 ×14 = 144 𝑘𝑔 

Total last, inkl. exponeringshyllor: 4 ×18 + 4 ×14 + 20 = 164 𝑘𝑔 

Bord med bordsskiva 1200 x 1200mm:  

Last i backar: 6 ×18 𝑘𝑔 

Last för att ”bygga varuberg”: 6 ×18 𝑘𝑔 

Last i exponeringshyllor: 20 𝑘𝑔 

 

Total last, endast bordsskivan: 4 ×18 + 4 ×14 = 144 𝑘𝑔 

Total last, inkl. exponeringshyllor: 6 ×18 + 6 ×14 + 20 = 236 𝑘𝑔 

𝑔 =  9,82 𝑚/𝑠2 har använts som tyngdacceleration. 

Då samma stomme skall kunna användas till både det större och mindre bordet har den 

dimensioneras efter det tyngre alternativet. 
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5. RESULTAT 

Kapitlet beskriver den slutliga produkten. 

Arbetet har resulterat i ett bord med stor flexibilitet och förbättrade ergonomiska 

förutsättningar. Bordet består av ett underrede likt dagens FLEXI-bord, och ovanpå denna en 

bordsskiva vars både djup, lutning och placering är möjlig att justera. Som komplement finns 

möjlighet att addera mindre hyllor för varor som säljer i mindre skala, lister för att dela av 

bordet i smalare sektioner, samt en skräplåda att sopa ner skräp från bordet i på ett snabbt och 

enkelt sätt, se Figur 28. 

 

Figur 28. Slutprodukten. 

Trots lika tunga lyft som tidigare innebär de förbättrade arbetsställningarna att arbetets risker 

har minskat. Tittar man på simuleringarna gjorda med Jack visar dessa att lastning av ett 

utdraget och nerfällt bord inte innebär några risker alls. Använder man istället 

arbetsmiljöverkets verktyg ger det den nya riskpoängen är 20, vilket innebär ökad 

belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet 

och att det är fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning för denna grupp. Det är dock 

ändå bättre än tidigare då alla personer, oavsett fysisk kapacitet, enligt arbetsmiljöverket 

riskerade att skada sig. För beräkningar och fullständiga kommentarer, se Bilaga 5. 

Huvuddelen av komponenterna är likt i dag av rostfritt stål, kompletterade av en front i trä. 

Stål av typen SS-2337-02 har valts, vilket har en sträckgräns på 200 MPa (Strömberg, 2010). 

Stålkomponenterna bockas till önskad form av 1-6 mm tjocka plåtar beroende på respektive 
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komponents mått. Stommens sidoramar svetsas samman och övriga delar monteras med hjälp 

av olika typer av skruv och muttrar. För att hålla nere kostnaderna är alla skruvar och muttrar 

av standardmodeller, och där det är möjligt har gängor gjorts direkt i komponenterna för att 

minska behovet av muttrar. Detta förenklar även monteringen. 

Nedan presenteras de olika komponenterna mer ingående. Sammanställningsritningar för 

bordet presenteras i Bilaga 9. Ritningar samt FEM-analyser för alla nya delar presenteras i 

Bilaga 10 respektive Bilaga 11. FEM-analysernas resultat kan jämföras med det valda stålets 

sträckgräns för att bekräfta att komponenterna kommer att hålla för de angivna lasterna.  

För befintliga komponenter som återanvänds har inga beräkningar gjorts då dessa redan visats 

hålla för den last som de utsätts för.  

5.1. Stomme 

För att kunna kombinera bordet med befintlig inredning har dagens utformning av stommen 

behållits med endast några små justeringar. Stommen består likt idag av två sidoramar 

sammanlänkade med hjälp av två stag i bakkant. Sidoramarna svetsas samman av balkar med 

rektangulärt tvärsnitt, och i ramarnas nederkant finns ställbara ben att reglera om underlaget 

inte är jämnt, se Figur 29. Tvärstagen hakas fast på liknande sätt som Elfas hyllkonsoller 

(Elfa, 2016), se Figur 30.  

 

Figur 29. Sidoramar sammanlänkade med tvärstag. 

Figur 30. Tvärstagets infästning. 



40 

 

 

Sidoramarna är likt idag symmetriska vilket gör att tvärstag kan fästas på båda sidorna om 

dem, och bordets totala bredd byggas på med hjälp av flera ramar, se Figur 31. 

 

Figur 31. Flera moduler i bredd. 

5.2. Skjutbar front 

Den befintliga stommen kompletteras med en front möjlig att rulla ut på golvet. För att hålla 

denna upprätt, vinkelrät mot golvytan, är den fäst i stommen med expansionsbeslag och kan 

således bara röra sig i en ledd, se Figur 32.  

 

Figur 32. Skjutbar front fäst med expansionsbeslag. 

Hjulen under fronten är av modell Tente 349DUFP160P67, vilka har en diameter på 160 mm, 

och håller för 300 kg var. De låses med hjälp av centrallås, och ett död-mans-grepp i frontens 

handtag. (Tente , 2016)   

För att passa ihop med befintlig inredning är fronten liksom på de befintliga borden täckt av 

en skiva i trä, samt plåtlister på ställen som kräver högre motstånd mot slitage, se Figur 33. 
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Frontskivan är även likt idag fäst med hakar likt Elfas hyllsystem för att enkelt kunna hakas 

loss vid behov, se Figur 34. Frontens nedre plåtlist är fäst i träskivan med hjälp av skruv.  

 

Figur 33. Fronten klädd i trä och plåt. 

 

 

Figur 34. Frontens fästen samt den nedre plåtlisten fastskruvade i träskivan. 

5.3. Bordsskivans position 

Bordsskivans position kan justeras på två sätt – genom att reglera dess lutning samt genom att 

förflytta hela skivan ut på golvet.  

En ram för bordsskivan i är fäst direkt i fronten i framkant  samt med hjälp av lodräta reglar i 

bakkant. De bakre reglarna är fästa i de mellersta av de tre expansionsbeslagsskenorna för att 

även dessa skall kunna förflyttas, men ej vara direkt beroende av frontens position, se Figur 

35. 
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Figur 35. Bordsskivans ram fäst i bordets stomme samt front. 

Expansionsbeslagen är av modell AluFlex LTR7118 vilka håller för laster upp till 219 kg per 

par (AluFlex Group, 2016). Då bordets last delas mellan expansionsbeslaget och frontens 

stomme anses de vara tillräckligt starka. 

Bordsskivan kan även planas ut för enklare åtkomst till den annars högre delen av bordet. Är 

lasten inte så tung kan detta göras manuellt, men i andra fall kan ett linjärt ställdon användas. 

En vinkling av bordsskivan visas i Figur 36. I figuren används ställdonet Linak LA36 som 

klarar krafter upp till 10,000 N, har en slaglängd på 400 mm, och en hastighet på 160mm/s. 

(LINAK, 2016). Genom att ställdonet, som är fäst i de mellersta expansionsbeslagsskenorna 

samt frontens stomme, förlängs ökar avståndet mellan ramens bakre och främre infästning och 

de från början lodräta reglarna vinklas ner till en vågrät position. 

 

 

Figur 36. Vinkling av bordsskivan. 

Att både vinkla ner bordsskivan samt dra ut den på golvet ger en förenklad åtkomst till hela 

ytan, se Figur 37. Pl  

 

Xur 
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Figur 37. Plant utdraget bord. 

5.4. Bordsskivan 

Ett önskemål som framkom under butiksbesöken var möjligheten att reglera bordsskivans 

djup. Kantlister utformades därför för att möjliggöra att bygga ihop bordet i två nivåer, se 

Figur 38. Listerna är fastnitade längs ytterkanterna i ramen presenterad ovan.  

 

Figur 38. Reglerbart djup genom en ram med två nivåer. 
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De två nivåerna har samma bredd, och samma skivor kan därför användas och flyttas mellan 

våningarna, se Figur 39.  Mellan de två nivåerna skiljer det 100 mm, vilket möjliggör att fylla 

bordet med en eller två nivåer av 100 mm höga lådor.  

 

Figur 39. Kantlist som möjliggör att bygga ihop bordet på två sätt.  Till höger ses kantlisten i 

genomskärning, och det röda representerar bordsskivor placerade på två olika nivåer. 

Ett annat önskemål var möjligheten att kunna placera varubackarna på olika ledd. För att 

möjliggöra detta består bordsskivan av antal 200 mm djupa hyllplan. Dessa finns i tre 

varianter, plana, plana med en kantlist och lutande, se Figur 40.  

 

 

 

 

Figur 40. De tre olika varianterna av hyllplan, sedda från sidan. 

Dessa kan om ett djupare bord, 1200x1200 mm, används kombineras på två olika sätt för att 

skapa två eller tre trappsteg, se Figur 41.  
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Figur 41. Två eller tre nivåer – med hjälp av samma hyllplan. 

Bordsskivorna hålls på plats genom tyngdkraften, samt kantlistens form som anpassats efter 

skivornas undersidor, så att dessa ej kan glida då bordet lutar, se Figur 42. 

 

Figur 42. Ett hyllplan sett underifrån. Det röda representerar kantlisten vars form är 

anpassad efter hyllplanets undersida. 

Längst fram på bordsskivan är även en kantlist monterad för att hålla varorna på plats, se 

Figur 43. Listen är fäst med skruv i två regler, som i sin tur är fastskruvade i ramen 

presenterad i Figur 35. På listen finns det även plats för att fästa prisinformation. 

 

Figur 43. Främre kantlist med plats för prisinformation. 
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5.5. Övriga tillbehör 

Som ett extra tillbehör kan hyllor för varor som säljer i mindre skala monteras längs bordets 

ovankant. Dessa är vridbara och kan vridas bakåt för att ej vara i vägen vid påfyllning av 

varor under dem, och vrids automatiskt åt rätt håll, på grund av tyngdkraften då bordet 

vinklas, se Figur 44. 

 

Figur 44. Hyllor för varor som säljer i mindre skala. 

Önskas hyllorna låsas bakåt även då bordet lutar kan en stor klädnypa eller liknande användas 

för att haka samman lådorna och därmed förhindra att de roterar. 

För att förenkla städning av bordet kan ett kortare hyllplan placeras längst fram, så att en glipa 

bildas där skräp kan sopas ner. Skräpet samlas upp i en låda som är fasthakad på samma sätt 

som frontskivan, och kan tas loss och tömmas vid behov, se Figur 45 respektive 46. 

 

Figur 45. En skräplåda längs bordets front. 
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Figur 46. Skräplådan hakas fast på samma sätt som frontskivan, och kan tas loss vid behov. 

För att dela av bordsskivan i smalare sektioner kan avdelningslister placeras ut i vertikal led. 

De hålls på plats genom skåror i de lutande hyllplanen, se Figur 47, och kan antingen dela av 

bordet i två eller tre sektioner beroende på vilken ledd varubackarna önskas placeras, se Figur 

48. Listerna stabiliseras då varubackar ställs på plats på bordet. 

 

Figur 47. Skåror i det lutande hyllplanet för att fästa avdelningslister. 

  

Figur 48. Bordet avdelat i två eller tre fållor.  
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6. SLUTSATS 

Arbetet har resulterat i en mer flexibel och användarvänlig produkt än den som används idag. 

Det finns möjlighet att justera bordets djup samt möjlighet att addera mindre hyllor för varor 

som säljer i mindre skala, och bordsskivan är möjlig att plana ut samt förflytta ut på golvet för 

förenklad åtkomst. Simuleringar med Jack simuleringsverktyg visar inga risker med den nya 

utformningen, medan arbetsmiljöverkets metod ger riskpoängen 20, vilket innebär ”ökad 

belastningssituation”. Detta är dock en förbättring jämfört med dagens situation som enligt 

arbetsmiljöverkets verktyg bedöms som en  ”kraftigt ökad belastningssituation”. Att nå en 

ytterliga lägre risknivå kräver att lyften blir färre eller laster lättare något som är svårt att 

förändra då varorna ändå måste lyftas på lats. 

Gällande kraven i kravspecifikationen är resultatet följande: 

 Modulen är dimensionerad för 236 kg. 

 Samma stomme går att använda för bordsskivor 1200x800 och 1200x1200 mm. 

Bordsskivans ram behöver dock bytas. 

 Bordsskivan kan i lastat läge luta. 

 Det krävs vid användning av ett elektroniskt ställdon, eller då bordets lutning ej 

ändras, ej lyft tyngre än 18 kg. 

 Bordsskivans djup går att förändra. 

 Bordsskivan är möjlig att förflytta ut på golvet. 

 Bordsskivan kan med handkraft eller med hjälp av ett linjärt ställdon göras plan, 

 Modulen kan kompletteras med mindre hyllor för varor som säljer i mindre skala, 

vilka kan vridas för att ej vara i vägen vid påfyllning av varor under dem. 

 Bordets stomme har samma bredd, höjd och fästen för tillhörande produkter som 

dagens lösning. 

 Bordet består av samma material, färger, träslag etc. som dagens lösning. 

 Tack vare bordsskivas utformning är det möjligt att släppa en varuback utan att den 

börjar glida. 

 Bordets främre kantlist är ej transparent, vilket ger ett enhetligt utseende oberoende av 

vilken typ av varubackar som placeras på bordet.  

 Bordets front kan rullas ut från stommen, vilket ger åtkomst för städning under bordet. 

 Det är möjligt att skjuta in modulen under lastningen, utan att förändra bordets lutning. 

 Det är möjligt att dela av bordsskivan i två eller tre smalare sektioner.  
 En vidare utveckling bör vara att ta fram en lösning där bordets främre kantlist på ett 

enkelt sätt kan fällas ner, men samtidigt behålla tillräcklig styrka i uppfällt läge.   

Alla skallkrav, samt alla börkrav utom ett – att vara möjligt att vinkla ner den främre 

kantlisten – är således uppfyllda. 
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7. DISKUSSION OCH VIDARE 

REKOMMENDATIONER 

Att utgå från användardriven innovation anses ha varit en lämplig metod då 

produktutvecklaren inte hade någon tidigare kunskap om ämnet. Självklart kommer vissa 

idéer direkt från produktutvecklaren, men alla förändringar av produkten baseras ändå på 

insikter från de genomförda butiksbesöken.  

En produkt likt den framtagna tros leda till ett högre pris än dagen lösning, något som 

självklart är en negativ faktor. I kombination med att det inte finns några lagstadgade regler 

gällande manuell hantering, utan endast rekommendationer, tros det därför vara en risk att 

butiksägare ändå väljer en befintlig variant. Det är dessutom inte butiksägaren i sig som 

kommer i kontakt med produkten, något som tros kunna vara ytterligare en bidragande orsak 

till detta.  En lösning kan vara att endast inkludera vissa av funktionerna, exempelvis att rulla 

ut bordsskivan på golvet, utan möjligheten att plana ut den, för att hålla igen på kostnaderna 

men ändå nå en något förbättrad ergonomisk utformning. 

Att inkludera alla funktionerna, och betala ett högre inköpspris, kan dock vara lönsamt i 

längden då skaderisken för de som arbetar med produkten minskar. Kan man på så sätt 

minska behovet av  omplaceringar och sjukskrivningar kan det stället öka lönsamheten att 

köpa ett bord med fler funktioner. Hur stora besparingar man kan göra beror dock av den 

aktuella butikens personal, då olika typer av personer påverkas olika av de olika 

arbetsställningarna.  

När det gäller miljömässiga aspekter är det önskvärt att hålla nere tillverkning av nya delar, 

samt transporter av komponenter till och från butik, så mycket som möjligt. För att minska 

behovet av nya komponenter kan befintliga stommar och tillbehör återanvändas om en 

befintlig butik väljer att uppdatera sin inredning. För att minska transporter bör de nya borden 

då byggas ihop på plats i butik, så att de befintliga stommarna ej behöver transporteras till 

något lager eller liknande. 

Att frontskivan är löstagbar bidrar även det till hållbarhet. Blir fronten sliten, eller en butik 

efter ett tag vill ändra stil på sin inredning, kan produktens utseende enkelt förnyas genom att 

endast ett fåtal delar byts ut.  

När det gäller vidare rekommendationer bör en prototyp byggas för att testa bordets 

funktioner i verkligheten. CAD-modeller och FEM-analyser anses vara en bra grund att utgå 

från, men de olika delarna behöver även testas ”på riktigt” för att säkerställa att de fungerar 

som tänkt. Ett exempel är bordets bredd som i den föreslagna lösningen är 4 mm smalare än 

det befintliga bordet. Enligt de mätningar och uppskattningar som gjorts bör varubackarna 

ändå rymmas som tänkt, men en liten risk finns att de inte passar. I så fall måste bordet 

breddas med 4 mm, vilket leder till att stommen blir 4 mm bredare än dagens. En följd av 

detta blir, förutom att bordet tar upp mer plats i butiken, att befintliga tillbehör som 

exempelvis spegelväggar inte passar. Om det är ett problem eller inte beror på om det är en ny 

butik där all inredning skall monteras från början, eller om det är en befintlig butik som bara 

vill byta ut delar av sin inredning. Något att testa är därför att fylla bordet med backar av olika 

modeller för att säkerställa att de ryms som tänkt.  

När det gäller hållfasthetsberäkningar har FEM-analyserna gjorts baserat på statiska krafter. 

Mestadels står bordet lastat och utsätts inte för några hastiga slag, men vid pålastning av nya 
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varor kan det ske att en back exempelvis tappas på bordet. När det gäller dimensioneringen 

bör det has i åtanke, och beslut tas om hur stora säkerhetsmarginaler som önskas. 

När det gäller justeringen av bordsskivans lutning bör undersökningar göras gällande det 

linjära ställdonets hastighet. Anses vinklingen gå för långsamt kan det finnas en risk att 

momentet hoppas över på grund av tidspress. En lösning kan då vara att se över möjligheten 

att koppla samman flera moduler och vinkla dessa samtidigt för att spara tid. 

Tester bör även göras på hur mycket last en genomsnittlig medarbetare orkar vinkla manuellt. 

Är lasten lätt kan ett billigare alternativ till det linjära ställdonet vara att använda en fjäder för 

att hjälpa till att reglera bordet. En fjäder ger dock en konstant kraft, vilket gör att en fjäder 

dimensionerad för ett fullastat bord, ger motsatt effekt på ett tomt bord så att det då blir tungt 

att plana ut bordet.  Mest utjämnande effekt fås av en fjäder som tar upp halva det fullastade 

bordets tyngd. Är bordet lastat till hälften krävs då ingen handkraft för att vinkla bordet, och 

är det tomt eller fullastat krävs halva den kraft som annars skulle behövas för att vinkla 

bordet. 

När det gäller kravspecifikationen uppfylldes alla skallkrav, samt alla börkrav utom ett – att 

vara möjligt att vinkla ner den främre kantlisten. Svårigheten i detta var främst att hitta någon 

bra fästpunkt att fästa listen i i uppfällt läge, så att den klarar att stå emot trycket från de 

varubackar som vilar mot den, samtidigt som den skall vara lätt att lossa när det önskas. Detta 

är dock inget som är omöjligt, utan något att arbeta vidare med. 

Slutligen bör det poängteras att de simuleringar som gjorts med hjälp av Jack 

simuleringsverktyg, samt arbetsmiljöverkets utökade verktyg för att bedöma risker vid 

manuell hantering endast bygger på generella modeller och genomsnittliga värden för 

människokroppen. Hur olika arbetsmoment upplevs i verkligheten kan såldes självklart skilja 

sig från de presenterade resultaten då de beror av varje individs individuella förutsättningar. 
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BILAGA 1. RISKANALYS 

En riskanalys gjordes innan projektets start för att kartlägga de potentiella risker som fanns 

under projektet. En bedömning gjordes av hur sannolikt det var att de skulle uppstå, och hur 

allvarlig konsekvens det i så fall skulle leda till. Båda kategorierna rankades på en skala 1, 3 

eller 9, där 1 innebar ”inte så sannolikt” och 9 ”väldigt sannolikt”, och en totalpoäng räknades 

ut för varje potentiell risk genom att de två värdena multiplicerades. De potentiella riskerna 

och deras totalpoäng presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7. Riskanalys. 

Risk  Sannolikhet Konsekvens Totalpoäng 

 
Det är svårt att uppskatta ergonomiska effekter som 
uppstår först efter en längre tids användning. 

9 3 27 

Butikskonsult har ej tillgång till tänkta programvaror. 9 3 27 

Det är svårt att påvisa att orsaken till de fysiska 
besvär som upplevs idag är en effekt av just 
hanteringen av frukt- och grönt. 

3 9 27 

Jag blir sjuk under en lång period. 1 9 9 

Inga användare har möjlighet ställa upp på 
intervjuer och/eller ergonomiska tester. 

1 9 9 

Endast få användare har möjlighet att ställa upp på 
intervjuer och/eller ergonomiska tester. 

3 3 9 

Undersökningar visar att det inte finns något 
generellt sätt att fylla på frukt och grönt att utgå 
från. 
 

3 
 

1 
 

3 
 

Handlingsplaner har tagits fram för de risker som fått högst totalpoäng.  

Det kan vara svårt att uppskatta ergonomiska effekter som uppstår först efter en längre 

tids användning.  

Då arbetet endast sträcker sig över 20 veckor kommer det ej att vara möjligt att studera 

effekter som visar sig först efter en längre tid. I de fallen kommer antaganden att göras baserat 

på virtuella simuleringar, samt befintlig kunskap inom likande områden. 

Butikskonsult har ej tillgång till tänkta programvaror. 

Om Butikskonsult ej kan tillhandahålla tänkta programvaror kan KTHs datorer användas.  

 

Det är svårt att påvisa att orsaken till de fysiska besvär som upplevs idag är en effekt av 

just hanteringen av frukt- och grönsaker. 

För att utesluta att de fysiska besvär som upplevs idag beror på något annat arbetsmoment, 

kan virtuella simuleringar som endast fokuserar på just hanteringen av frukt och grönsaker 

göras. 
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BILAGA 2. GANTTSCHEMA 
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 

Inledande info: 
1. Hur länge har du arbetat på frukt- och gröntavdelningen? 

2. Hur ofta arbetar du på frukt- och gröntavdelningen? (Byter de mellan avdelningarna, eller 

arbetar de alltid på samma position?) 

3. Hur länge pågår vanligtvis ett arbetspass?  

4. Hur stor del av passet består av påfyllning av varor? 

 

Påfyllning av varor: 
"Påfyllning av varor" inkluderar hela kedjan från att upptäcka att varor behöver fyllas på 

tills det att arbetet är helt slutfört.  

5. Beskriv hur du går tillväga för att fylla på frukt/grönsaker. 

a. Vilka olika moment gör du?  

b. Hur lång tid tar de olika momenten? 

c. Vad finns det för välfungerande områden, och problemområden som du ser det? 

6. Finns det/ Har du fått instruktioner hur arbetet med påfyllning av frukt och grönt skall 

utföras, eller är det upp till var och en? Om ”Ja”, hur ser instruktionerna ut? 

 

Ergonomi: 
7. Har du någon gång reflekterat över ergonomin på arbetsplatsen? Om "Ja", i vilket 

sammanhang? 

8. Har du någon gång känt av fysiska besvär under eller efter ett arbetspass? Om "Ja", 

beskriv dessa. 

9. Har du någon gång hindrats att utföra ett moment på det sätt som det är tänkt på grund av 

ergonomiska faktorer? Om "Ja", vilka? 

10. Hur tunga och många lyft skulle du uppskatta att du utför under ett arbetspass?  

 

Frukten och grönsakerna: 
11. Händer det att frukt/grönsaker skadas under hanteringen/påfyllningen? Om "Ja", på vilket 

sätt? 

12. Händer det att frukt/grönsaker blir gamla pga. att det ej är tillräcklig ruljans på bordet? 

 

Personalen: (”Typiska användare”) 
13. Vilken ålder och kön skulle du uppskatta är vanligast bland de som arbetar med 

hantering/påfyllning av frukt- och grönt? 

14. Finns det några andra gemensamma nämnare bland medarbetarna? Om "Ja", vilka? 

 

Avslutande fråga: 
15. Är det något annat som du vill tillägga? 
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BILAGA 4. CUSTOMER JOURNEY MAP 

Butik A, NXT Frukt- och gröntbord 
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 Butik B, Bord från Active Display 
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Butik C, FLEXI Frukt- och Gröntbord 
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BILAGA 5. ARBETSMILJÖVERKETS VERKTYG 

FÖR BEDÖMNING AV RISKER VID MANUELL 

HANTERING 

Som nämnts ovan förkommer lyft av olika tyngd beroende på aktuella varor. För att spegla 

arbetet under en hel dag har därför bedömningen gjorts för laster 10 < 15 kg, trots att tyngre 

lyft ibland förekommer.  

 
Befintlig inredning: 
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Ny inredning 
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BILAGA 6. MATRIS FÖR ATT OMFORMA 

KUNDÖNSKEMÅL TILL KONKRETA 
KRITERIER SOM PRODUKTEN SKALL 

UPPFYLLA 
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BILAGA 7. KRAVSPECIFIKATION 

 
Skallkrav: Specificering: Syfte: 

Modulen skall hålla för 236 kg last. 
Jämnt fördelat över 
bordet 

Rymma 2x3 backar á 
18 kg, plus ”varuberg” 
och eventuell frukt på 
exponeringshyllor, 

Bordsskivor skall erbjudas i storlekarna 
800x1200 samt 1200x1200 mm. 

 
Få plats med två eller 
tre backar på djupet. 

Bordsskivan skall i färdiglastat läge kunna 
lutas helt eller delvis. 

 
Öka varornas 
exponering. 

Det skall ej krävas lyft tyngre än 20 kg under 
påfyllningen av varor. 

  

Det skall vara möjligt att förändra bordets djup. 
Stegvis, en eller två 
backars djup. 

Öka eller minska 
bordet volym 

Bordsskivan skall vara möjlig att förflytta ut på 
golvet. 

 
Ge förenklad åtkomst 
av hela ytan 

Bordskivan skall kunna göras plan.   
Möjlighet att lasta av 
och på varor på ett 
mer ergonomiskt sätt. 

Det skall vara möjligt att separera eventuella 
mindre exponeringshyllor från bordet. 

Enhandsgrepp önskvärt. 
Förenkla påfyllningen 
under. 

 
Bordets stomme skall behålla befintlig bredd 
och höjd samt fästen för tillhörande produkter. 

 
Kunna kombineras 
med befintlig 
inredning. 

Lösningen skall behålla befintliga material, 
färger, träslag etc. 

 
Kunna kombineras 
med befintlig 
inredning. 

Set skall vara möjligt att släppa en varuback 
utan att den börjar glida. 

  

Bordet skall en främre kantlist som ej är 
transparant. 

 

Ge ett enhetlig intryck 
oavsett vilken typ av 
varuback som 
placeras på bordet. 

Det skall vara möjligt att separera fronten från 
bordets stomme. 

 
Ge möjlighet att städa 
under bordet. 

 

Börkrav: Syfte: 

Samma underrede bör fungera för bordsskivor 800x1200 
och 1200x1200 mm. 

 

Det bör vara möjligt att flytta modulen under lastningen. 
Kunna flytta den om den exempelvis 
står i vägen för en kund. 

Det bör vara möjligt att ta bort minst en av bordets 
kantlister. 

Förenkla att få grepp om 
varubackarna vid av- och pålastning. 

Det bör vara möjligt att dela av modulen i smalare 
sektioner.   

Kunna kombinera olika varor på 
samma modul. 
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BILAGA 8. MORFOLOGISK MATRIS 

Stommen: 
Lösning 

Funktion 
1 2 3 4 5 

 
Möjlighet att 
förflytta 
bordskivan ut på 
golvet 

 
”Lös” modul 
med hjul under. 
1, 4 

 

 
Fast modul med 
bordskivan fäst i 
teleskopskenor. 
3,5 

Ben som kan 
vinklas för att 
”tippa fram” 
bordsskivan. 
2,5 

  

Möjlighet att 
bromsa/låsa 
modulen i 
aktuell position 

Om hjul: Hjul 
med låspedal. 

 
Om hjul: En 
lång fotbroms 
mellan de 
främre hjulen 
som på vissa 
barnvagnar. 
4 

Om hjul: Död-
mans-grepp 
kopplat till 
handtaget som 
på en 
bagagevagn på 
flygplatser. 
1, 2, 3, 5 

Om 
teleskopskenor 
eller ben som 
vinklas: En hasp 
som håller fast 
modulen. 

 

Möjlighet att 
förändra 
bordsskivans 
lutning. 

 
Elektronisk hiss 
i de bakre 
benen. 
Bordskivan 
”fast” i framkant. 
1 

Elektronisk hiss 
i de främre 
benen. 
Bordsskivan 
”fast” i bakkant. 

Bordsskivan 
vinklas 
automatiskt när 
bordet dras ut. 
2, 3 

Bordsskivan 
vinklas manuellt 
men är ej 
beroende av 
bordets läge. 
4, 5 

 

Möjlighet att 
förändraordets 
bordets djup.  

Höja eller sänka 
hela modulen 
med hjälp av 
elektrisk 
hissfunktion. 

Höja eller sänka 
hela modulen 
med hjälp av 
manuellt 
justerbara ben. 

Möjlighet att fästa 
bordsskivan i olika 
hack i framkant, 
hiss i bakkant. 
1 

Möjlighet att 
fästa 
bordsskivan i 
olika ”hack” 
längs 
kantlisterna. 
4, 5 

Lösa klossar likt 
de idag använda 
tomma 
plastbackarna att 
”fylla upp” bordet 
med. 
2, 3 

 
Bordsskivan: 

Lösning 
Funktion 

1 2 3 4 5 

Möjlighet att 
separera  
eventuella 
exponeringshyll
or från bordet. 

Hyllor som 
behåller sin höjd 
och placering 
när bordet 
planas ut eller 
flyttas ut på 
golvet. 1 

Hyllor fästa i 
endast en punkt, 
så att den kan 
vridas bort vid 
behov. 
2 

Hyllor fästa med 
teleskopskenor 
möjliga att 
skjuta åt sidan. 
3   

  

Möjlighet att 
släppa en back 
utan att den 
börjar glida,  

Hög friktion 
mellan back och 
bord. 
1 

Plant bord vid 
lastning. 
1 

Trappstegsform
ad yta 
2 

Lister att fästa i 
önskat läge. 
3 

 

Möjlighet att ta 
bort minst en av 
bordets 
kantlister. 

Skruv 
Gångjärn och 
snäppfästen. 
2 

Bara 
snäppfästen. 
1 

Lyfta upp/ ner 
lodrätt i skåror – 
inget fäste.  
3 

 

Möjlighet att 
dela in 
bordsskivan i 
smalare 
sektioner 

Skåror i bordet 
där lister kan 
fästas. 
2 

L-formade lister . 
3 

T-formade lister 
för ökad stabilitet 

I-formade lister 
som hålls på 
plats av 
magneter. 

I-formade lister 
som hålls fast 
mellan 
backarna. 
1 
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BILAGA 9. SAMMANSTÄLNNINGSRITNINGAR 

Bilagan innehåller en sammanställning av hela bordets komponenter, samt separata 

sammanställningsritningar för stommen, fronten samt bordsskivan. 

Hela bordet: 
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Stommen: 

 

Fronten: 
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Bordsskivan: 
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BILAGA 10. TILLVERKNINGSRITNINGAR 
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III (XXVIII) 
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VIII (XXVIII) 
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X (XXVIII) 
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XII (XXVIII) 
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XIV (XXVIII) 

 

 



 

XV (XXVIII) 

 



 

XVI (XXVIII) 

 



 

XVII (XXVIII) 

 



 

XVIII (XXVIII) 

 



 

XIX (XXVIII) 
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XXI (XXVIII) 

 



 

XXII (XXVIII) 

 



 

XXIII (XXVIII) 

 



 

XXIV (XXVIII) 

 



 

XXV (XXVIII) 

 



 

XXVI (XXVIII) 

 



 

XXVII (XXVIII) 

 



 

XXVIII (XXVIII) 

 

 



 

I (VIII) 

 

BILAGA 11. FEM-ANALYSER 

 

Ram, 800 mm bord: 

 
 

 

Maximal spänning: 78 MPa 

 

  



 

II (VIII) 

 

Ram 1200 mm bord: 
 

 
 

Maximal spänning: 51 MPa 

  



 

III (VIII) 

 

Vinkel: 
 

 
 

Maximal spänning: 70 MPa 

  



 

IV (VIII) 

 

Ram, Kantlist: 
 

 
 

Maximal spänning: 155 MPa 

  



 

V (VIII) 

 

Hyllplan: 
 

 

 
 

Maximal spänning: 45 MPa 

  



 

VI (VIII) 

 

Frontlist Fäste: 
 

 
 

Maximal spänning: 49 MPa 

 

  



 

VII (VIII) 

 

Frontlist: 
 

  
 

Maximal spänning: 161 MPa 

 

 



 

VIII (VIII) 

 

Fäste för linjärt ställdon: 

 
 

Maximal spänning: 87 MPa 




