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Abstract 

This work aims to design an ergonomic lid for glass jars containing food. The lid is 
supposed to replace the screw caps that exist today, as these are problematic to handle 
for persons with rheumatism. Those persons have more difficulties to carry out certain 
movements than others, which depend on numb and ache joints. The problems and 
difficulties vary, but there are movements such as grasping things, use tweezers grip 
(thumb and index finger), support, clarify and twist.  
 
Different movements and positions affect the hand and its function. The most 
functional position is achieved when the hand and wrist is straight, which isn’t 
possible when a screw lid have to be opened. Various research reports highlights the 
problem of torque and how to solve them. A big variety of helping tools exist on the 
market, but according to evaluations made by rheumatics they are not completely 
satisfying. Evaluations were also made on other types of caps with the result that 
many problems exist with them as well. After interviewing people in the target group, 
different customer needs and product functions were listed. In order to design an 
ergonomic product, encountered problems have been evaluated and a checklist made 
for ergonomic handle tools have been used. Methods such as QFD and the Pugh 
method have been used to choose one concept out of several that best satisfy to the 
requirements found during the work. 
 
The result is a lid that, instead of opening and closing the lid by torque, which is the 
case to day, it should be opened and closed by a downward force, which is captured 
by a button. Straight hands and wrists can be used which is the least painful position. 
The size on the button will be big enough to be pushed, not only by the fingers or 
hand but also with the elbow or other parts of the body. The resistance on the button 
will be adjusted so that the lid can’t be opened by mistake but is small enough not to 
require too much effort. The lid is ergonomically designed and is easy to use for 
rheumatics when opening and closing a jar. 





 

 

Sammanfattning 

Det här arbetet syftar till att utforma ett ergonomiskt lock till glasburkar innehållande 
livsmedel. Locket ska ersätta de skruvlock som finns idag då dessa upplevs som 
svårhanterliga bland reumatiker. Personerna i fråga har svårare att genomföra vissa 
rörelser än andra vilket bland annat beror på stela och ömmande leder. Problemen och 
svårigheterna varierar men det kan vara rörelser som att greppa saker, använda 
pincettgreppet (tumme och pekfinger), stödja, precisera samt vrida.  
 
Olika rörelser och positioner påverkar handens styrka och funktion. Den mest 
funktionella positionen är när handen och handleden hålls raka, vilket inte är möjligt 
då ett skruvlock ska öppnas. Skilda forskningsrapporter har belyst problemet med 
vridande moment och åtgärder till dessa. På marknaden finns en mängd hjälpmedel 
till skruvlock men enligt utvärderingar gjorda av reumatiker är inget riktigt 
tillfredställande. Utvärderingar har även gjorts på andra typer av lock med resultatet 
att många brister finns på dem med. Efter att ha intervjuat personer i målgruppen 
kunde olika kundbehov och viktiga produktegenskaper listas. För att utforma en 
ergonomisk produkt har lösningar till påträffade problem utarbetats och en checklista 
för hur ergonomiska handverktyg ska utformas har använts som stöd. Metoder som 
QFD och Pughs metod har använts för att välja ut ett koncept bland flera som bäst 
uppfyller de krav som framkommit under arbetets gång.  
 
Resultatet är ett lock som helt löser problematiken med vridande moment. Istället för 
att öppna och stänga locket genom att skruva av det, som är fallet i dagsläget, kan det 
öppnas och stängas genom en nedåtriktad kraft vilken fångas upp av en knapp. Rakare 
händer och handleder kan användas vilket är den mest skonsamma positionen vid 
arbete. Storleken på knappen är så stor att locket kan öppnas inte bara med hjälp av 
fingrarna och händerna utan även med hjälp av armbågen eller andra delar av kroppen 
om så önskas. Motståndet på knappen är tillräckligt stort för att locket inte ska kunna 
öppnas av misstag men samtidigt så litet att ingen större kraftansträngning behövs. 
Locket är ergonomiskt utformat och lätthanterligt för reumatiker vid både öppning 
och stängning av glasburkar. 
 
 
Nyckelord 
Användarvänlighet 
Burklock 
Design 
Ergonomi 
Produktutveckling 
Reumatism





 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ..................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE ............................................................................................... 1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................... 2 
1.4 DISPOSITION AV RAPPORTEN .......................................................................................................... 2 

2. Teoretisk bakgrund .................................................................... 3 

2.1 LITTERATURSTUDIE ........................................................................................................................ 3 
2.1.1 Ergonomi................................................................................................................................ 3 
2.1.2 Reumatism ............................................................................................................................. 3 
2.1.3 Antropometri .......................................................................................................................... 4 
2.1.4 Handens anatomi och rörelsemönster .................................................................................... 6 

2.2. FORSKNING OCH EXPERIMENT ....................................................................................................... 8 
2.3 MARKNADSUNDERSÖKNING ......................................................................................................... 10 

2.3.1. Hjälpmedel .......................................................................................................................... 10 
2.3.2 Lock ..................................................................................................................................... 12 

2.4 FÖRBÄTTRINGSARBETEN .............................................................................................................. 13 
2.5 CHECKLISTA FÖR UTFORMNING AV ETT ERGONOMISKT LOCK ....................................................... 13 

3. Metoder .................................................................................... 17 

3.1 LITTERATURSTUDIE ...................................................................................................................... 17 
3.2 INTERVJU ...................................................................................................................................... 17 
3.3 QFD - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT .................................................................................... 18 
3.4 MORFOLOGISK METOD .................................................................................................................. 19 
3.5 PUGHS METOD .............................................................................................................................. 20 

4. Genomförande ......................................................................... 23 

4.1 INTERVJU ...................................................................................................................................... 23 
4.2 KONKURRENTANALYS .................................................................................................................. 23 
4.3 QFD ............................................................................................................................................. 24 
4.4 MORFOLOGISK METOD .................................................................................................................. 24 
4.5 IDÉGENERERING 1 ......................................................................................................................... 25 
4.6 PUGH ............................................................................................................................................ 26 
4.7 IDÉGENERERING 2 ......................................................................................................................... 26 
4.8 ÅTERKOPPLING ............................................................................................................................. 28 

5. Resultat ..................................................................................... 31 

5.1 DETALJKONSTRUKTION ................................................................................................................ 31 
5.1.1 Designlösningar ................................................................................................................... 31 
5.1.2. Funktionslösningar .............................................................................................................. 33 

5.2 TEKNISKA LÖSNINGAR .................................................................................................................. 35 
5.2.1 Knappfunktionen .................................................................................................................. 36 
5.2.2 Tätning ................................................................................................................................. 36 
5.2.3 Material ................................................................................................................................ 36 

6. Diskussion och slutsatser ......................................................... 39 

6.1 DISKUSSION .................................................................................................................................. 39 
6.1.1 Metoddiskussion .................................................................................................................. 39 
6.1.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 40 

6.2 SLUTSATSER ................................................................................................................................. 41 



 

 

6.3 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG .............................................................................................................. 41 

7. Referenser................................................................................. 43 

9. Bilagor ....................................................................................... 47 

9.1. INTERVJUFRÅGOR ........................................................................................................................ 48 
9.2. INTERVJUSVAR ............................................................................................................................ 49 
9.3 QFD ............................................................................................................................................. 51 
9.4. PUGHS MATRIS 1 .......................................................................................................................... 52 
9.5. PUGHS MATRIS 2 .......................................................................................................................... 53 



Inledning 

 1

1. INLEDNING 
Idag finns det i Sverige 1,5 miljoner människor med nedsatt handfunktion [1]. 
Orsakerna är bland annat reumatism, artros, ledskador eller kroppens naturliga 
åldrande. Händerna används i nästan alla vardagsbestyr och dessa personer möter 
dagligen problem med tillsynes enkla sysslor. Det kan handla om att gräva i rabatter, 
klä på sig, öppna förpackningar av olika slag eller att borsta håret. För att inte dessa 
sysslor ska hindra människor med olika funktionsnedsättningar från en bekväm 
vardag är det viktigt att underlätta bestyren i största möjliga mån, så att de, oberoende 
av andra ska kunna genomföra samma sysslor obehindrat. Att designa produkter så att 
de passar alla borde därför vara en naturlig del vid produktframtagning.  
Följande rapport handlar om att ta fram ett alternativ till de skruvlock som sitter på 
glasburkar till otaliga livsmedel i matbutiker då dessa upplevs som problematiska att 
öppna för många reumatiker.  
 
Rapporten baseras på det examensarbete om 15 hp som utförs som en del av 
Magisterutbildningen ”Ergonomi och MTO” (Människa, Teknik, Organisation) vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Inga företag eller organisationer är 
involverade som uppdragsgivare utan arbetet är gjort efter eget initiativ.  

 

1.1 Bakgrund 
2003 genomförde Reumatikerförbundet ett konsumentprojekt där bland annat 18 000 
personer i allmänheten röstade fram den bästa och sämsta förpackningen. 
Äggkartongen utsågs till den bästa och glasburk med vakuum och plåtlock till den 
sämsta förpackningen [2]. Det finns flera undersökningar gjorda från 
Reumatikerförbundet och hjälpmedelsinstitutet samt ett antal forskningsrapporter som 
visar på att det är ett stort problem att öppna burkar med skruvlock, trots det är de 
överrepresenterade på marknaden. Det största problemet är att det vridande moment 
som krävs för att skruva av locket kräver mycket kraft. En kraft som är svår att 
generera då greppet som används för att hålla fast burk och lock tvingar handen och 
handleden till onaturliga och påfrestande positioner. Locket måste dock sitta åt så pass 
mycket att innehållet bevaras utan att bli dåligt eller rinner ut. Inte bara reumatiker har 
problem med denna förslutningsform utan allmänheten i stort. Reumatiker har dock 
valts som målgrupp då de är mest utsatta på grund av funktionsnedsättningen på 
händer och handleder. Det finns många olika hjälpmedel till skruvlock men efter en 
utvärdering gjord av hjälpmedelsinstitutet framgår det att dessa inte alltid uppfyller de 
krav som önskas för att underlätta processen. Problemet kvarstår därmed. 
Tänk på, vid nästa besök i en matbutik, hur de olika förpackningarna ser ut och hur 
många varor som faktiskt förvaras i burkar med just skruvlock.  
 

1.2 Problemformulering och Syfte 
Vid ett vridande moment används fingrar, hand, handled och underarm samtidigt. 
Både styrka och precision i leder och muskler krävs vid utförandet. 
Belastningen på nämnda kroppsdelar är ibland så stor att öppnandet av en burk blir en 
omöjlig uppgift för många reumatiker. Att hitta en lösning som möjliggör 
burköppnandet är utgångspunkten för detta arbete.  
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Syftet är att hjälpa personer med funktionsnedsättning på händer och handleder till en 
lättare vardag genom att ta fram ett designförslag på ett ergonomiskt utformat lock 
som underlättar vid öppning och stängning av en glasburk inom livsmedelsindustrin.  

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsning har gjorts med avseende på tiden given för arbetet, det vill säga tio 
veckors heltidsstudier. Designförslaget innefattar inte detaljlösningar på funktioner 
som tätning, tekniska lösningar eller mekanismer. Vidare ligger tillverkningsmetoder, 
material och ekonomiska aspekter utanför arbetets ramar samt 
återvinningsmöjligheter eller miljöpåverkan. Dessa aspekter får istället beaktas vid en 
vidareutveckling av produkten. Det är dock bra att vara medveten om betydelsen av 
dessa områden för att en komplett produkt ska kunna produceras. Fokus ligger helt på 
interaktionen Människa – Produkt, locket ska vara användarvänligt för konsumenten.  
 

1.4 Disposition av rapporten 
I följande delar av rapporten går det att läsa om de vanligaste reumatiska 
sjukdomarna, om handens och handledens funktioner samt om den forskning som 
gjorts inom området vridmoment. Vilka metoder som använts och hur beskrivs sedan. 
Vidare har intervjuer med målgruppen gjorts där nuvarande problem och önskvärda 
lösningar har diskuterats. Därefter har en idégenereringsfas inletts med utgångspunkt i 
de framkomna åsikterna. Efter att ha utvärderat olika koncept har slutligen ett valts ut 
att arbeta vidare med. Förslag på detaljlösningar och funktioner har avslutningsvis 
gjorts för det valda konceptet. Rapporten avslutas med en diskussion om de olika 
momenten i arbetet.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 
För att få en bättre förståelse av hur problemet att öppna burkar med skruvlock ser ut 
gjordes en omfattande research. Genom litteraturstudier undersöktes områden som rör 
handen, från forskningsområdet kartlades problemen med skruvlock, på marknaden 
studerades existerande lösningar och till sist togs underlag fram för att kunna börja 
utformningen av en lösning på problemet. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Nedan redovisas bakgrundsfakta såsom en kort beskrivning av ergonomi, reumatiska 
sjukdomar, antropometri och handens anatomi och funktion. Hur litteraturstudien 
genomfördes står beskrivet under metoddelen i avsnitt 3.2. 
 

2.1.1 Ergonomi 

Ergonomi definieras, enligt Ergonomisällskapet i Sverige, ESS, som: "Ergonomi är 
ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv 
behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och 
välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system" [3]. Att ta 
fram en ergonomiskt utformad produkt syftar till att utforma den på ett sådant sätt att 
den är användarvänlig i den bemärkelsen att den är lätt att använda, förstå och inte 
utgör någon skaderisk för kroppen.  
 

2.1.2 Reumatism 

Det finns många olika reumatiska sjukdomar varav de vanligaste nämns här. Likheten 
för de olika sjukdomarna är att de drabbar kroppens leder, muskler och skelett [4]. 
Kronisk ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) är den vanligaste och mest 
kända inflammatoriska reumatiska sjukdomen. Leder, omkringliggande strukturer och 
inre organ är mest drabbade. Inflammationen, artrit, orsakar smärta, stelhet, svullnad 
och värmeökning i leden. Stelheten känns mest på morgonen medan resterande 
symptom ökar vid användning av leden. Lederna kan efter en längre tids sjukdom 
stelna och ändra form.  
 
Artros eller osteoartrit är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. Symptomen är 
smärta, stelhet och minskad rörlighet. I början uppkommer smärta främst vid rörelse 
och belastning men vid försämring upplevs smärta även i vila. Musklerna försvagas 
och kan i värst fall förtvina. 
 
Den vanligaste formen av artros är fingerledsartros. Både fingrarnas mellanleder och 
ytterleder drabbas. De senare blir knotiga, stela och ömma. Vid inflammation uppstår 
värmeökning, ömhet och rodnad. Tumbasen är ofta drabbad och vid användning 
upplevs smärta samt att felställningar kan förekomma vilket även kan drabba övriga 
fingrar [4].  
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2.1.3 Antropometri 

Antropometri betyder ”Läran om människokroppens måttförhållanden” [5].  
Beroende på ålder, kön och etnisk bakgrund har människan olika kroppsmått och 
styrka. Måtten är individuella men det finns undersökningar som kartlagt de generella 
måtten i en viss grupp. Dessa är bra att känna till när en produkt eller en miljö ska 
konstrueras för att passa en viss typ av människor. Generellt sätt har män större mått 
än kvinnor och vuxna har större mått än barn [6]. Eftersom en burk öppnas med 
händerna är dessa mått av betydelse. Beroende på handens storlek är det olika svårt att 
greppa eller använda olika föremål. I figur 1 med tillhörande tabell 1 visas många av 
handens mått. Vilket/vilka mått som är väsentliga beror på vilket typ av verktyg som 
ska användas och miljön det ska användas i. Måtten i tabellen vissas i percentiler 
vilket betyder att vid 50e percentilen har 50 procent av den aktuella populationen mått 
under detta värde och 50 procent av populationen har mått över. På samma sätt 
betyder siffrorna vid 95e percentilen att 95 procent av populationen har mindre mått 
än det angivna värdet och 5 procent har större mått.  
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Figur 1. Några av de dimensioner som kan mätas på handen, tillhörande mått för 
respektive siffra visas i tabell 1 [6]. 
 
 
 
Tabell 1. Värden på de dimensioner som visas i Figur 1, angivet i millimeter och 
percentil för män respektive kvinnor [6] 
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2.1.4 Handens anatomi och rörelsemönster 

Anatomi betyder ”Vetenskap som studerar människokroppens byggnad” [7]. 
För att förstå hur handen fungerar och hur olika grepp och sjukdomar kan påverka den 
aktivitet som utförs kommer här vissa förklaringar och fakta i ämnet. Handen är en 
komplex kroppsdel bestående av muskler, nerver och leder som kan användas för att 
vrida, vinkla, känna, klämma och greppa många sorters redskap. Det finns två 
huvudtyper av handgrepp som brukar nämnas; kraftgrepp och precisionsgrepp, se 
figur 2. Vid kraftgrepp är handen ulnarvinklad, se figur 3, och tummen är en 
förlängning av underarmen. Som namnet antyder och figuren visar är detta det grepp 
då mest kraft kan uppnås i handen. Vid precisionsgreppet hålls handen mellan radial- 
och ulnarabduktion och handleden är lätt dorsalflexad. Pincettgrepp och nyckelgrepp 
brukar räknas till denna typ av grepp som inte ger så mycket kraft. Alla grepp kräver 
fixering av handen i relation till underarmen [8].  
 
 

 
Figur 2. Olika grepp som handen kan anta och hur mycket kraft och precision den ger 
för män och kvinnor [9]. 
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Figur 3. Olika vinklar som handen kan anta och vad de kallas [10]. 
 
 
Vad som händer i fingrarna, handen och handleden vid olika rörelser beskrivs här, för 
bättre förståelse hänvisas till figur 3.  
Vid palmarflektion av handen blir fingrarnas yttre böjarmuskler kortare och de yttre 
sträckarmusklerna längre. Längdminskningen på böjarmusklerna gör att kraften som 
handen kramas ihop med minskar. Vid motsatt vinkling, dorsalflektion, av handen är 
det svårt att sträcka ut fingrarna då dess yttre böjmuskler ökar och de yttre 
sträckmusklerna minkar [11]. Om fingrarna däremot böjs in mot handflatan 
dorsalflexas handleden någon grad automatiskt vilket fixerar handleden och ger 
optimal styrka och funktion. Vid påtaglig dorsalflexion försämras däremot greppet 
[8]. Vinkeln på handleden påverkar alltså fingrarnas muskler som styr kraften och 
precisionen i fingrarna och därmed olika grepp. När ett verktyg skall hanteras med 
stor kraft är stabilitet i handleden viktig. Handledsmusklerna i underarmen måste då 
låsa fast handleden [11]. 
  
De stödjande vävnader och nerver som finns i handleden och de senor som finns i 
fingrarna påverkas också av positionen. Vid neutral position är ansträngningen på 
vävnaderna och nerverna låg vilket inte är fallet om en ansträngning görs med vinklad 
handled. Vid böjningar tvingas till exempel senorna i dessa kroppsdelar runt 
omkringliggande organ som skelett och muskler. Främst vid dorsalflexion och 
palmarflexion bör försiktighet åtas för att undvika skada. Dorsalflexion gör mer skada 
än palmarflexion. Rekommendationen är därför att handleden ska hållas relativt rakt 
under kraftgrepp för att skona de inre delarna [12]. 
  
Det finns en position för handen och handleden som upplevs som den bekvämaste, 
den kallas bland annat för ”Handens funktionella utgångsställning”. Det är den 
position som intas vid total avslappning. Underarmen befinner sig då mellan 
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pronation och supination och handleden befinner sig mellan radialflexion och 
ulnarflexion, det vill säga relativt rakt [11]. Fingrarna böjer sig automatiskt in mot 
handflatan och sträck och töjmusklerna är i jämvikt [6]. Positionen är som namnet 
antyder den mest optimala funktionsmässigt sett då den ger minst försvagning vid 
manuell funktion det vill säga greppstyrkan är som störst [8]. 
 
Vid öppnandet av burkar med skruvlock läggs handen många gånger på locket och 
fingrarna greppar kanterna. I detta fall är rotationsaxeln för det vridande moment 
riktat vinkelrätt mot handflatan vilket betyder att vridningen görs genom att handen 
och handleden ulnarflexas eller radialflexas. För att inte fingrarna ska devieras åt 
något håll vid denna rörelse måste de låsas av musklerna i handleden. Detta betyder 
att det är musklerna i fingrarna som styr vridningen. Om burken istället öppnas genom 
att låsa fast locket mellan tumme och pekfinger (stort pincettgrepp) kan inte lika 
mycket kraft erhållas, se figur 2. Greppet är vidare problematiskt för många 
reumatiker eftersom sjukdomen ofta angriper fingrarna vilket gör dem stela och 
svaga. Med utgång från ovan nämnd fakta är detta moment krävande för både de inre 
delarna i fingrarna, hand och handled samt leder till en förminskad kraft då handleden 
är vriden [11]. Som beskrivits ovan är greppstyrkan som störst när handleden är i ett 
neutralt läge vilket inte är fallet vid öppnade av ett skruvlock. 
 
Det framgår här att kraften i handgreppet beror på både handens, fingrarnas och 
handledens position. De olika kroppsdelarna påverkar och är beroende av varandra. 
Vid stela leder är det därför mycket svårare att greppa något eftersom den böjande 
rörelsen i fingrarna påverkas av rörligheten i leden. Vidare ges en förklaring till varför 
en roterande rörelse är ansträngande eftersom mycket kraft går förlorad på grund av 
en tvingad vinklad handled. Minst kraft fås när handen är palmarflekterad och störst 
kraft fås när handen är i den funktionella utgångsställningen. 
 

2.2. Forskning och experiment 
Flera undersökningar har gjorts för att studera vilka krafter som används och vad som 
påverkar dessa då ett lock skruvas i syfte att öppna en burk. Många mätningar 
innefattar ”Maximum Voluntary Contraction” (MVC) översatt till ”Maximal volontär 
kontraktion” på svenska, det vill säga den högsta kraft som är möjlig att prestera. När 
vridningsmoment och öppningsstyrka är angivna med värden i studierna nedan är det 
just MVC de syftar till, det vill säga hur mycket kraft har testpersonerna kunnat 
använda och inte alltid den kraft som absolut är nödvändig i en verklig miljö. Nedan 
finns benämningarna ”Möjlig kraft” som syftar till MVC medan ”krävd kraft” är den 
kraft som behövs för att genomföra rörelsen. Det är en väsentlig skillnad mellan dessa 
då den ena är frivillig och den andra är tvingande. Samtliga studier är gjorda på friska 
individer utan någon dokumenterad skada eller funktionsnedsättning på händer eller 
handleder.   
 
I en undersökning av Shihan Bao et al, 1990, utforskas om den etniska bakgrunden 
eller kön utgör någon styrkemässig skillnad vid handledsvridning moturs. Studien 
undersöker också om styrkan är relaterad till diametern på ett burklock. I experimentet 
jämförs styrkan mellan Kineser och Svenskar vid vridning av fem olika 
lockdiametrar. Alla lock hade släta ytor och var i metall. Testresultaten visar att den 
etniska bakgrunden har en stor betydelse för handledsvridningsstyrkan vid lock på 
103 mm i diameter men inte vid mindre diametrar. Svenskarna kunde lättare utföra 
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det vridande momentet än Kineserna vid denna diameter. Resultatet visar också att 
lock med en slät yta och en diameter på mellan 80-90 mm passar både Svenskar och 
Kineser vid vridning [13]. Denna storlek är också den optimala för äldre [14]. Dock är 
det svårt att införa ett standardmått på burklock på grund av produkten, transport, 
hygien mm. Kvinnorna hade svårare att vrida än männen [13] vilket också framgår av 
en studie Imrhan och Loo, 1988 där tester visar att kvinnor är ca ¾ så starka som män, 
att styrkan minskar med åldern och att vridningsmomentet är starkt relaterat till 
handdimensionen [14]. Påverkan av de antropometriska måtten, kön och ålder stärks i 
en tredje undersökning genomför av Joanne O. Crawford et al, 2002 där det framgår 
att då handlängd och handbredd ökar kan mer kraft tillföras ett vridmoment [15]. 
Mindre händer kräver därmed större ansträngd kraft vid ett vridande moment. Mindre 
lock än cirka 90 mm i diameter, är med andra ord att föredra för att passa fler 
användare [13]. Noteras bör här att de antropometriska måtten skiljer sig mellan de 
jämförda grupperna i första studien, Svenskar har generellt sett större händer än 
Kineser och män har större händer än kvinnor vilket kan förklara resultaten. 
 
I Imrhan och Loos studie 1988 undersöks djupare effekten av olika diametrar på runda 
burklock då de öppnas (ett vridmoment moturs) för den äldre populationen. Höjden på 
locket och två olika ytstrukturer, en slät och en ojämn struktur, varje på fyra olika 
diametrar undersöktes också. Resultaten visar att när höjden på locket ökade så ökade 
möjligt vridmoment. Den högsta öppningskraften användes då burken var 
vakuumförsluten. Krävt vridningsmoment ökar med diametern, men avtar vid väldigt 
stora diametrar [14]. Liknande resultat uppnåddes vid en studie av Nagashima och 
Konz, 1986, som visar att desto större diameter desto större kraft behövs för att vrida 
[16]. På diametrar över 74 mm minskade möjligt vridningsmomentet vid jämna ytor 
men fortsatte öka för de ojämna, vilket visar en optimal diameter för maximalt 
vridningsmoment. Öppningsstyrkan varierade mellan medelvärdena 5.01 Nm för det 
grovt mönstrade locket på 113 mm och 0.6 Nm för det släta locket på 31 mm [14]. 
Enligt undersökningen av Nagashima och Konz, 1986, där kvinnliga deltagare testade 
att vrida tre olika diametrar på lock som var både släta och ojämna genom att använda 
endast handen, en gummigreppare och en bomullshandduk bekräftas resultatet. Med 
samma diameter på locket var möjligt vridmoment: 
4.66 Nm för det släta locket och 4.84 Nm för det räfflade locket vilket visar att möjlig 
kraft ökar för det senare men skillnaden är inte slående. Större skillnad visar däremot 
resultatet med de olika materialen mot locket. För samma diameter på locket är 
vridmomenten: 
4.04 Nm med bomullshandduk, 4,85 Nm med bara handen och 5.36 Nm med 
gummigrepparen. Det vill säga att större kraft kan erhållas om friktionen mot locket 
ökar [16].  
 
En annan studie gjord av Jer-Hao Chang et al, 2008 mätte och jämförde krafter, 
vridmoment och vridmoments bidrag från tummen och hur burken hålls. Endast 
kvinnor deltog även i denna undersökning då det framgått att dessa finner vridande 
moment som ett problem. Resultatet visar att kraften och vridmomentet från tummen 
tydligt beror på greppet och att tummen har en ledande roll vid vissa grepp. Vidare 
påverkas det totala vridmomentet från handen tydligt av hur burken hålls och 
grepptyp [17].  
 
Om formen på locket har någon betydelse för kraften i handleden vid vridande 
moment undersöktes av Crawford et al, 2002. Testgruppen bestod av yngre och äldre 
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vuxna. Resultaten visar att ytterarean på testbitarna, föreställande burklock, är högt 
relaterade med vridmomentet. Deltagarna kunde utöva större kraft då kontakten med 
locket var större och när testbitarna var fyrkantiga jämfört med runda vid samma 
diameter [15]. 
 
Shih and Wang, 1996, mätte supination, se figur 3, på handleden för fyra olika 
handtagsformer; cirkulärt, fyrkantigt, triangulärt och hexagont. Resultaten visar att 
triangelformen var mest gynnsam, följt av den fyrkantiga, hexagon och sist cirkulär. 
Dock undersökte studien handtag i industrin men är ändå en indikation på att formen 
har betydelse [18]. 
 
Slutligen visar en studie av Voorbij och Steenbekkers, 2000 att om vridmomentet vid 
öppnandet reduceras till 2 Nm skulle 97,6 procent av alla användare mellan 50 och 94 
år och 100 procent av alla mellan 20-30 år inte ha några problem med detta. 
Uppdelning gjordes både mellan åldersspann och mellan kön. Gränsen är en 
rekommendation för tillverkare som innebär att bara 2,4 procent av personer över 50 
år skulle ha problem att öppna en burk utan hjälp om krävd kraft reducerades. Av 
studien framgår också att högerhänta personer oftare hade höger hand på locket och 
vänster runt burken medan vänsterhänta hade tvärtom vilket betyder att handhänthet 
har en betydelse vid hantering av lock [19]. Att produkter ska passa både vänster och 
högerhänta framgår också i boken Bodyspace där det konstateras att vara högerhänt 
eller vänsterhänt kan ha stor betydelse vid hantering av olika handredskap [6]. 
 

2.3 Marknadsundersökning 
Att det upplevs som ett problem att öppna burkar med skruvlock är tydligt bevisat 
genom ovanstående forskningsartiklar. Många undersökningar visar på riktlinjer och 
rekommendationer som skulle göra processen lättare men problemet kvarstår eftersom 
dessa inte följs. Hur ser det då ut på marknaden? Finns det alternativa lock eller 
hjälpmedel som underlättar vid öppnandet av ett skruvlock? 
 

2.3.1. Hjälpmedel 

Det finns en mängd olika hjälpmedel för att öppna skruvlock. De går att finna i 
speciella hjälpmedelsbutiker eller via webbutiker. I en marknadsundersökning gjord 
av Hjälpmedelsinstitutet 2004 testades och analyserades 29 produkter som ska hjälpa 
till vid öppnandet av olika förpackningar. 18 av dessa kan användas för att öppna 
olika skruvlock, allt från petflaskor till burkar. Resultatet visar dock att inget av 
redskapen är helt lämpligt. Det som fick bäst betyg var ett hjälpmedel nämnt ”Trio”, 
se figur 4 [20]. Detta redskap nämns även som ett bra hjälpmedel i en rapport från 
Lunds universitet där ett arbete genomfördes så sent som 2007 för att ta fram en ny 
burköppnare. I rapporten hänvisas till en marknadsundersökning som gjorts på sex 
olika burköppnare 1994 i tidningen ”Allt om hjälpmedel”. Där framgår också att de 
testade produkterna inte fungerar helt tillfredställande eller är för dyra [21]. Utifrån 
dessa två undersökningar kan slutsatsen dras att det inte finns någon produkt som är 
tillräckligt bra av de som har testats. Det är svårt att hitta en produkt som passar för 
alla då det finns många olika typer av funktionsbesvär. Nedan visas och beskrivs 
kortfattat fyra olika hjälpmedel för att vissa vad som finns att använda.  
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1. TRIO 
Bygger på principen att öka friktionen mellan burk och underlag, minska 
vakuumtrycket och tillföra mer kraft vid öppnandet genom använda båda händerna. 
Består av två delar, dels ett halkunderlägg och dels ett handtag som läggs på 
burklocket. Båda händerna placeras på handtaget och kan hjälpa till vid vridnig. En 
pigg på ena sidan hjälper till att få bort vakuum i burken. Det hjälper till med många 
av de problem som ovan nämnts som problematiska. Pris: 155 kr [22]. 
 

 
Figur 4. Hjälpmedlet ”Trio” [22]. 
 
 
2. BRAN ANTIHALKUNDERLÄGG 
Produkten består av två stycken gummimattor och ökar friktionen både mot 
underlaget och mot locket. Pris: 100 sek [23]. 
 

 
Figur 5. Hjälpmedlet ”Bran Antihalkunderlägg” [23]. 
 
 
3. ULTIMATE JAR OPENER 
Ger en längre hävarm. Detta är bara en av många liknande produkter som bygger på 
samma princip. Enligt hjälpmedelsbutiken Uniform är en produkt av detta slag det 
som säljer mest. Produkten placeras ovanpå ett lock och därefter justeras undersidan 
manuellt för att passa storleken på locket. När produkten är åtklämd öppnas burken 
genom att vrida på hävarmen. Pris: ca 80 kr [24]. 
 

 
Figur 6. Hjälpmedlet ”Ultimate Jar Opener” [24]. 
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4. ”One Touch” 
Denna produkt är elektronisk och öppnar burken automatiskt. Produkten placeras 
ovanpå en burk, därefter ska en knapp på produktens ovansida tryckas ner i tre 
sekunder. Två par gripklor åker då in mot burken och när de fått fäste roteras ena 
paret så att locket öppnas. Patent finns på produkten [25]. Pris: 395 kr [26]. 
 

 
Figur 7. Hjälpmedlet ”One Touch” [25]. 
 
Problemet med de tre första produkterna och de flesta andra som går att hitta på 
marknaden är att de fortfarande kräver ett vridande moment. Det understa hjälpmedlet 
öppnar burken genom en knapptryckning men det är dyrt.  
 

2.3.2 Lock 

Men ska en person behöva använda sig av ett hjälpmedel för att öppna en burk med 
ett skruvlock? Problemet är ju locket i sig och inte personen. Ändå är det dessa 
personer med funktionsnedsättning som i slutändan måste betala för dålig design 
genom att lägga extra pengar på ett hjälpmedel. Som bevisats på olika sätt ovan är 
skruvlock svåra att hantera. Frågan är varför dessa ändå är så vanliga och vad det 
finns för alternativ om nu inte befintliga hjälpmedel fungerar tillfredställande. I 
livsmedelsindustrin används huvudsakligen tre andra typer av lock som kan ses som 
alternativ till skruvlocket.  
 
1. Knäpplock som på ketchupflaskor.  
2. Lock på plastbytteförpackningar som på smörpaket.  
3. Konservbukar.  
 
I en undersökning gjord av Reumatikerförbundet bedömdes 38 olika förpackningar 
inom livsmedelsindustrin av personer med kraftigt nedsatta handfunktioner. 
Utvärderingarna visar bland annat att locken på plastbytteförpackningar är 
problematiska då flikarna är små att få tag i, hala och kräver ett starkt precisionsgrepp. 
Resultatet kan tänkas vara det samma för knäpplocken då de öppnas på liknande sätt. 
Fliken vilken öppnas genom att tryckas uppåt är dessvärre ännu mindre än hos locken 
på plastbyttorna. Vidare framgår återigen att skruvlock är problematiska på grund av 
bland annat den höga vridkraft som behövs för att öppna dessa. Konservburkar kräver 
ett hjälpmedel för att öppnas och kan inte återförslutas. Se mer under avsnitt 4.2 
Konkurrentanalys. Alla sorters förpackningar passar inte heller för alla sorters 
livsmedel. Bra redskap som löser flera problem saknas och är inte heller lösningen på 
problemen utan förpackningarna i sig borde ändras [27]. 
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2.4 Förbättringsarbeten 
Om nu varken de hjälpmedel som finns eller andra typer av lock är tillräckligt bra, hur 
ska då problemet lösas? Eller är det accepterat att det är svårt att öppna 
förpackningarna? Det finns ju ändå hyfsade hjälpmedel för den som vill. Svaret är 
självklart Nej. Under detta arbetes gång pågår ett omfattande projekt ute i Europa för 
att göra förpackningar mer lätthanterliga.  
 
Sedan 2003 har Reumatikerförbundet drivit olika projekt med syfte att få fram mer 
lättöppnade förpackningar. Flera organisationer och företag är engagerade, till 
exempel Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbunden (HSO), Sveriges Konsumenter, 
Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Unicum för att bara nämna några. Mätmetoder 
och tester inom området har tagits fram för att kunna mäta och godkänna 
förpackningars hanterbarhet. Metoden ligger nu till grund för ett Europeiskt 
standardiseringsarbete som startades 2007 och beräknas vara klart 2010. Arbetet leds 
av Swedish Standards Institute, SIS och är döpt till CEN/TC 261 
“Packaging”. Förhoppningsvis är detta ett stort startskott för utvecklingen av mer 
konsumentvänliga förpackningar [2]. 
 
Ett annat sätt att nå ut till allmänheten är genom att uppmärksamma problemen i 
skolorna. Reumatikerförbundet har i flera år samarbetat med Nackademin som har en 
KY-utbildningen inom förpackningsdesign. Ett av momenten i utbildningen är att 
förbättra förpackningar i dagligvaruhandeln och göra dem mer lättöppnade. Hösten 
2010 startas även en distanskurs på 7,5 hp i ”Design av lätthanterliga förpackningar” 
vid Mittuniversitetet [2]. 
 
Förutom standardiseringsarbeten inom lättöppnade förpackningar finns det 
miljöaspekter att ta hänsyn till, detta ligger utanför ramarna för detta arbete men det är 
bra att känna till. I Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för 
livsmedelsförpackningar framgår den lagstiftning som tagits fram inom EU gällande 
miljöpåverkan från förpackningar. Lagen säger bland annat att förpackningar ska vara 
ändamålsenliga, återvinningsbara eller kunna återanvändas. Volymen och vikten ska 
vara minsta möjliga utifrån säkerhets- och hygiennivå och innehållet av farliga ämnen 
ska elimineras vid framställning [28]. 

 

2.5 Checklista för utformning av ett ergonomiskt lo ck 
Eftersom det finns så mycket problem med att få av olika lock kan de väl sluta 
användas helt? Det kan vara bra att klargöra själva syftet med ett lock innan det ska 
förändras, för visst behövs de. 
Lock är till för att försluta en förpackning så att innehållet kan bevaras och skyddas 
från yttre föroreningar. Locket ser till så att innehållet i burken stannar kvar och inte 
rinner ut. Locket ska också förhindra personer att öppna burken för lätt eller av 
misstag.  
 
Eftersom befintliga lock inte är tillfredställande utifrån ett användarperspektiv borde 
designen på dessa förändras, då skruvlock är det mest problematiska locket bör detta 
ändras först. Det finns riktlinjer och rekommendationer vid utformningen av 
handhållna produkter som är bra att följa för att fånga upp så många lösningar som 
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möjligt i steget till en ergonomisk utformning. Först bör nämnas de slutsatser som kan 
dras från de studerade områdena ovan: 
 

• Antropometriska mått har betydelse och därmed kön, ålder och etnisk 
bakgrund. Det är lättare att genomföra ett vridande moment med större 
händer. 

• Mest kraft kan ges vid kraftgrepp och minst vid precisionsgrepp. 
• Ökad höjd på locket genererar möjlighet till högre öppningskraft. 
• Raka handleder är eftersträvbart då det minskar belastningen på de inre 

delarna av de aktiva kroppsdelarna och den fysiska ansträngningen. 
• Möjlig vridkraft ökar med lockdiametern upp till en viss gräns. Mindre 

diametrar är att föredra vid vridande moment.  
• En grövre struktur och därmed friktion mot locket tillåter högre vridmoment. 
• Tummen spelar en stor roll vid vissa typer av grepp. 
• Greppet spelar en stor roll för hur stor kraft som kan erhållas. 
• Stor yta och därmed kontakt med locket underlättar. 
• Större vridmomentet kan utövas på fyrkantiga lock jämfört med cirkulära för 

samma diameter. 
• Vid vridande moment borde en maxgräns på 2Nm krävas för att fler personer 

ska klara av vridningen. 
• Höger och vänsterhänta hanterar produkter på olika sätt. 
• Vridande moment är problematiska, vilket har bevisats i alla ovan nämnda 

forskningsrapporter.  
• Desto längre hävarm desto mer kraft kan ges. 
• Undvik pincettgrepp.  
• Standarder för lättöppnade förpackningar är under utveckling. 
• Det finns miljöaspekter att ta hänsyn till. 

 
Från boken Bodyspace: 

• Mer kraft fås vid kompression än skjuvning.  
• Inga vassa kanter bör förekomma. 
• Tänk på ytstrukturen för friktion. 
• Formad efter handen. 
• Stödande ytor för tummen ger bättre kraft. 
• Höger och vänsterhänta. 

 
Från Reumatikerförbundet: 

• Vid vridmoment bör cirkulära lock undvikas eftersom de inte ger något 
mothåll. 

• Användandet av precisionsgrepp och pincettgrepp bör undvikas. 
• Minska kraftbehovet. 
• Förbättra greppet.  
• Erbjud stora grepp. 
• Stora ytor. 
• Hålla och öppna genom att trycka neråt. 
• Öka friktion mellan hand och produkt. 
• Alternativa grepp. 
• Inga vassa hörn eller kanter. 
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Från ”THE ULTIMATE CHECK LIST FOR HANDLE DESIGN” 
Denna lista togs fram i Australien1969 men har genom åren utvecklats under olika 
konferenser i ett flertal länder. Den fullständiga listan publicerades bland annat på 
”Ergonomics Australia On-Line”, 1997. Listan innehåller punkter som bör beaktas för 
att utforma en ergonomisk produkt som skall hanteras med händerna. Flera 
huvudkategorier med tillhörande underkategorier finns, här pressenteras ett urval som 
anses relevant för just ett burklock [29]. 
 

• Storlek – kopplat till antropometri och kraft. 
• Form – tillåt bra grepp. 
• Yta – friktion och bekvämlighet. 
• Säkerhet – undvik skador, förhindra risk för att t.ex. slinta.   
• Stelhet / styvhet – motstånd på knappar, stabilitet på produkten. 
• Placering/omgivning – lättåtkomligt.  
• Betydande funktion – förstå hur produkten fungerar, underlätta handling. 
• Märkbar (via sinnen) funktion – klickljud, känsla vid genomförande, respons 

på att uppgift är utförd. 
• Lagring – lätt att ställa undan, placera. 
• Speciella andra funktioner - renlighet, multifunktionell, återanvända. 
• Skicklighet krävs – alla ska klara av att utföra handlingen. 
• Återkoppling till målgruppen.  
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3. METODER  
Ett flertal metoder har använts i detta arbeta för att komma fram till en bra lösning på 
problemet med ett svårhanterligt burklock. Resultatet av litteraturstudien har redan 
presenterats under den Teoretiska bakgrunden. En annan använd metod är intervjuer 
med reumatiker. Utifrån dessa framkom en lista med kundbehov som användes i en 
QFD:n. Från QFD:n erhölls en kravspecifikation för hur produkten bör utformas och 
fungera och utifrån denna började en idégenereringsprocess där de framtagna 
koncepten jämfördes och värderades genom en Morfologisk metod och Pughs metod. 
Innan resultatet presenteras kommer här en förklaring till hur metoderna är uppbyggda 
och varför de används. 
 

3.1 Litteraturstudie 
Denna metod gav kvalitativ data. Studier inom litteraturen gjordes för att få en god 
kunskap i ämnet och kunna ringa in problemet för att sedan gå vidare och hitta 
lösningar till dessa. Kurslitteratur och faktaböcker om de använda metoderna, handens 
funktion och forskning har lånats från bibliotek. Sökningar efter forskningsrapporter 
och artiklar har gjorts på bland annat databasen ”Ergonomic Abstract” och hemsidor 
innehållande tidigare examensarbeten, uppgifter om reumatism och pågående projekt 
har också undersökts för att uppnå en djupare förankring av arbetet.  
 

3.2 Intervju 
Då avsikten med arbetet är att ta fram ett lock som är lätt att öppna för reumatiker är 
det viktigt att prata med dessa för att ta reda på intresse och åsikter. Två aspekter är 
viktiga att fundera över vid framställning av en intervju: 

 
1. Vad är frågan?  
Innan en intervju kan genomföras måste syftet och problemformuleringen för både 
arbetet och intervjun vara klart [30]. Klargör sedan vad som är kärnfrågan och vilken 
kunskap som behövs för att dra rätt slutsatser [31]. Sedan kan frågor formuleras som 
ger svar på detta [30]. 
 
2. Vem ska svara? 
För att få rätt svar måste rätt frågor ställas till rätt personer [31]. Bestäm 
målpopulationen det vill säga vilka arbetet riktas till [30]. 
 
En halvstrukturerad intervju med både bestämda och öppna frågor ska användas som 
underlag för att den intervjuade ska ha möjlighet att ge bredare och djupare svar. 
Intervjun ger subjektiv data då en möjlig slutanvändare av produkten får utvärdera 
vilka problem som finns idag och ge olika lösningsförslag på dessa. Framkomna 
åsikter är vidare kvalitativa och visar de viktigaste kundönskemålen. 
 
En till intervju med målgruppen ska göras då produkten är färdigdesignad för en 
utvärdering. Syftet är att se hur väl det nya locket stämmer överens med målgruppens 
färdigheter och önskemål.  
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3.3 QFD - Quality Function Deployment 
Den svenska översättningen på QFD är Kundcentrerad Planering, modellen kallas 
även för Kvalitetshuset (The house of Quality) eller Planeringsmatrisen. [32]. 
Metoden ger en bra bild av hur en produkt kan utvecklas utifrån efterfrågan och 
existerande produkter så att den blir mer konkurrenskraftig. Anledningen till att QFD 
kallas för Kvalitetshuset är för att metoden är uppbyggd av flera olika moment som 
alla var för sig bildar ett rum som tillsammans bildar ett hus. QFD kommer från Japan 
och används för att effektivisera produktframtagningsprocessen och därmed få 
nöjdare kunder, kortare utvecklingstider och högre produktivitet [32]. Resultaten från 
kvalitetshuset blir en produktspecifikation som dessutom pekar ut de för kunden 
kritiska parametrarna [33]. Nedan beskrivs de olika rummen i Kvalitetshuset, varje 
siffra morsvarar ett rum i figur 8. 

 
Fig 8. QFD / Kvalitetshuset / Planeringsmatrisen [34]. 
 

 

1. Identifiera kunden  

VEM är kunden? [32]. Vilken målgrupp riktar sig produkten till? 
 

2. Identifiera kundens önskemål 

VAD vill kunden ha? Undersökning av kunders önskemål och krav. Detta är den 
viktigaste punkten då den visar om marknaden vill ha produkten [32]. Det är här 
kundönskemålen sätts in. Resten av arbetet bygger på marknadsstudierna genomförda 
i denna punkt [33]. 
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3. Vikta kundens önskemål 

Här viktas kundönskemålen relativt varandra genom att värderas på en femgradig 
skala, där 5 innebär ”Mycket viktig” och 1 innebär ”mindre viktig”. Viktningen visar 
vilka kundönskemål som är mest önskvärda och därmed bör prioriteras [32]. 
 

4.  Genomför konkurrensanalys 

En konkurrensanalys görs genom att jämföra den tänkta produkten med de viktigaste 
konkurrenterna utifrån kundönskemålen. Även här kan en femgradig skala användas 
[32]. Resultatet visar vad den nya produkten är bättre/sämre på [33]. 
 
Punkt 3 och 4 gör det möjligt att hitta såkallade ”sales points”, det vill säga 
kundönskemål som kunden värderar högt och där konkurrenterna är förhållandevis 
dåliga [32]. 

 
5. Bestäm produktegenskaperna  

HUR ska kundönskemålen uppfyllas? Produktegenskaperna är översättningar av 
kundönskemålen och de beskriver den aktuella produkten i mätbara tekniska termer 
[33]. T.ex. har kundönskemålet ”varm” den tekniska termen ”temperatur”. 

 
6. Fyll i sambandsmatrisen 

Sambandet mellan kundönskemålen och produktegenskaperna bildar en matris [32]. 
Styrkan på sambandet, starkt, medium eller svagt visas med grafiska symboler.  
 
7. Upprätta preliminära målvärden för produktegenskaperna 

Målvärdena ska sättas med hänsyn till kundönskemålen och sambanden mellan dem. 
Det kan vara nödvändigt att göra detta steg parallellt med steg 8 eftersom 
produktegenskaperna ofta samspelar med varandra. (Ex. Produktegenskapen 
”Temperatur” har målvärdet ”70°C”) [32]. 
 
8. Slutför korrelationsmatrisen 

Att förbättra en produktegenskap kan försämra en annan. I korrelationsmatrisen visas 
med hjälp av grafiska symboler, t.ex. plus och minustecken, hur de olika 
produktegenskaperna påverkar varandra [32]. 
 
9. Genomför tekniska konkurrentanalyser 

Detta steg syns ej i nedanstående figur men finns i ett rum under rum 7, målvärden. 
Här jämförs konkurrenternas och produktens prestanda genom en femgradig skala 
[32]. Hur ser produkterna ut om de jämförs utifrån den framtagna specifikationen? 
[33]. Jämförelsen visar också motsättningar mellan produktens konkurrenskraft sett ur 
kundperspektiv och ur en teknisk synvinkel. 
 

3.4 Morfologisk metod 
Tekniken i denna metod används för att hitta den bästa kombinationen bland flera 
dellösningar för en bra helhetslösning. Koncepten visas i en matris som kallas för 
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”Morfologi” vilket betyder ”en studie av form eller struktur”. Tre steg används i 
metoden. Först ska alla delfunktioner till produkten listas. Sedan ska så många 
koncept som möjligt till varje delfunktion tas fram. Tredje och sista steget är att 
kombinera de olika koncepten till delfunktionerna till en helhetslösning för produkten. 
Morfologin ger en visuell bild av alla lösningsförslagen vilket underlättar vid sållning 
och val av idéer [34]. 
 

3.5 Pughs metod  
När flera konceptförslag tagits fram ska ett väljas ut för vidareutveckling, en metod 
för att välja det slutgiltiga konceptet är Pughs metod, även kallad Beslutsmatris 
metoden. Metoden består av följande sex steg, där varje siffra motsvarar siffran i figur 
9: 

1. Ange problemet, vilket här innebär att namnge vad som ska jämföras. 

2. Välj de koncept som ska jämföras. Koncepten är de idéer som har genererats 
fram under idégenereringsprocessen. Det är viktigt att dessa är utvecklade till 
samma gräns så att en rättvis jämförelse kan göras.  

3. Välj de kriterier som ska jämföras. Kriterierna kan till exempel vara de 
kundbehov eller produktegenskaper som använts i QFD.  

4. Vikta de olika kriterierna. Här kan samma 5 gradiga skala användas som i 
QFD. 

5. Utvärdera alternativen. Här jämförs de olika koncepten utifrån en referens för 
varje kriterie. Referensen är det koncept som är mest favoriserat, syftet är 
sedan att kunna jämföra resterande koncepten utifrån en gemensam 
ståndpunkt. Om ett koncept är bättre än referensen sätts ett ”+” och viktvärdet, 
om det är sämre sätts ett ”–” och viktvärdet och om det är likvärdigt sätts en 
0:a.  

6. Beräkna slutpoängen. Summera alla positiva viktvärden och subtrahera alla 
negativa viktvärden för att få fram en slutpoäng. Referenskonceptet får 
slutpoängen 0. När detta är gjort visas vilket av de genererade koncepten som 
fått mest poäng och därmed bäst uppfyller kundbehoven [34]. 

 
Nya koncept kan sedan tas fram med utgångspunkt från det vinnande, eller så kan 
detta koncept väljas ut för vidareutveckling i mer detaljerad skala. 
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Figur 9. Pughs Matris/ Beslutsmatris metoden [34]. 



Metoder 

 22



Genomförande 

 23

4. GENOMFÖRANDE 
Här beskrivs hur de olika metoderna och andra arbetssteg har genomförts för att bit 
för bit komma fram till en slutgiltig design på locket så att det blir ergonomiskt 
utformat och därmed uppfyller syftet. 
 

4.1 Intervju 
Syftet med intervjun var att samla in underlag till hur ett användarvänligt och 
funktionellt burklock bör designas för att passa slutanvändaren. Vad som är en bra 
design avgör de personer som ska använda produkten, det vill säga målgruppen i det 
här fallet. Fem personer intervjuades, två män och tre kvinnor, alla hade någon form 
av reumatisk sjukdom och var i ett åldersspann mellan 21-89 år. Tre av intervjuerna 
gjordes via telefon och två av dem via möten. Bland informationen som kom fram 
styrktes tidigare uppgifter om att vridande momentet är jobbigt och även smärtsamt. 
Att behöva köpa ett hjälpmedel vill undvikas, sysslan ska klaras av i alla fall. Önskade 
funktioner på ett lock är att det inte ska behövas en stor kraft för att öppna, att 
produkten ska vara utformad att tillåta bra grepp och att endast en hand ska behövas 
för att få av locket. Informationen från intervjuerna tillsammans med tidigare 
framkomna synpunkter utgör listan på de kundönskemål som syns i QFD:n samt 
viktningen på dessa. Fullständiga frågor och sammanfattning på svar finns i bilaga 1 
och 2.  
 

4.2 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys gjordes för att veta vilka egenskaper existerande produkter har 
och hur en ny produkt ska utvecklas i förhållande till dessa för att vara bättre. Som 
konkurrerande produkter har i detta fall tre kommersiella lock inom livsmedelsbutiker 
valts ut utöver skruvlocket. Metoden är analytisk och beskriver kortfattat de olika 
typer av lock som finns på marknaden med dess för och nackdelar. Hur dessa lock 
uppfyller kundönskemålen visas i QFD:n.   
 
1. Knäpplock. Kräver en uppåtriktad kraft vid öppning. Locket är problematiskt då 
endast ett finger kan användas för öppning och kontaktytan är minimal. Passar inte till 
alla typer av matvaror då öppningen är ytterst liten. Det är lätt att stänga eftersom det 
aldrig tas av helt och hållet och stängs genom att tryckas neråt. 
 
2. Lock på plastbytteförpackningar. Pincettgrepp krävs vid öppnig. Locken försluter 
inte lika bra som andra lock vilket ställer högre krav på hållbarheten på varan. Skulle 
locken försluta bättre ökar istället kravet på greppstyrka då förpackningen ska öppnas. 
Fungerar inte för alla matvaror. Dålig kvalitet på locket. Stor öppning och lätt att få ut 
innehållet när locket är av. Ganska lätt att stänga men kräver viss precision. 
 
3. Konservbukar. Förvarar och bevarar innehållet väldigt bra. Går ej att återsluta. 
Redskap krävs vid öppning vilka inte alltid är så lätthanterliga enligt ovan nämnda 
marknadsundersökning från Hjälpmedelsinstitutet.  
 
4. Skruvlock. Fördelen med skruvlocken är att de sluter tätt vilket gör att varan håller 
länge. Det är bra kvalitet på locken, förslutningen passar för många typer av matvaror 
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och det är en stor öppning när locket är av vilket underlättar när matvaran skall tas ur. 
Nackdelen är bevisligen att en allt för stor kraft behövs då de ska öppnas. 
 

4.3 QFD 
I QFD matrisen, se bilaga 3, visas bland annat de kundbehov som kom fram från 
litteraturstudien och intervjuerna, konkurrensanalysen samt samband mellan de olika 
delarna enligt den beskrivning som gjorts under Metoddelen avsnitt 3.3. Från matrisen 
framgår det bland annat att de typer av lock som är dominanta på marknaden idag 
kräver en hög öppningskraft och att båda händerna eller precisionsgrepp används. 
Vidare är det lätt att förstå av lockets utseende hur det ska öppnas, vilket till viss del 
kan bero på att de är så vanliga på marknaden, samt att locken kan öppnas av både 
höger och vänsterhänta. Konservburken skiljer sig markant från de andra burkarna då 
ett redskap krävs vid öppning, men den förvarar innehållet väl. Det framgår också från 
matrisen att formen på locket samspelar med nästan samtliga kundbehov och att 
egenskapen ”Lätt att öppna” beror på många olika variabler. De kundönskemål som 
får högst poäng i konkurrentanalysen, som att locken kan öppnas av både höger och 
vänsterhänta, förvarar livsmedlet bra och har en talande design ska beaktas vid 
idégenerering så att nya produkter uppfyller samma krav minst lika bra. Befintliga 
lösningar kan efterliknas. De kundönskemål med låg poäng, som att de ska vara 
lättöppnade, inte kräva någon precisionskraft och gå att öppna med endast en hand, 
ska utvecklas till det bättre för att därmed kunna övervinna konkurrenterna på 
marknaden. Alla dessa resultat bildar tillsammans en kundspecifikation då de anger 
ramarna för hur en produkt bör utformas.  
 

4.4 Morfologisk metod 
Nästa steg i produktutvecklingsprocessen är att lista de huvudfunktioner som ett lock 
har. Dessa visualiseras i en Morfologisk matris se figur 10. Fyra funktioner på locket 
har listats; Öppningssätt, Stängningssätt, Formen på locket och vart Tätningen sitter.  
 
Locket kan öppnas genom en uppåtriktad rörelse (Idé 1), som locket på en 
ketchupflaska, eller genom en roterande rörelse (Idé 5) som på skruvlock. Dessa två 
sätt att öppna en burk har utvärderats tidigare och är som bekant inga bra lösningar. 
Fokus har lagts på att hitta koncept till de andra idéerna. Att stänga ett lock bör också 
vara en lätt handling och rörelserna utvärderas på samma sätt som för öppning. 
Rörelsen behöver inte nödvändigtvis vara motriktad till öppning även om det känns 
som det mest naturliga. Formen på locket kan också vara av betydelse även om de i 
dagsläget oftast är runda. Locket ska hålla tätt så att livsmedlet däri hålls kvar och 
hålls färskt. Tätningen kan sitta på utsidan, insidan, ovanpå eller vara en kombination 
av dessa. Med utgångspunkt från dessa faktorer inleddes idégenereringen.  
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Figur 10. Morfologi med huvudfunktionerna och lösningsförslag till ett burklock. 
 

4.5 Idégenerering 1 
Med utgångspunkt i den morfologiska matrisen och kundspecifikationen som 
framkommit från QFD matrisen inleddes en idégenereringsprocess för att ta fram 
olika konceptförslag. Fyra av dessa visas och beskrivs här.  
 
Koncept 1.1 
En hand behövs för att öppna locket, men burken måste vara fixerad. Locket öppnas 
genom att dra det åt sidan och stängs genom att skjuta in den. Öppningsytan blir 
mindre eftersom en del av locket sitter kvar på burken, ett alternativ är att göra locket 
ännu större men det resulterar i ökat utrymmeskrav vid förvaring. Tätning på utsidan 
och ovanpå. 
 

 
Figur 11. Koncept 1.1. 
 
Koncept 1.2. 
Genom att dela locket i två delar kan burken öppnas genom att skjuta dessa delar åt 
sidan. Stängning kräver en motsatt rörelse. Locket sitter i öppet läge fortfarande kvar 
på burken vilket minskar öppningsytan. Tätning på utsidan och ovansidan. 
 

 
Figur 12. Koncept 1.2. 
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Koncept 1.3. 
Locket öppnas genom att trycka in två knappar på lockets kant. Locket stängs genom 
att trycka ner det mot burkkanten. Tätning på ovansidan och utsidan. Precisionsgrepp 
och styrka i pincettgreppet krävs för att få av locket då knapparna måste vara 
intryckta.  

 
Figur 13. Koncept 1.3. 
 
Koncept 1.4. 
Genom att trycka ner locket åker dess sidor ut och släpper burken. För att stänga 
locket måste kanterna tryckas in från flera håll samtidigt. Kan öppnas med andra 
kroppsdelar än handen som tex armbågen eller underarmen men stängning kräver ett 
grepp runt om kanten. Tätning ovanifrån och runt om på utsidan om möjligt. 

 
 
Figur 14. Koncept 1.4. 
 
Koncepten utvärderades och jämfördes i Pughs matris, se bilaga 4, för att komma 
fram till ett beslut om bästa grundidé. Koncept 1.4 användes som referens och de 
andra koncepten jämfördes om de uppfyllde kundbehoven bättre eller sämre än denna. 
(För utförligare beskrivning av metoden se avsnitt 3.5).  

 

4.6 Pugh 
Av Pughs matris framgår det att det bästa konceptet är koncept 1.4. Dock är koncept 
1.3 bättre gällande ”Talande design”, ”Lätt att försluta” och ”Förvara innehåll” vilket 
ska beaktas vid vidareutveckling i Idégenerering 2. Innan denna fas inleds ska en 
återkoppling till den morfologiska matrisen göras. Öppningssättet för koncept 1.4 är 
att trycka neråt, denna riktning på kraft ska även användas vid stängning då rörelsen 
är skonsam mot vrister och leder eftersom inget grepp erfordras och handen då kan 
vara mer avslappnad än för de andra öppningssätten. Detta sätt att stänga har 
dessutom värderats högre än de andra stängningssätten i QFD:n, som för 
knäpplocken. Även andra kroppsdelar kan användas för att åstadkomma en 
nedåtriktad kraft, till exempel armbågen, vilket betyder att större muskelgrupper kan 
användas och problemen med handen blir inte lika märkbara. Därmed är öppnings och 
förslutningssättet det mest ergonomiska alternativet ur ett kraftgenererande 
perspektiv.  
 

4.7 Idégenerering 2 
Med utgångspunkt från koncept 1.4 börjar idégenereringsfas 2. Framtagna koncept 
visas och beskrivs här.  
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Koncept 2.1. 
Locket är delat i två delar som sitter ihop. Genom att trycka på mitten, det vill säga 
bakre delen av ena lockhalvan, öppnas denna halva. Locket kan antingen sitta kvar 
eller tas det bort då öppningen av ena halvan medför att hela locket är lättare att lyfta 
bort. Den rörliga biten sitter inte åt lika mycket som den fasta vilket medför att den 
enkelt öppnas vid tryck. Genom att trycka ner den rörliga biten försluts locket.  

 
Figur 15. Koncept 2.1. 
 
Koncept 2.2 
Idén bygger på de magnetlås som finns på skåpluckor där ett lätt tryck inåt ger 
skåpsluckan skjuts utåt i och med tappad magnetkontakt. Luckan stängs genom en lätt 
knuff inåt och magnetkontakten håller luckan stängd. Funktionen är praktisk och 
önskvärd att kunna tillämpa på ett burklock då den ur ett ergonomiskt perspektiv är 
fördelaktig. Frågor kring tätning och detaljkonstruktion kvarstår. Denna konstruktion 
brister dock då locket alltför lätt kan öppnas av misstag. 

 
Figur 16. Koncept 2.2. 
 
Koncept 2.3. 
Konceptet bygger på att locket har två knappar varav den ena används vid öppning 
och den andra för stängning. Genom att trycka ner den ena knappen ändras läget på en 
del på insidan av locket som är i kontakt med burken och ser till att locket sitter på 
plats. Lägesändringen medför att trycket mot burken lättar och locket är lätt att lyfta 
av. Det är lätt att trycka fel eller att knapparna blir för små, samtidigt måste 
kontaktytan mellan lock och burk vara så pass stor att locket sitter kvar när det är 
stängt och minska såpas mycket att inte allt för stor kraft skall behövas när locket lyfts 
av. Tätning på ovansidan och insidan. 

 
Figur 17. Koncept 2.3. 
 
Koncept 2.4.  
Ytterligare en vidareutveckling av knappfunktionen men här finns bara en knapp. 
Genom att trycka in hela mittenområdet av locket är det lätt att öppna med en större 
kroppsyta. Placeringen av öppningsknappen gör att det är svårare att öppna av misstag 
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då knappen omges av robusta ytterkanter. Locket hålls på plats genom tryck mot 
insidan av burken och öppnas genom att detta tryck avlägsnas i och med 
knapptryckningen, Locket stängs genom att sättas på plats och återigen tycka på 
knappen varpå trycket mot insidan kopplas på.  

 
Figur 18. Koncept 2.4. 
 
Efter att ha jämfört förslagen i Pughs matris, se bilaga 5, framgår det att koncept 2.4 
har de bästa lösningarna. Locket uppfyller bäst de uppsatta kundbehoven och 
kravspecifikationen och är därmed det koncept som har störst konkurrenskraft sett ut 
ett användarvänligt och därmed ergonomiskt perspektiv. För lösningar av samtliga 
uppsatta kriterier fortsätter arbetet med en detaljkonstruktion, eftersom detta beskriver 
lockets slutgiltiga utformning redovisas avsnittet under Resultat, avsnitt 5. 
 
En utgångspunkt i detta arbete är att burkarna inte ändras, det vill säga att formen på 
burken är rund med en cirkulär öppning. Det faller sig naturligt att även locket är 
cirkulärt för bästa kontakt och för att minimera storleken på burken med locket på. De 
flesta behållare idag har en tätningsfunktion på ovansidan av öppningen vilket även i 
detta fall är det mest naturliga, men inte tillräckligt. Den andra tätningen kommer av 
den kant på locket som går omlott med behållaren för att hållas på plats. Kanten på det 
nya locket kommer att sitta på insidan av behållaren. De valda koncepten till alla 
delfunktioner är nu valda och anger ytterligare riktlinjer för en helhetslösning, se de 
inringade alternativen i figur 19. 
 
 

 
Figur 19. Morfologi med de valda detaljlösningarna inringade.  
 
 

4.8 Återkoppling 
Fyra personer, var för sig, med olika reumatiska sjukdomar kontaktades för en 
utvärdering av den slutgiltiga produkten. Tre av dem arbetar bland annat för 
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Reumatikerförbundet med att testa och utvärdera olika förpackningar och hjälpmedel 
och den fjärde, som har varit till hjälp tidigare under projektet, arbetar med ”Design 
för alla” vid Hjälpmedelsinstitutet.  
 
För att sätta in de tre nya personerna i ämnet användes samma halvstrukturerade 
intervju som tidigare. Resultatet stärker tidigare framkomna svar vilket visar på att 
produkten är framtagen efter relevanta kriterier. Efter intervjun ställdes frågor om hur 
det var att trycka på saker och vad det finns för och nackdelar med denna rörelse för 
att slutligen beskriva det nya locket. Expertisen var ytterst tacksam att få ta del av då 
ingen vet bättre än just reumatiker om produkten kan fungera tillfredställande. 
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5. RESULTAT 
Det färdiga konceptet besvarar många av de önskemål och problem som framkommit 
under arbetets gång, dessa tillsammans med designlösningarna uppfyller syftet att ta 
fram ett ergonomiskt fungerbart lock till glasburkar. Redogörelsen för hur kraven 
uppfylls finns under detaljkonstruktionen i detta avsnitt. Lösningsförslag på de 
funktionella bitarna går också att läsa om i detta avsnitt. En bild av locket visas i figur 
20. 
 

5.1 Detaljkonstruktion 
Här görs en återkoppling till avsnittet 2.6 ”Checklista för utformning av ett 
ergonomiskt lock” samt till kundbehoven och kravspecifikationen för att visa vilka 
kriterier och punkter som är uppfyllda både funktions och designmässigt.  
 

5.1.1 Designlösningar 

Designen på en produkt ska rama in den bestämda funktionen, göra produkten än mer 
användarvänlig och ha ett tilltalande utseende. Här kommer en beskrivningar på hur 
locket ska se ut.  
 

• Storlek 
Handens storlek har som beskrivits i avsnittet om antropometri tidigare stor betydelse 
vid grepp och andra typer av aktiviteter som inkluderar handen. Fokus i detta arbete 
ligger på glasburkar i livsmedelsbutiker och medeldiametern på dessa är cirka 70 mm. 
Diametern på locket kommer därför sättas till 70 mm. Höjden på locket bestäms av de 
funktioner den innesluter. Denna ska optimeras till så liten som möjligt men 
fortfarande vara så pass hög att den sluter tätt och ger ett bra stöd för fingrarna vid 
lyft. Över burkkanten bör höjden på locket vara ca 21 mm vilket motsvarar tjockleken 
på tummen för 95e percentilen av kvinnorna. [6] Enligt studien gjord av Jer-Hao 
Chang et al, 2008, drogs slutsatsen att tummen har en avgörande roll vid grepp och 
därför bör höjden på locket anpassas till tummen. Kvinnorna har valts som referens 
eftersom de är svagare än männen och 21 mm är en lämplig höjd för båda könen. 
Knappen måste vidare vara så pass stor att det med lätthet går att trycka ner den med 
en så stor kroppsyta som möjligt men storleken begränsas efter diametern på locket. 
Om tjockleken på lockkanten räknas bort och lite marginal sätts adderas kan 
diametern på knappen sättas till ca 60 mm.  
 

• Form 
Formen är cirkulär med en cirkulär knapp i mitten. Hörn förekommer därmed inte 
men kanter vilka ska rundas av för att inte vara vassa utan bekväma att hålla i. De 
runda formerna ger locket ett mjukare utseende. Konturerna på locket innebär att det 
är lätt att greppa tag om den övre kanten när locket ska sättas på burken. För att lyfta 
av locket kan bara den övre delen greppas. Formen ger ett val att antingen lyfta av 
locket genom att greppa det ovanifrån eller genom att greppa det på sidan. 
 

• Yta 
Ytorna kommer i huvudsak att vara släta. Hänsyn till ett bra grepp och därmed en viss 
friktion mellan lock och fingrar gör att ytterkanterna på locket ska vara mönstrade. 
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Kanterna runt om knappen ska vara heltäckta för att undvika klämrisk mellan den 
fasta delen på locket och knappen då den trycks ner. Stor kontaktyta är önskvärt för 
att underlätta användningen, detta regleras av storleken på locket, se information 
under ”Storlek”.  
 

• Säkerhet 
Locket ska inte gå att öppna av misstag. Därför är knappen nersjunken ca 3 mm i 
neutralt läge i relation till ytterkanten. Detta gör att flera burkar kan staplas på 
varandra utan att öppnas av misstag. Knappen måste därtill ha ett litet motstånd så att 
det inte öppnas allt för lätt vid tryck men inte så stort motstånd att det blir svårt att 
trycka ner den. Genom att täcka kanten runt knappen undviks som sagt risken för att 
klämmas. Locket ska sitta så hårt att det ska vara möjligt att lyfta i det utan det glider 
av. 
 

• Vikt 
Skruvlock idag väger cirka 10 gram. Det nya locket kommer vara något tyngre men 
bör inte överstiga 50 gram.  
 

• Styvhet  
Locket kommer vara robust och tillräckligt hårt för att undvika deformering eller 
försvåra grepp/tryck.  
 

• Placering/omgivning  
Knappen placeras i mitten av locket och kommer vara så stor som möjligt. Dock 
måste det finnas kanter runt om för att locket inte ska öppnas av misstag.  
 

• Betydande funktion  
Knappen kan ha en text där det står ”Tryck” föra att klargöra funktionen.  
 

• Märkbar (via sinnen) funktion  
När knappen är nertryckt kommer ett knäpp kännas precis som på en bläckpenna som 
indikerar att den är nertryckt. Knappen kommer bara att kunna tryckas ner till en viss 
gräns sedan tar det stopp, det gäller vid både öppning och stängning. Ett litet klickljud 
hörs när den är i rätt läge.  
 

• Lagring 
Som beskrivits under säkerhet ska locket designas på ett sådant sätt att det inte kan 
öppnas av misstag. Locket måste även tåla stötar och tyngd under transporter. 
Diametern på locket ska inte överstiga diametern på burken för att den totala storleken 
inte ska bli större än nödvändigt. Därmed kan fler burkar transporteras samtidigt. 
Däremot bli den totala höjden på burk och lock högre än i nuläget, dock inte mer är 21 
mm högre.  
 

• Speciella andra funktioner 
Locket skulle kunna passa för fler diametrar eftersom den tillslutande funktionen sitter 
på insidan och kan tryckas ut mer eller mindre. Risken vid större burkar är att trycket 
inte är tillräckligt stort för att kunna lyfta i locket utan att den släpper greppet. Detta 
måste testas fram. Den övre delen av locket kan enkelt göras större för att täcka större 
ytor.  



Resultat 

 33

 
• Skicklighet krävs 

Att det ska vara lätt för alla att använda locket har varit grundtanken vid designen. 
Knappfunktioner är ingen ny uppfinnig utan de flesta har använt en sådan förut. 
Locket kan med fördel öppnas och stängas genom att knappen trycks ner med en tå 
eller armbåge om händerna inte kan användas. Öppningsfunktionen är inte lika 
beroende av ett strakt handgrepp som för skruvlock. Detta är en av de främsta 
anledningarna till att locket är mer ergonomiskt anpassat. 
 

• Återkoppling till målgruppen 
Den nya knappfunktionen uppskattades mycket då samtliga ansåg att det var en bättre 
lösning än nuvarande lock och att en nedåtriktad kraft är lätt att åstadkomma. 
Nackdelen kan vara att knappen är nersjunken i förhållande till den kant som finns 
runtom eftersom det begränsar kontaktytan mellan knapp och den del av kroppen som 
kan användas för att trycka på den. 
 

5.1.2. Funktionslösningar 

Här diskuteras lösningarna på de problem och önskemål på funktioner som 
framkommit från bland annat forskningsrapporterna, tidigare studier på området, 
litteraturen och intervjuerna och som inte finns beskrivna under Designlösningar. 
 
Från tidigare studier: 
 

• Mest kraft kan ges vid kraftgrepp och minst vid precisionsgrepp. / Undvik 
pincettgrepp. 

Det grepp som används på det nya locket är när det ska lyftas av och på burken. 
Understrykas bör att trycket som håller locket på plats då har lösgjorts genom 
knappfunktionen vilket betyder att inget motstånd mer än lockets vikt förekommer. 
Greppet liknar mer ett kraftgrepp än precisionsgrepp, båda händerna kan om önskas 
användas. Pincettgrepp kan användas men kan också undvikas till fördel för ett 
helhandsgrepp.  
 

• Raka handleder är eftersträvart då det minskar belastningen på de inre 
delarna av de aktiva kroppsdelarna och den fysiska ansträngningen. 

Användaren kan öppna burken utan att vinkla handen eller handleden. Det moment 
som kräver mest ansträngning är när trycket mellan lock och burk ska frigöras vilket 
kan göras utan inblandning av händerna alls.  
 

• Greppet spelar en stor roll för hur stor kraft som kan erhållas. 
Locket kan öppnas på olika sätt och lyftas av och på genom olika grepp med en eller 
båda händerna för att passa fler användare. 
 

• Stor ytarea och därmed kontakt med locket underlättar. 
Arean beror delvis på höjden av locket samt diametern på knappen vilket beskrivits 
under ”Storlek” tidigare. Höjden är anpassad efter den mänskliga tummen just för att 
optimera kontakten mellan fingrar och lock. 
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• Höger och vänsterhänta hanterar produkter på olika sätt. 
Locket fungerar lika bra för både höger och vänsterhänta.  
 

• Desto längre hävarm desto mer kraft kan ges. 
Då hand och handled kan hållas raka blir hävarmen längden från armbågen där det 
vridande momentet utgår ifrån, till den del av handen som trycker ner knappen. (Mer 
information om detta sätt att beräkna kraft kan fås genom att studera Biomekanik). 
Om locket öppnas med hjälp av armbågen förekommer inget roterande momentet utan 
kraften kommer då rakt ovanifrån och beror på styrkan ibland annat från överarmen 
eller kroppstyngden som hjälper till att pressa knappen neråt.  
 

• Vridmoment är problematiska. 
Inga vridmoment förekommer längre.  
 
Från boken Bodyspace: 
 

• Mer kraft fås vid kompression än skjuvning.  
Locket öppnas och stängs genom just kompression, då knappen trycks ner. 
 

• Formad efter handen 
Locket är inget föremål som ska hållas i handen ett längre tag vilket gör att detta 
kriterium inte är lika viktigt som för verktyg. Locket är ändå format för att underlätta 
användningen genom att bland annat anpassa höjden och mönstret på sidorna, vilket 
gör att locket är lättare att få fäste om. 
 
Från Reumatikerförbundet: 
 

• Minska kraftbehovet 
Genom att ha en knappfunktion som fungerar vid vertikalt tryck neråt kan hela 
kroppstyngden hjälpa till vid öppnandet av burken om så önskas. Motståndet på 
knappen kan regleras med en fjäder som gör att kravet på kraften kan minskas till en 
lämplig nivå. Större muskelgrupper kan användas vid denna funktion och längre 
hävarmar vilket genererar större kraft. (Jämför kraftskillnaden mellan fingrarna och 
armarna). Erforderlig kraft då locket tas bort från burken ska vara likvärdigt med att 
lyfta upp ett föremål från bordet, det vill säga inget motstånd vid lyftet förekommer 
vilket minskar krav på kraft från användaren.  
 

• Förbättra greppet / Erbjud stora grepp / Alternativa grepp 
Alla dessa punkter har diskuterats tidigare. Många rekommendationer för bra 
utformning av produkter handlar just om grepp, eftersom detta lock inte hålls i handen 
mer än för en kort stund har många problem som annars förekommer vid hantering av 
redskap undvikts. Tilläggas bör dock att det är av stor vikt att formen är sådan att den 
fortfarande är bekväm att ha i handen vilket är beskrivet tidigare. 
 

• Hålla och öppna genom att trycka neråt  
Denna funktion är huvudfunktionen på locket och är också den som gör att mindre 
kraft behövs vid öppning och stängning. Funktionen har stora ergonomiska fördelar 
jämfört med skruvlock.  
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Från Intervjuerna: 
 

• Kunna använda endast en hand 
Det går att öppna och stänga med en hand eller med andra kroppsdelar som är 
tillräckligt små för att trycka ner knappen, locket måste dock lyftas bort vilket är 
fördelaktigt att använda en hand till. En stor fördel med det nya locket är att burken 
inte behöver hållas fast för att få av locket. 
 

• Inget krav på precision 
Genom att optimera storleken på locket minskar också kravet på precision vid tryck. 
Den del av locket som är på insidan av burken skall ha en diameter som är cirka 1 
centimeter mindre än innerdiametern på burken. Detta får fördelen att det är lättare att 
få ner locket i burken då det finns spelrum än om diametrarna på de båda enheterna 
hade varit mer lika i storlek. 
 
 

 
Figur 20. En förenklad modell av det nya burklocket. Den röda knappen trycks ner för 
öppning och stängning vilket reglerar glappet där den svarta tätningsringen ligger 
som pressas ut eller släpper taget om burkens insida. 
 

5.2 Tekniska lösningar 
Syftet att ta fram en ergonomisk design på ett burklock är uppfyllt, dock återstår att 
hitta lösningar för de funktionella delarna innan produkten är fulländad. Förslag på 
funktionslösningar beskrivs här för att visa på att locket teoretiskt sätt är genomförbar. 
Detaljerade lösningar lämnas dock till ett fortsättningsarbete av produkten.  
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5.2.1 Knappfunktionen 

Knappfunktioner finns på många ställen i vår vardag, två inspirationskällor som 
används här är delvis en bläckpenna och delvis insidan av en termos då både dessa 
produkter innehåller knapptryckningar för att uppfylla en funktion.  
Knappen ska fungera som för en bläckpenna, det vill säga att den del som trycks ner 
har utgående spår som följer inåtgående spår på insidan av det hölje som knappen går 
ner i, se figur 21 där locket visas i genomskärning. När knappen är nertryckt fastnar 
den nedanför spåren tills den blir tryckt på igen och kan åka tillbaka i de spår som för 
knappen uppåt. Att knappen följer med upp styrs av en fjäder på undersidan av 
knappen. Beroende på motståendet på fjädern är knappen mer eller mindre trög att 
trycka på. Knappen ska inte kunna tryckas ner av misstag men motståndet ska vara så 
pass litet att det inte blir för tungt att trycka ner den. När locket är stängt tvingas en 
tätningsring, som sitter fäst längst ner på knappen, ut mot kanterna på insidan av 
burken. Då knappen trycks ner, följer tätningsringen med och trycket mot burken 
släpper. Locket kan sedan lätt avlägsnas från burken. 
 

5.2.2 Tätning 

Tätningsfunktionen på dagens lock består av en tunn plastfilm som sitter på insidan av 
locket samt de kanter som går ner på burkens yttersida. Tätningen med hjälp av 
plastfilmen kan tillämpas på det nya locket också. Tätning kommer också finnas på 
insidan av burken från tätningsringen. Trycket från denna mot kanten är så pass stort 
att locket hålls på plats när det greppas och lyfts rakt upp. Tester har gjorts för mindre 
tomma burkar och resultaten därifrån visar att endast en tunn gummiring med en 
tjocklek på två millimeter räcker för att locket ska stanna kvar på burken vid lyft.  
 

5.2.3 Material 

Locken idag tillverkas av aluminium men mer passande för detta lock är någon form 
av hållbar plast, som på termosar, då det är mer komplext än dagens skruvlock. 
Materialet ska också väljas ur allergisynpunkt. Inga allergiframkallande ämnen bör 
förekomma i någon produkt som används dagligen, till exempel nickel. Materialen 
ska också väljas med hänsyn till kvalitet, tätningsförmåga, miljö samt att det inte 
påverkar livsmedlet i burken på ett negativt sätt.  
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Figur 21. Funktionsskiss på knappfunktionen i genomskärning. Pilen indikerar 
kraftriktningen från användaren för att öppna/stänga locket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del av lock som sticker 
upp över burken. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Här diskuteras de använda metoderna och resultatet. En återkoppling till vad de olika 
momenten i arbetet har bidragit till finns under slutsatser. Till sist ges förslag på hur 
burklocket kan utvecklas vidare. 
  

6.1 Diskussion  
Problemet med svårhanterliga förpackningar är ett ytterst aktuellt ämne. I och med att 
många studier har gjorts tidigare inom området har det underlättat vid arbetet med att 
förstå, analysera och hitta lösningar på problemet. Det har framgått att det inte bara är 
reumatiker som har problem utan även äldre, kvinnor och barn vilket gör att det 
upplevda problemet att öppna burkar med skruvlock är mycket större än anat vid 
inledningen av arbetet. En återkoppling till de använda metoderna och det slutgiltiga 
resultatet finns beskrivna i detta avsnitt. 
 

6.1.1 Metoddiskussion 

Den första metoden som användes var en ”Halvstrukturerad Intervju”. Valet av 
intervju istället för till exempel enkät har fördelen att frågor och svar kan förklaras 
och utvecklas och därmed kan missförstånd undvikas. Öppna frågor bidrog till att mer 
relevant fakta kunde fås än från endast bestämda frågor då de intervjuade kunde göra 
egna reflektioner kring ämnet. Att intervjua en person genom att träffas har fördelen 
att en observation av hur en produkt används finns vilket ger en bättre förståelse av 
problemet då rörelser kan analyseras. Då författaren aldrig har genomfört kvalitativa 
intervjuer tidigare var det svårt att få fram exakt vad som var avsett vid de två första 
intervjuerna, speciellt då dessa gjordes via telefon. Framkomna svar från samtliga 
intervjuer stärktes dock av den avslutande återkopplingen som gjordes med tre, för 
arbetet, tillkomna reumatiker vilket stärker arbetets validitet. Reliabiliteten anses vara 
hög då samtliga personer väl kände till problemet och alla hade reumatism. Det var 
svårt att hitta personer till den första intervjun men de som valde att svara delade 
gärna med sig av sina erfarenheter och åsikter vilket gav en rättvis bedömning av vad 
som var de upplevda och faktiska problemen. En nackdel var ett de intervjuade hade 
reflekterat över att det var svårt att öppna burkar men aldrig tänkt på hur problemet 
skulle kunna lösas, frågor om konstruktion och önskade funktioner gav därför inte så 
djupa svar som önskat utan ledande frågor fick ställas för att på så sätt ringa in 
tänkbara lösningar. Intervjuerna gav slutligen en bättre förståelse för vad reumatiker 
har för syn på och hur de upplever det aktuella problemet vilket var högst 
betydelsefullt. Att få fram relevanta kundbehov underlättades av att problemet är 
belyst sedan tidigare och mycket nyttig informationen kunde fås från 
litteraturstudierna.  
 
Den andra metoden var QFD. Erhållen information från intervjuerna och från de 
undersökningar som gjorts inom området bidrog till att resultaten som genererades 
från metoden kunde utgöra en bra grund för resten av arbetet. Det svåraste med 
metoden var att bestämma målvärden för produktegenskaperna. Eftersom det 
slutgiltiga locket skulle kunna variera så mycket i form och funktion var det inte 
riktigt möjligt att sätta exakta värden utan dessa får mer ses som fiktiva vilka kan 
förbättras med utgångspunkt i det valda konceptet.  
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Pughs metod är ett bra sätt att väga olika koncept mot varandra då de värderas utifrån 
samma kundönskemål. Metoden ger en rättvis bedömning vid konceptval och sållar 
därmed fram den produkt som bäst uppfyller de framkomna kriterierna och har den 
bästa ergonomiska utformningen.  
 
Till sist bör en internetsida om handdesign nämnas då denna bidragit till en större 
förståelse för problemet med förpackningar och hur det är att använda dessa med 
nedsatt handfunktion. Sidan innehåller inspelade intervjuer och observationer på hur 
personer med varierande funktionshinder öppnar förpackningar och utvärderar olika 
grepp [35]. 
 

6.1.2 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att hjälpa personer med funktionsnedsättning på händer och 
handleder till en lättare vardag genom att ta fram ett designförslag på ett ergonomiskt 
utformat lock som underlättar vid öppning och stängning av de glasburkar som finns i 
livsmedelsbutiker. Genom att ha studerat och tagit del av forskning och 
undersökningar inom området och pratat med den berörda målgruppen både inför 
idégenereringen och efter att ett koncept valts som det slutgiltiga, har en bra bild fåtts 
av vad en lösning på problemet kan vara. Underlag och förslag på utformning och 
funktion har gjorts som löser problemet med svårhanterliga skruvlock. Många 
designdelar finns väl definierade som uppfyller syftet med att utforma ett ergonomiskt 
lock. Genom att flera personer ur målgruppen fick utvärdera resultatet gavs 
bekräftelse på att det nya locket är mer lättanvänt än dagens skruvlock. Den största 
anledningen är att det vridande momentet är helt borttaget och ersatt med en knapp 
vilken ska tryckas vertikalt neråt. Denna kraftriktning är lättare att åstadkomma än en 
vridande och därför är det nya locket lättare att få på och av.  
 
Det nya locket är säkerligen dyrare att tillverka än det som finns i dagsläget, fördelen 
är däremot att de skruvspår som finns på burkarna idag inte är nödvändiga längre 
vilket betyder att burkarna blir billigare att tillverka och därmed kompenserar något 
för det dyrare locket.  
 
Ett alternativ är att locket säljs löst styckvis och kan sättas på burken i efterhand för 
de som önskar. Lösningar på problem som till exempel miljöpåverkan och återvinning 
är då delvis åtgärdade då det nya locket kan sparas hemma och användas till en ny 
burk då den gamla är slut på innehåll. Lösningen innebär vidare att dagens 
tillverkningskostnader för burk och skruvlock är oförändrade. Dessvärre återstår 
problemet att få av locket den första gången och att det fortfarande är människor med 
nedsatt handfunktion som får betala priset för dagens ej fungerbara design. För fortsatt 
arbete kan en prototyp byggas med utgångspunkt från presenterat resultat. Då kan 
design och funktion utvärderas mer noggrant av slutanvändare och de 
funktionsmässiga detaljerna kan bestämmas av konstruktörer för att slutligen kunna ta 
fram en komplett produkt. 
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6.2 Slutsatser 
I denna rapport har vägen från ett upplevt problem med en produkt till ett 
lösningsförslag på en ny produkt beskrivits och genomförts. De använda metoderna 
har utgjort viktiga länkar i produktutvecklingsprocessen för att utveckla det nya 
locket. Resultatet innehåller lösningar på många av de problem som finns beskrivna i 
litteraturen, i tidigare rapporter och av reumatiker. Från de tidigare gjorda 
undersökningarna tillsammans med intervjuerna med målgruppen framkom de 
kundbehov som legat till grund för resterande arbete. Dessa ringar in vilka faktorer 
som är viktiga att förbättra för att få fram en användarvänlig produkt. Kundbehoven 
användes i en QFD vilket resulterade i en kravspecifikation som gav utökat underlag 
för att ta fram en lätthanterlig produkt. De koncept som sedan togs fram utvärderades 
och sållades efter hur bra de uppfyllde dessa kundbehov och kravspecifikationen. 
Detta säkerhetsställer att valet av koncept uppfyller grundkriterierna. Det valda 
konceptet utvecklades sedan i detalj efter ytterligare kriterier som finns för 
framtagning av ergonomiska produkter som ska användas med händerna. Den 
slutgiltiga produkten är på detta sätt uppbyggd och utvärderad i olika steg efter flera 
ergonomiska konstruktionskriterier. Som ett sista steg i arbetet utvärderades det nya 
förslaget av personer från målgruppen, det vill säga reumatiker. Utvärderingen visar 
att det nya locket har lösningar på många av de upplevda problemen och skulle 
därmed vara ett bättre alternativ än dagens lock. Det mest positiva med det nya locket 
är att det vridande moment som så många gånger beskrivits och upplevs som 
problematiskt och svårhanterligt nu är borttaget. Slutsatsen är att det nya ergonomiskt 
utformade locket skulle förenkla vardagen för många reumatiker då det underlättar vid 
öppning och stängning av glasburkar från livsmedelsbutiker. 
 

6.3 Förbättringsförslag 
En förbättring ur användarsynpunkt skulle vara om inga kanter finns runt om knappen 
på locket vilket betyder att hela underarmen kan användas för att öppna och stänga 
locket och att locket fungerar för burkar med mindre diametrar eftersom storleken på 
knappen då inte har lika stor betydelse. Locket får ej gå att öppna av misstag vilket 
måste beaktas vid en sådan konstruktion. Att ha en tätning på insidan av burken kan 
vara en nackdel då matrester kan hamna där, och att det tar upp en del av den plats 
som är avsedd för livsmedlet, att behålla samma lösning på öppnandet men med 
tätningen på utsidan vore en bättre lösning.  
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9. BILAGOR 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Intervjusvar 

Bilaga 3 QFD 

Bilaga 4 Pughs matris 1 

Bilaga 5 Pughs matris 2 

 
 



  Bilagor 

 48

9.1. Intervjufrågor 
 
1. Hur upplever du att det är att öppna burkar med skruvlock?  
 a. Vad är svårt? 
 b. Om du får ont någonstans förklara vart. 
 
2. Har du något knep för att öppna lock som sitter hårt? 
 
3. Har du använt något hjälpmedel för öppning av burklock? 
 

- Kan du tänka dig att köpa en sådan produkt? 
 
4. Hur upplever du att det är att stänga burkar?  
 
5. Vilka typer av förpackningar är lätta att öppna?  
 
6. Hur skulle du utforma ett lock för att göra det lätt att öppna?  
 
7. Hur skulle du vikta följande egenskaper på ett burklock på en skala från 1-5 
där 1 är mindre viktigt och 5 är mycket viktigt? 
 

o Liten öppningskraft 
o Bra grepp (så att Du inte slinter) 
o Passform gentemot handen 
o Ska fungera för både vänster och högerhänta 
o Talande design (dvs. Förstå av produkten hur den ska användas) 
o Lätt att försluta 
o Förvara innehållet (dvs. att maten håller länge) 
o Övrigt? 

 
 
8. Vilken typ av funktionsnedsättning har du på dina händer/handleder? 
 
 



  Bilagor 

 49

9.2. Intervjusvar  
Detta är en sammanfattning av de olika intervjuerna.  
 

1. Hur upplever du att det är att öppna burkar med skruvlock?  
Det är jobbigt. Det gör ont! Är locket räfflat kan det göra ont om man måste 
ta i.  

a. Vad är svårt? 
Locken sitter hårt. Vridmoment är svårt. Vakuum ökar kravet på styrka 
och kraft. Svårt att ta i. Stora skruvlock är svårare än till exempel locken 
på en petflaska. Det är svårt att greppa om locket. Svårt att använda 
tummen som stöd. Svårt eftersom fingrarna är stela. 
b. Om du får ont någonstans förklara vart. 

Det smärtar i lederna. (Handleden och fingerleden) Tummen. 
Armbågen. 

 
2. Har du något knep för att öppna lock som sitter hårt? 

Kniv eller annat smalt föremål för att lätta trycket, skruvmejsel. Kökshandduk. 
Fuktig disktrasa för att öka friktion mot underlaget. Får hjälp av andra, sedan 
stänger jag (vi i familjen) aldrig locket för att slippa skruva av det, det läggs 
bara på burken.  

 
3. Har du använt något hjälpmedel för öppning av burklock? 

Samtliga hade testat. Ja, en produkt som lättar på trycket och har en hävarm, 
men det skulle vara bra om det fanns ett redskap som höll fast burken eller 
som kan användas för att vrida burken åt andra hållet samtidigt också. (1 
pers) Ja, Trio (3 personer). Jag måste ha ett hjälpmedel (1 person). Trio är 
bäst men fungerar inte helt tillfredställande (1 pers).  

 

- Kan du tänka dig att köpa en sådan produkt? 
Skulle kunna köpa men kommer troligtvis inte att göra det. (1 pers) Nej (1 
person) Det kan vara svårt som yngre att acceptera att man har reumatism 
och att behöva använda hjälpmedel är därför inget alternativ. Det ska inte 
behövas ett hjälpmedel (samtliga). 3 stycken ägde ett redskap men 
använde det inte alltid för att det inte var tillräckligt bra/ behövde inte 
eftersom locket aldrig skruvades på/ tog hjälp av andra personer istället.  

   
4. Hur upplever du att det är att stänga burkar?  

Har inte reflekterat så mycket över det. Vid stängning behövs inte samma kraft 
så det är lättare men locket sitter inte åt lika hårt då. Stänger inte.  

 
5. Vilka typer av förpackningar är lätta att öppna?  

Sådana där hela handen kan användas. Inget pill. Vissa yoghurtförpackningar 
där skruvlocket sitter mitt ovanpå, och förpackningen är stabil och inte rund. 
Förpackningen får inte väga så mycket om man behöver hålla i den.   
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6. Hur skulle du utforma ett lock för att göra det lätt att öppna?  
Det ska gå att öppna med en hand, inte behövas så mycket kraft, undvika 
pincettgrepp. Utforma så att man kan använda ett bättre grepp, ha gummi på 
kanterna till exempel för att inte glida och ha högre kanter. Slippa hålla i 
burken. Om en vridande kraft behövs får inte locket eller burken vara rund.  

 
7. Hur skulle du vikta följande egenskaper på ett burklock på en skala från 1-5 

där 1 är mindre viktigt och 5 är mycket viktigt? (Nedan visas snittet) 
 

• Liten öppningskraft (Lätt att öppna) 5 
• Bra grepp (så att Du inte slinter) 5 
• Passform gentemot handen  4 
• Ska fungera för både vänster och högerhänta  3 
• Talande design (dvs. Förstå av produkten hur den ska användas)  3 
• Lätt att försluta 3 
• Förvara innehållet (dvs. att maten håller länge) 4 
• Övrigt? 

Kunna öppna burken med bara 1 hand. 5 
Inget krav på precision 5 

 
8. Vilken typ av funktionsnedsättning har du på dina händer/handleder? 

Artros i tummen (1 person), stelhet och ömmande leder och fingrar (4 
personer). Stelopererad tumme (1pers). Stelopererad handled (2 pers) Ont o 
armbågen (1 pers) Kan inte knyta handen helt (1 pers).  
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9.3 QFD 
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9.4. Pughs matris 1 
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9.5. Pughs matris 2 

  

 


