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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design, MSGC12, vid Karlstads universitet. 

Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Rapporten är skriven av studenten 

Elin Berg, handledare för projektet är Kristina Gullander och examinator är Leo de Vin.  

Uppdraget tillhandahålls av Support Design, ett svenskt företag i Sunne som tillverkar och 

distribuerar ergonomiska stolar. Stolarna säljs främst till kunder som arbetar inom dental- och 

medicinmarknaderna, men också kontorsarbetande. Kunderna sitter ofta på stolarna under långa 

arbetsdagar och ett flertal av användarna utför ibland precisionsarbete, vilket gör att de behöver 

avlastning för armar och axlar. Idag har Support Design ingen egen tillverkning av armstöd utan köper 

in dessa från USA och Kina. 

Målet med projektet är att utveckla ett ergonomiskt armstöd till dentala operatörsstolar där 

målgruppen är tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Armstödet skall ha funktioner som 

avlastar, ger stöd och är flexibelt i syftet att användaren skall kunna ändra arbetsställning. Syftet med 

projektet är att kunna utöka Support Designs verksamhet genom att införa en egen produktion av 

armstöd. På lång sikt skulle detta kunna ge företaget konkurrensfördelar, underlätta logistiken och 

resultera i bättre marginaler. 

Arbetsprocessen följer de metoder som ingår i en produktutvecklingsprocess. Projektets faser är 

projektstart, projektplanering, förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, konceptval, 

delredovisning, konstruktion, slutlig prototyp, opponering, presentation och utställning. Projektets 

viktigaste fas är förstudien då denna behövs för att identifiera användarens behov och på så sätt 

kunna utveckla ett ergonomiskt armstöd som uppfyller de nödvändiga funktionerna.   



 
 

Abstract 

This report treats a product development project conducted in the course Degree Project for the 

Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, MSGC12, at Karlstads University. 

The course is a part of the faculty of heath, sciences and engineering. The report is written by the 

student Elin Berg, the supervisor of the project is Kristina Gullander and the examnier is Leo de Vin. 

The assignment is provided by Support Design, a Swedish company in Sunne that manufactures and 

distributes ergnomic chairs. The chairs are mainly sold to clients working in the dental and medical 

markets, but also office workers. Customers often sit on the chairs for long workdays, and several 

users sometimes perform precision work that requires relief for the arms and shoulders. Today, 

Support Design does not manufacture its own armrests but buys these from the US and China. 

The aim of the project is to develop an ergonomic armrest for dental operator chairs where the 

target group is dentists, dental hygienists and dentist assistants. The armrest should have functions 

that relieve, provide support and are flexible in order for the user to change the working position. 

The purpose of the project is to expand the Support Designs business by introducing its own armrest 

production. Eventually, this would give the company competitive advantages, facilitate logistics and 

result in better margins. 

The work process follows the methods that are part of a product development process. The phases 

of the project are project start, project planning, research, product specification, concept generation, 

concept selection, sub-report, design, final prototype, opposition, presentation, and exhibition. The 

research is the most important phase in identifying the user's needs, thus developing ergonomic 

armrests that fulfill the necessary functions. 
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Ordlista och begrepp 

Muskuloskeletal: Kroppens rörelseorgan 
Antropometri: Läran om människokroppens måttförhållande 
Tendinit: Skadorna är i form av irritationer och inflammationer i muskelsenornas ursprung eller 
infästning i skelettet 
Utmattningsprovning: Provning av material och komponenter för att fastställa det antal 
belastningsväxlingar som kan leda till brott 
Sträckgräns: Den spänning som ett material har då det börjar deformeras plastiskt, vilket innebär 
den högsta spänning som ett material får utsättas för 
Utmattningsgräns: Den spänning som uppkommer då ett material eller en komponent utsätts för 

upprepade belastningar som vid ett tillräckligt antal belastningsväxlingar leder till sprickbildning och i 

ett senare skede till utmattningsbrott 

Spelpassning: Innebär att tillåtna måttavvikelser är åtskilda mellan axel och hål där axeln är mindre 

än navets hål. 
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1. Inledning 
Projektet utförs på uppdrag av Support Design, Sunne, i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen genomförs på 

Innovationsteknik- och designingenjörsprogrammet vid Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp och sträcker sig över vårterminen 

2017. Handledare är Kristina Gullander och examinator är Leo de Vin. 

1.1 Bakgrund 
Support Design är ett svenskt företag som tillverkar och distribuerar ergonomiska stolar i sin fabrik i 
Sunne. Kunderna finns till största del på dental- och medicinmarknaderna, men även hos 
kontorsarbetare. Stolarna används i miljöer där man ofta sitter under långa arbetsdagar och ett 
flertal av användarna utför ibland precisionsarbete, vilket gör att de är i behov av avlastning för 
armar och axlar. 
 
Idag köper Support Design in armstöd från bland annat USA och Kina. Dessa produkter har funnits 

under många år på marknaden och konkurrenter säljer likadana. Av denna anledning vill Support 

Design starta en egen produktion av armstöd.  

 

Uppdraget från Support Design är att, utveckla ett ergonomiskt armstöd med funktioner som 

avlastar, ger stöd och samtidigt ger en flexibilitet för användaren att ändra arbetsställning. Förutom 

funktionen skall armstödet ha en ny design som är estetiskt tilltalande och motsvarar företagets 

formgivning, vars design uttrycks som minimalism och funktionalitet med runda och lätta former. På 

lång sikt ser Support Design att en egen design och produktion i Sverige skulle kunna ge dem 

konkurrensfördelar, underlätta logistiken och resultera i bättre marginaler.  

 

Referensdokument: Bilaga 1–2: Projektuppdrag. 

1.2 Problemformulering 
Den inledande problemformuleringen som behandlas i rapporten är ”Hur kan man utveckla ett 

ergonomiskt armstöd som tillhandahåller funktionalitet och en estetiskt tilltalande design utifrån 

företagets formgivning, och som därigenom resulterar i att företaget skulle kunna starta en egen 

produktion av armstöd?”. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att, genom utveckling av ett nytt ergonomiskt armstöd, ge Support Design 

möjlighet att börja tillverka egna armstöd. På lång sikt skulle detta kunna ge företaget 

konkurrensfördelar, underlätta logistiken och resultera i bättre marginaler. 

1.4 Mål 
Projektets mål är att hitta ett koncept för ett nytt ergonomiskt armstöd med funktioner som avlastar, 
ger stöd och ger flexibilitet för användaren att ändra arbetsställning. Om möjligt skall armstödet 
passa till alla stolar i sortimentet, både vad gäller infästning och design. Målet är också att armstödet 
skall vara enkelt att montera, ha ett utseende som sammanfaller med företagets formgivning och 
ligga inom en tillverkningskostnad på 800–1200 kronor.  
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Som mål är också att projektet skall genomföras på ett ingenjörs- och designmässigt arbetssätt enligt 
faserna som ingår i produktutvecklingsprocessen, dokumenteras skriftligt enligt ingenjörsmässig och 
vetenskaplig praxis och presenteras muntligt vid delredovisning, utställning, opponering och 
slutpresentation.  
 
Projektet påbörjas v.4 med projektstart och avslutas v. 22 med slutredovisning, vilket är en period 

som skall motsvara en arbetsinsats på 600 h. 

1.5 Avgränsning 
Projektet begränsas till att inrikta sig på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Moment 

som kräver fysisk närvaro väljs av praktiska skäl att utföras i Sverige.  
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2. Genomförande 
Projektet genomförs med ett ingenjörs- och designmässigt arbetssätt enligt 

produktutvecklingsprocessens faser. Startfasen innefattar projektstart och projektplanering. 

Genomförandefasen innefattar förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, metodkapitel, 

konceptval, delredovisning, konstruktion och slutlig prototyp. Slutfasen innefattar redovisning med 

opponering, presentation och utställning1.  

2.1 Projektplanering 
En projektplan skapas för att definiera den problemställning som skall lösas och vilka resurser som 

finns i projektet. Projektstarten ligger till grund för ett framgångsrikt projekt då det är i början av ett 

projekt som deltagarna har störst möjlighet att påverka projektets omfattning, rutiner och arbetssätt. 

Detta betyder att en bra struktur på arbetet behövs för att underlätta projektets arbetsgång och 

undvika sena ändringar som kan medföra stora kostnader (Eriksson & Lilliesköld 2013). Nedan 

beskrivs projektplanens ingående delar. Fullständig information finns att tillgå, se Bilaga 1: 

Projektplan. 

En bakgrundsbeskrivning av projektet görs utifrån projektbeskrivningen och innehåller information 

om varför projektet startas, vad som föregår projektet och en lista på referensdokument som ligger 

till grund för projektplanen (Eriksson & Lilliesköld 2013). 

Projektmål och affärsmål definieras och formuleras på ett mätbart sätt. Projektmål syftar till det mål 

som beskriver hur produkten eller arbetet faktiskt skall utföras och har sin utgångspunkt i 

uppdragsgivarens krav och projektbeskrivning. Affärsmålet omfattar antalet timmar som projektet 

tar, projektets kostnader och när projektet skall avslutas (Eriksson & Lilliesköld 2013).  

Organisationen kring projektet beskrivs genom att redogöra för vilka medlemmar som ingår i 

projektet och vad de har för roller (Eriksson & Lilliesköld 2013). 

En projektmodell åskådliggörs i en matris med projektets faser, milstolpar, grindhål, färdigdatum och 

vem som är ansvarig för respektive del. Ett noggrant arbete läggs ned på projektmodellen då denna 

ger den bästa beskrivningen hur projektet kommer att genomföras (Eriksson & Lilliesköld 2013). 

En Work Breakdown Structure (WBS) görs för att identifiera de funktionella aktiviteterna som krävs 

för att utföra, skapa och leverera projektets delar och få en tidsuppfattning av projektet. En WBS är 

en systematisk nedbrytningsmetod av ett projekt och används för att bryta ned projektet i 

hanterbara delar och uppgifter. På så sätt uppnås ökad kännedom om vad som skall genomföras 

(Eriksson & Lilliesköld 2013).  

En tidsplanering görs med hjälp av ett Gantt-schema. Grunden för Gantt-schemat är WBS:en och 

schemat visar hur ett projekts olika aktiviteter förhåller sig till varandra i tid. Den ger också en grafisk 

bild över hur aktiviteterna hänger ihop. 

En riskbedömning görs enligt miniriskmetoden för att identifiera, bedöma och åtgärda de risker som 

kan inträffa och därmed kan påverka projektet. Sannolikheten att risken inträffar och hur stor 

konsekvens den får bedöms utifrån en skala ett till fyra. Genom att räkna ut produkten av dessa två 

tas en riskfaktor fram och en åtgärd kartläggs för att undvika att risken inträffar (Eriksson & Lilliesköld 

2013). 

                                                           
1  Lasse Jacobsson, universitetsadjunkt vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads 
universitet, föreläsning 14 september 2016 
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I dokumenthanteringen beskrivs hur de dokument som har skapats under projektets gång hanteras 

och namnges och hur dokumentering sköts.   

2.2 Förstudie 
Inledningsvis undersöks problemformuleringen genom en litteraturstudie. Utifrån denna kan 

interjuver och observationer genomföras med utvalda potentiella användare och kunskapsbesittande 

personer. Förstudien skall innehålla det bakgrundsmaterial som är relevant för projektet och som 

behövs för att kunna fastlägga vad produkten i fråga skall uträtta (Johannesson et al. 2013). 

2.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie görs för att sätta sig in i projektet, ta del av den ämneskunskap projektet omfattar 

och därigenom skapa en förståelse för de behov produkten skall tillfredsställa.  

Genom att studera projektet ur ett brett användarperspektiv, fås god kännedom om användaren och 

dennes behov och en djupare förståelse för vilken arbetssituationen denne besitter. Användarna som 

granskas är tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som är aktiva i arbetslivet och studenter 

som läser något av dessa utbildningsprogram. Granskningen sker inom Sverige. 

Utifrån ett användarperspektiv för yrkesaktiva används den vetenskapliga artikeln ”Musculoskeletal 

disorders of the neck and shoulder in the dental professions” skriven av Tom Morse publicerad i Work 

35, 2010, s. 419–429 och ”Risk factors associated with work-related musculoskeletal disorders in 

dentistry” av Sinem Bozkurt, Nesrin Demirsoy & Zafer Günendi (2016). Artiklarna används för att 

undersöka behovet av avlastning i arbetet och om det förekommer arbetsrelaterade besvär och/eller 

sjukdomar.  

Utifrån ett användarperspektiv för studenter används två olika metoder. Ena metoden går ut på att 

undersöka hur studenter själva upplever deras lärande om arbetsplatsergonomi under sin utbildning. 

Relevanta artiklar ur Tandläkartidningen (Tandläkartidningen 2009) ligger som grund för denna 

studie och dessa ger information om undersökningar och intervjuer med studenter som läser till 

tandläkare, tandhygienist eller tandsköterskor.  

Andra metoden omfattar en granskning av utbudet av ergonomiundervisning på tandläkar- och 

tandhygienistprogram i Sverige. Syftet är att få en uppfattning om vilka kunskaper studenter får 

tillgodose sig under utbildningen. Målet är att ta reda på hur och i vilken omfattning studenter på 

programmen lär sig om arbetsplatsergonomi. Granskningen görs av fyra olika program på olika 

universitet runt om i landet och genomförs genom att studera programmens utbildningsplaner och 

kontakta programansvariga för mer information. 

Begreppet belastningsergonomi undersöks för att erhålla kunskap om ergonomi och få en djupare 

förståelse för hur olika belastningar påverkar kroppen och vad detta kan leda till, både kortsiktigt och 

långsiktigt.  

Strukturella antropometriska data granskas för att ur ett ergonomiskt perspektiv kunna anpassa 

konceptet utifrån användarens kroppsmått. Begreppet strukturella antropometriska data beskriver 

dimensioner och avstånd mellan anatomiska kännemärken i standardiserade kroppsställningar där 

strukturella data ofta anges både för stående och sittande positioner (Bohgard et al. 2015). 

2.2.2 Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys genomförs för att undersöka och analysera redan existerande produkter på 

marknaden. Ur denna metod erhålls information om vilka konstruktionslösningar andra företag 

använder och hur produkterna som de säljer är designade. Den ger också inspiration till det egna 
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arbetet. Konkurrensanalysen görs under ett besök på Stockholm Furniture & Light Fair och genom en 

undersökning av olika produktkataloger och informationssökningar på Internet.  

2.2.3 Design 
Ett designarbete inleds i syfte att erhålla kunskap om design och formgivning där både företagets 

designhistoria och en allmän syn på produktdesign beskrivs. Med en ökad kunskap ökar möjligheten 

att uppnå målet med att konceptet skall ”ha ett utseende som sammanfaller med företagets 

formgivning”. 

En trendspaning görs den 9 februari 2017 på en dagsresa till Svenska Mässan i Stockholm där 

möbelmässan Stockholm Furniture & Light Fair anordnas. Besöket syftar till att leta inspiration vad 

gäller trender inom form, färg och material. Även funktionella lösningar granskas.  

Företagets designhistoria undersöks för att ta reda på vad som karaktäriserar företagets formspråk 

där information hämtas från relevanta hemsidor, kataloger och utgivna broschyrer. 

Trendspaningen och företagets formgivning beskrivs med en moodboard, ett kollage som visualiserar 

en känsla genom bilder, skisser och/eller ord. Genom att skapa en emotionell upplevelse kan denna 

användas som kommunikationshjälpmedel (Ericson et al. 2015). Utifrån den inspiration som samlats 

in under denna del av designstudien, identifieras olika värdeord som används vid bildarbetet av 

moodboarden. 

För att få ett vidare perspektiv på begreppet design används den tyske industridesignern och 

möbelformgivaren (Nationalencyklopedin 2017) Dieter Ram’s ”10 principer för god design” som 

beskriver och illustrerar vad god design är (Ericson et al. 2015).  

2.2.4 Intervjumetodik och observationer 
För att samla in data och därmed erhålla kunskap om användarens upplevelser, erfarenheter, åsikter, 

värderingar, drömmar och en förståelse för hur de resonerar kring sin arbetssituation, genomförs 

intervjuer (Bohgard et al. 2015).  

Intervjupersonerna är tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Intervjuformen som används 

är en kvalitativ intervjuform från boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, beskriven av Kvale & 

Brinkmann (2015), där det handlar om att försöka förstå omvärlden ur intervjupersonens perspektiv 

och utifrån det ge en beskrivning i ord och bilder.  

Under intervjuerna används en intervjuguide som mall, se Bilaga 2: Intervjuguide. Guiden följer en 

semistrukturerad modell bestående av en lista med områden och frågor som skall besvaras. 

Modellen ger svar på specifika frågor men är öppen för flexibilitet gentemot vad den intervjuade 

berättar (Ericson et al. 2015). Detta ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor (Bohgard et al. 

2015). Mallen innehåller också punkter som intervjupersonen skall informeras om innan intervjun 

påbörjas. 

För att göra en sammanställning av intervjuerna används analysmetoden ”Intervjuanalys som 

bricolage”, beskriven av Kvale & Brinkmann (2015). Med denna metod kan tolkaren fritt använda 

olika tekniker och begrepp i sitt analysarbete, och metoden beskrivs som ett sätt att lita på 

kunskapen om ämnet och dra slutsatser därefter. Genom att läsa igenom intervjuerna och skaffa sig 

en översikt över ämnet, kan en tillbakablick sedan göras där de mest relevanta delarna används. 

Innehållet kan undersökas i syfte att söka efter teman, mönster, skillnader eller likheter.   

Observationer användes som komplement till intervjuerna. Observationer är en metod, vars syfte är 

att ge kunskap om människors beteende och deras interaktion med sin miljö (Kvale & Brinkmann 
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2015). Metoden genomförs genom att samla information om människors beteende i olika situationer 

och vid specifika händelser där en ökad förståelse krävs. Genom att iaktta hur användaren agerar i 

viss verklig situation, tas lärdom om hur en produkt eller maskin hanteras och hur användaren 

uträttar de uppgifter som utförs (Bohgard et al. 2015).  

Observationerna som genomförs är direkta, vilket innebär att observatören själv är närvarande och 

iakttar situationen med egna sinnen. Viktigt är att närvara med försiktighet för att inte påverka 

personen eller personerna som observeras (Bohgard et al. 2015). 

Systematiska observationer används för att få erhålla kunskap om området som projektet gäller. Vid 

systematiska observationer finns en förutbestämd plan att utgå ifrån där observatören på förhand 

vet vilka händelser eller vilka beteenden som skall observeras (Bohgard et al. 2015). Resultatet av 

observationerna sammanställs i en tabell. 

2.3 Produktspecificering 
En produktspecificering genomförs för att fördjupa sig i produktutvecklingsuppdraget och specificera 

vad som skall åstadkommas. Den kravspecifikation som ställs upp enligt Olssons kriteriematris, 

innehåller krav och önskemål utifrån den information som samlats in under förstudien. 

Specifikationen används som underlag när design- och konstruktionslösningar skall hittas och som 

referens när utvärdering av dessa lösningar och den slutliga produktlösningen skall göras. I matrisen 

ingår företagets krav och önskemål och vilken inverkande aspekt dessa har under produktens 

livscykel (Johannesson et al. 2013). 

Kravspecifikationen genomförs genom att definiera huvudfunktionen och upprätta ett antal 

funktionella och begränsande krav (K) och önskemål (Ö). Kriterierna består av predikat och objekt 

och är kompletta, lösningsoberoende, entydiga, mät- och kontrollerbara och varje kriterium är unikt. 

De funktionella (F) kriterierna är lösningsdrivande, vilket betyder att en produktlösning måste skapas 

för att uppfylla kriteriet. De begränsade (B) kriterierna är lösningsbegränsande, vilket betyder att 

lösningsalternativ som inte uppfyller kriterierna utesluts. En checklista används till kriteriematrisen 

där produktens livscykel och inverkande aspekter beskrivs. Efter diskussion med uppdragsgivare 

färdigställs önskemålen genom att vikta dem på en skala ett till fem där fem innebär högst vikt 

(Johannesson et al. 2013).  

2.4 Konceptgenerering 
En konceptgenerering genomförs där resultatet skall leda till ett antal konceptuella produktlösningar 

som uppfyller kravspecifikationens kriterier. För att inte missa någon lösning i produktutvecklingens 

nästa fas, konceptval, skall så många lösningsförslag som möjligt genereras under 

konceptgenereringsfasen. Processen består av kreativa och systematiska metoder (Johannesson et 

al. 2013) med de funktionella kriterierna i kravspecifikationen som utgångspunkt.  

2.4.1 Kreativa metoder 
För att hitta nya lösningar är kreativitet en viktig faktor. Att vara kreativ innebär att hitta 

kombinationer av lösningar som stämmer överens med kundens behov och som gärna överträffar 

kundens förväntningar och skapar tillfredställelse. Den kreativa processen, som är ett ostrukturerat 

och kaotiskt sökande efter svar på våra frågor, genomförs med hjälp av kreativa metoder för att få 

ett strukturerat arbetssätt (Ericson et al. 2015). 

Den kreativa metoden braindrawing används i syfte att komma med massor av idéer utan att själv 

censurera eller kritisera dem (Nationalencyklopedin 2017). Genom att tänka fritt och brett utan 

riktlinjer, fås en process där kvantitet går före kvalitet och fler idéer kan utvärderas (Johannesson et 

al. 2013). Metoden liknar brainstorming, men utnyttjar skissen istället för text.  
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Efter braindrawingen antecknas viktiga tankar och de idéer som anses vara utvecklingsbara väljs till 

ett vidare skissarbete, så kallat Braindrawingpool (Ericson et al. 2015). 

Metoderna genomförs enskilt utifrån grundtanken att fler idéer produceras när vi människor 

idéskissar själva och att en grupp upplevs ha en produktivitet som inte stämmer med verkligheten 

(Ericson et al. 2015). Det enskilda arbetet gör dock att en iterativ process används då ett enskilt 

arbete utelämnar det gemensamma tänkandet och skapar ingen samsyn över uppgiften (Ericson et 

al. 2015). Det gör att en paus från det kreativa tänkandet kan behövas för att låta hjärnan återhämtas 

och på så sätt återuppta kreativiteten (Kreativiteten 2017) inför nästa omgång. 

Osborns idésporrar används, som är en kreativ metod och innebär att ett antal frågor ställs till det 

redan framtagna idématerialet, ofta underlag från en tidigare utförd braindrawing. Metoden medför 

nya tankar och idéer till utvecklingsprocessen och väcker liv i tankearbetet. De frågor som behandlas 

är: Förstora, förminska, ersätta, omplacera, göra tvärtom/motsats, kombinera, andra användningar, 

bearbeta och modifiera (Johannesson et al. 2013). 

2.4.2 Systematiska metoder 
En variant av den systematiska metoden morfologisk matris (Johannesson et al. 2013) används. 

Syftet är att kombinera och sätta ihop olika koncept, med en eller flera delfunktioner, för att 

därigenom skapa färdiga konceptförslag, se tabell 1. Metoden går ut på att ställa koncepten mot de 

olika delfunktionerna och sätta ett x om konceptet och delfunktionen upplevs passa ihop. Utifrån 

detta genereras olika kombinationer och färdiga konceptförslag skapas. Återkoppling med 

uppdragsgivare sker innan koncepten utvärderas.  

Tabell 1 Illustration av matrisen 
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2.5 Konceptval  
Ett gemensamt konceptval görs med uppdragsgivaren utifrån en utvärderingsprocess med de 

lösningsalternativ som framkommit under konceptgenereringsfasen. Utvärderingsprocessen består 

av tre steg: eliminering, relativ beslutsmatris och kriterieviktsmatris. I dessa steg analyseras varje 

alternativ genom att bestämma dess värde/kvalitet i förhållande till de krav och önskemål som har 

formulerats i kravspecifikationen. Valet av koncept faller på det alternativ som har högt 

värde/kvalitet (Johannesson et al. 2013) och som passar uppdragsgivaren bäst.  

2.5.1 Eliminering 
Eliminering, som är utvärderingsprocessens första steg, innebär att sålla bort de alternativ som inte 

uppfyller kraven i kravspecifikationen. Detta görs med hjälp av en elimineringsmatris enligt Pahl och 

Beitz. Bedömning av lösningarna görs utifrån på vilket sätt de löser huvudproblemet, uppfyller alla 

krav, är realiserbara, är inom kostnadsramen, är säker och ergonomisk, passar företaget och om det 

finns tillräcklig information. Endast de lösningsalternativ som bedöms kunna fullföljas går vidare till 

steg två (Johannesson et al. 2013). 

2.5.2 Relativ beslutsmatris 
Andra steget i utvärderingsprocessen baseras på en relativ beslutsmatris enligt Pugh. 

Lösningsalternativen jämförs med en referenslösning, som i detta fall är ett av koncepten från 

konceptgenereringen, där bedömningen görs utifrån huruvida lösningsalternativet uppfyller kriteriet 

bättre än, lika bra som eller sämre än referenslösningen. Bedömningarna summeras och alternativen 

rangordnas därefter för att sedan bedömas om de skall vidareutvecklas eller inte (Johannesson et al. 

2013). I andra steget skall konceptlösningsalternativen även utvärderas med utgångspunkt från en 

viktad summa. En viktbestämningsmatris används och kriterierna jämförs med varandra utifrån ett 

värde. Därefter summeras värdena och kriteriet med högt summa får därmed högsta vikten 

(Johannesson et al. 2013). 

2.5.3 Kriterieviktsmatris 
I det tredje steget i utvärderingsarbetet används Kesselrings kriterieviktsmatris. För varje 

lösningsalternativ räknas ett jämförelsevärde (t) ut, som är produkten av lösningens betyg (v) och 

kriteriets viktfaktor (w) från viktbestämningsmatrisen. Lösningarnas jämförelsevärden summeras och 

jämförs med en ideal lösning och en andel beräknas. Därefter rankas lösningarna från högsta värde 

till lägsta. Det alternativ som får högst värde får högsta rangen och blir därmed det slutliga 

konceptvalet (Johannesson et al. 2013). Återkoppling med uppdragsgivare sker för beslut om 

konceptval.  
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2.6 Konstruktion 
För att den valda konceptlösningen skall kunna vidareutvecklas till en fungerande produkt som 

uppfyller de uppställda kraven i kravspecifikationen, behöver konceptbeskrivningen formuleras till 

ett konkret och detaljerat informationsunderlag. Detta sker med hjälp av en produktsammanställning 

(Johannesson et al. 2013) som består av modellbygge och CAD-modellering. I konstruktionsfasen 

ingår även beräkning av belastningsfall, materialval, tillverkningsmetod och slutlig prototyp.  

2.6.1 Modellbygge 
Prototyper används i syfte att testa konceptet och utveckla förståelse för vad lösningen behöver 

klara av och dra lärdomar inför vidareutveckling och slutlig design. Prototyperna består av fysiska 

modeller, både en enkel pappersmodell för att undersöka storleksförhållanden och en 

funktionsmodell för att testa olika funktioner, göra överslagsberäkningar om hållfasthet och använda 

som presentationsmodell vid utställning. Modeller är ett enkelt hjälpmedel för kommunikation och 

kreativitet i utvecklingen av idéer och ger förståelse för vad produkten klarar av och om förändringar 

behövs för att underlätta användandet (Ericson et al. 2015). 

Mått som används utgår från strukturella antropometriska data och tillämpningssättet som används 

är ”design för alla” (Bohgard et al. 2015). ”Design för alla” väljs då den tilltänkta 

användarpopulationen är bred och omfattar både män och kvinnor med stor variation vad gäller 

olika mått. Detta val gör att både anpassningsbarheten och användarvänligheten ökar då armstödet 

kan ställas in och anpassas efter olika individers kroppsmått.  

2.6.2 Beräkning av belastningsfall 
Överslagsberäkningar utförs för att ta reda på hållfastheten för armstödet. Måtten som används tas 

från funktionsmodellen. Friläggning görs för att anta krafter och moment och utifrån denna väljs 

formler ut. Fullständig redovisning av beräkningar återfinns i Bilaga 5: Beräkningar av belastningsfall. 

Enligt Svensk Standard SS-EN 1335–2:2009 skall ett armstöd hålla för en vertikal, statisk belastning 

(F) i framkant på 450 Newton, se figur 1, och en utmattningsprovning (Nationalencyklopedin 2017) 

på 400 Newton.  

 

Figur 1 Illustration av belastningsfall 
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                                             TILLVERKNINGSMETOD  

 

 

 

 

 

 GEOMETRI                                                                    MATERIAL 

 Figur 2 Illustration av kopplingen mellan tillverkningsmetod, geometri och material. 

2.6.3 CAD-modellering 
CAD (Computer Aided Design) används som verktyg för att illustrera konceptet ur ett 

tredimensionells perspektiv (Ericson et al. 2015). På så sätt visualiseras produktens uppbyggnad och 

komponenters förhållande till varandra, men också ger en färg-, djup och materialkänsla. Modellen 

görs med hjälp av programvaran Creo Parametric 2.0.  

2.6.4 Material och tillverkning 
Materialvalet har en stark koppling till både produktens geometri och tillverkningsmetod, vilket gör 

att dessa tre hålls i åtanke under hela processen, se figur 2. Materialvalet är ofta den mest kritiska 

delen av en konstruktionsprocess. Med fel material är det omöjligt att få fram en produkt som fyller 

rätt funktion till rätt pris. 
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Materialval görs genom att använda materialvalsprocessen (Ashby 2011), se figur 3.Detta för att 

kunna utföra ett pålitligt materialval, vilket kräver kunskaper om olika material, färdighet i att 

analysera produktkraven och att hantera och söka information i databaser och litteratur2.  

 

Figur 3 Materialvalsprocessen 

  

 

 

  

                                                           
2 Jens Bergström, professor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet, 
föreläsning 1 september 2016  

Alla material är möjliga! 

Översätt designkrav 

skapa en kravprofil med uttryck som 

funktion, målsättningar, restriktioner och fria variabler 

Sållning 

använd givna begränsningar och eliminera material som inte uppnår dessa 

Rangordning 

använd meritvärden och skapa en grupp med de bästa materialen 

Sök information 

undersök mer detaljerade data om de utvalda kandidaterna 

Aktuell tillämpning 

undersök om det finns särskilda villkor och behov 

Slutgiltigt val 
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Lösningsmetoden som används för att rangordna materialen är trade-off-metoden (Ashby 2011). 

Metoden går ut på att plotta en graf mellan två meritvärden, en på x-axeln och en på y-axeln. 

Därefter ritas en så kallad trade-off-kurva, se figur 4, där de material som ligger närmast kurvan 

identifierar delmängden lösningar som erbjuder den bästa kompromissen mellan de två 

meritvärdena.  

 

Figur 4 Trade-off metoden 

För att säkerställa att det valda materialet behandlas så att produkten får sin slutliga form undersöks 

tillverkningsmetod utifrån vissa styrande aspekter där de främsta är materialval, geometri, vikt och 

kostnad (Bejhem et al. 1991), men även krav på miljö och hygien behandlas enligt krav och önskemål 

i kravspecifikationen. 

2.7 Slutkonstruktion 
Slutkonstruktionen består av en CAD-modell för att visualisera det slutliga konceptet och en fysisk 

prototyp för att presentera resultatet under slutredovisning och utställning.  
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3. Resultat 
I följande kapitel presenteras och redovisas resultatet av metodkapitlet och vilka lösningar som är 

framtagna.  

3.1 Projektplanering 
En fullständig version av projektplanen finns att tillgå, se Bilaga 1: Projektplan. Projektplanen består 

av en bakgrundsbeskrivning, projektmål och affärsmål, organisationen, projektmodell, WBS, Gantt-

schema, riskbedömning och dokumenthanteringen. 

En WBS, se figur 5, utarbetas och utgår ifrån projektets tre faser: Startfas, genomförandefas och 

slutfas. Detta träddiagram ger en strukturerad och tydlig översiktsbild över projektets olika 

aktiviteter. För större figur, se Bilaga 1–3: WBS. 

 

 

Figur 5 Work Breakdown Structure (WBS) 

  



22 
 

Utifrån WBS:en görs en tidsplanering med hjälp av ett Gantt-schema, se figur 6. För att få en bra 

uppfattning över tidsplaneringen görs två diagram, en för respektive läsperiod som projektet sträcker 

sig över. Grindhål är projektplan, kravspecifikation, metodkapitel, konceptval, prototyp, konstruktion, 

godkänt inför opponering och godkänd rapport efter justering. Dessa markeras med en svart romb. 

För större figur, se Bilaga 1–4: Gantt-schema. 

 

 

 

Figur 6 Gantt-schema 
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I tabell 2 redovisas vilka olika risker som finns i projektet. Genom att använda miniriskmetoden kan 

risker identifieras och bedömas och förslag på åtgärder för att motverka dessa kan ges. 

Tabell 2 Riskbedömning enligt miniriskmetoden 

 

3.2 Förstudie 
Förstudien ligger till grund för hela projektet och är utgångspunkten i kravspecifikationen. Resultatet 

visar att det finns ett behov av avlastning och stöd för personer som arbetar inom dentala yrken och 

att användarnas tycke och smak om utformning och funktion varierar stort.  

3.2.1 Litteraturstudie  
Litteraturstudien behandlar områdena belastningsbesvär i yrkeslivet, ergonomi bland studerande i 

Sverige, belastningsergonomi och strukturella antropometriska data. 

 

Belastningsbesvär i yrkeslivet 

I den vetenskapliga artikeln ”Musculoskeletal disorders of the neck and shoulder in the dental 

professions” beskriver Tom Morse förekomsten av muskuloskeletala (MSD) sjukdomar och besvär 

hos människor som arbetar i dentalbranschen. Artikeln handlar om muskuloskeletala sjukdomar som 

uppstår kring nacke och skuldror och det är enligt ett flertal undersökningar dessa områden som 

ligger bakom belastningsbesvär och sjukdomarna hos tandläkare, tandhygienister, tandskötare och 

specialister.  

Ur ett historiskt perspektiv har arbetsställningen hos en tandläkare förändrats från stående ställning 

till sittande ställning. Vid en statistisk jämförelse av upplevd smärta på stående respektive sittande 

tandläkare visar det sig att även belastningsbesvären är förändrade under de senaste årtiondena. År 

1946 görs en studie på stående tandläkare som visar att 65 procent av tandläkarna upplever smärta i 

ryggen. När en jämförelse görs med en nutida studie av sittande tandläkare påträffas att smärtan har 

spridit sig från ryggen till nacke, axlar och armar och att 81 procent upplever smärta idag. 

Anledningen till detta anses bero på att sittande tandläkare utsätts för statiska arbetsställningar i 

kombination med dels repetitiva rörelser och dålig arbetsposition, dels psykologiska, fysiologiska och 

emotionella aspekter (Valachi 2003). 

I takt med att de muskuloskeletala sjukdomarna ökar, är tandläkarstolar och annan dental utrustning 

i hög grad förbättrade vad gäller ergonomiska egenskaper, till exempel flexibilitet med justerbara 

funktioner. Men trots detta kan inte teknikutvecklingen tillgodose alla de behov som finns. Det 

behövs fortfarande lösningar för de arbetsställningar som kräver böjning eller vridning av nacke och 
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rygg, som exempelvis statisk hållning vid användning av dentala instrument, förflyttning vid 

instrumentbyte och användning av vibrerande verktyg med hög frekvens.  

Tom Morse beskriver i sin artikel att ett flertal undersökningar och studier får in rapporter om att ett 

stort antal tandläkare och tandhygienister upplever symptom av muskuloskeletala sjukdomar. 

Symptomen börjar visa sig i början av yrkeskarriären och ökar allt eftersom. Dessa 

belastningssjukdomar ger ekonomiska såväl som hälsoeffekter. För det första orsakar de minskade 

arbetsdagar bland tandhygienister. För det andra ger de sänkt kvalité i arbetet och en ökad 

sjukskrivning. För det tredje gör det att vissa väljer att lämna yrket på grund av sina arbetsrelaterade 

sjukdomar.  

År 2009 görs en studie (Bozkurt et al. 2016) som behandlar ett slumpmässigt urval av aktiva 

tandläkare, tandläkarstudenter och forskarassistenter. Ett resultat av studien visar att 

muskuloskeletala sjukdomar är ett viktigt arbetsmiljöproblem inom tandvården. De mest 

problematiska områdena är nacke, rygg och ländrygg och de som löper störst risk att drabbas är 

kvinnor och forskarassistenter. Enligt studien är sannolikheten att muskuloskeletala besvär uppstår 

större ju längre varaktighet arbetet har och hur mycket den ökade stressen upplevs. I artikeln dras 

slutsatsen att en ökad ergonomiutbildning, både under studieperioden och i arbetslivet, skulle 

resultera i en effektivare och mer ergonomisk användning av kroppen och utrustningen. Då stress är 

en faktor som påverkar uppkomsten av muskuloskeletala besvär, bör även utbildning i 

stresshantering finnas. Detta för att förmedla kunskap till tandläkare om övningar som kan öka bland 

annat muskelstyrkan och synkronisering och elasticitet för senor och ligament.  

Ergonomi bland studerande i Sverige 

Undersökningen gällande vad tandläkarstudenter tycker om programmens ergonomiundervisning 

visar att den upplevs bristande på de flesta utbildningar runt om i Sverige. I en undersökning med 

drygt 400 studenter svarar nästan tre av fyra att de anser att förmedlingen av kunskap om ergonomi 

är otillräcklig. Eftersom det kan vara svårt att lära sig något nytt tycker de att det borde finnas 

sköterskor som är utbildade i ergonomi tillgängliga under vissa lektioner. Sköterskorna kan då 

uppmärksamma när studenterna gör fel och på så sätt lär sig studenterna hur de ska arbeta 

ergonomiskt. Dessutom anmärks utrustningen där bland annat stolarna inte är tillräckligt justerbara 

och kan därför inte anpassas till användaren på ett ergonomiskt sätt (Tandläkartidningen 2009). 

Vid tandläkarutbildningen i Umeå finns ett examensarbete genomfört av tre studenter, som handlar 

om att undersöka hjärt- och kärlsystemstes reaktivitet under kliniskt arbete hos kvinnliga tandläkare, 

med och utan muskuloskeletala sjukdomar. Resultatet av undersökningen visar att belastningsbesvär 

ökar bland studenterna när den kliniska delen av utbildningen börjar. Problemområden som är 

upptäckta är nacke, axlar och rygg. Vad studenterna tror kan ha orsakat dessa besvär är, dålig 

arbetsställning, statiskt arbete, ökad belastning men också att stress och tidsbrist är en del av 

utfallet.  

Studenterna som deltog i studien undersöks först 2002 för att sedan följas upp 2006, fyra år senare. 

Resultatet visar att, när yrkeslivet börjar, ökar problemen ytterligare, särskilt för kvinnliga tandläkare. 

Två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen känner av besvär minst en gång i veckan efter 

ett par år där värk i nacke och axlar var vanligast (Tandläkartidningen 2009).  

Efter att ha genomsökt de olika programmens utbildningsplaner, både för tandläkare, 

tandhygienister och tandsköterskor, konstateras att ingen ergonomikurs finns att tillgå. Under 

mailkontakt med programansvarige diskuteras huruvida ergonomi tas upp under utbildningen och i 

vilken omfattning. Enligt programansvariga tas ämnet ergonomi upp i olika kursmoment, med bland 
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annat föreläsningar, praktiska moment och mindre samarbeten med fysioterapeut-studenter, men 

det finns ingen specifik ergonomikurs i utbildningsplanerna.  

Belastningsergonomi 

För att upprätthålla samhället, både funktionsmässigt och för företagens vägnar, är utveckling av 

system en betydande faktor. Alla system som består av människor i interaktion med teknik och 

organisation befinner sig i en miljö med en särskild kultur, vilket gör att det är viktigt att man som 

ingenjör äger kunskap om människors möjligheter och begränsningar, både fysiska och psykiska, för 

att en systemutveckling skall gynna alla som ingår i systemet (Bohgard et al 2013). 

Muskuloskeletala sjukdomar uppkommer i kroppens rörelse- och stödjeorgan och omfattar skelettet, 

bindväven, fettet, brosket, ligamenten, musklerna och vissa nerver. För att dessa delar skall bibehålla 

kroppens funktioner behöver människan såväl belastning som vila. Människan är anpassad för 

omväxlande tyngre och lättare fysisk aktivitet där det är viktigt att det finns en balans mellan 

belastningarnas olika prägel, återhämtning och individens fysiska och mentala förutsättningar. 

Belastning finns i olika omfång där den brukar delas upp i helkropps- och lokal belastning. 

Helkroppsbelastning anses uppkomma vid yrkesarbeten som kräver kraftigt engagemang av stora 

delar av kroppens muskulatur medan lokal belastning främst anses omfatta avgränsande delar av 

kroppen och då oftast övre extremisterna.  

Belastningsergonomin är under en lång tid tillbaka inriktad på att minska belastningens storlek 

genom att bland annat successivt minska tunga fysiska arbeten. Då allt fler långvariga låga 

belastningar karaktäriserar dagens arbetsliv, har varaktighet och frekvens blivit viktigare att ta 

hänsyn till när man talar om belastningsvariation och hur snabbt den ger trötthet och smärta i 

rörelse- och stödjeorganen. Trötthet och smärta leder på lång sikt ofta till kroniska besvär och 

sjukdomar. I boken tar Bohgard upp ett flertal belastningar som kan orsaka muskuloskeletala 

sjukdomar: Ensidigt repetitivt arbete, statiska arbetsställningar, vrid- och böjmoment, 

kroppsställningar i ytterlägen och arbete ovanför axelhöjd (Bohgard et al 2013). 

Ensidigt repetitivt arbete 

Belastningar som är ensidiga och repetitiva ger ofta sjukdomstillståndet senfästesinflammationer, så 

kallade tendiniter. Skadorna är i form av irritationer och inflammationer i muskelsenornas ursprung 

eller infästning i skelettet. En vanlig skada som uppkommer i samband med arbeten som innebär 

statisk och/eller repetitiv belastning av handledsextensorerna är tennisarmbåge. En annan är den 

folkliga benämningen SMS-tumme, som är en tendinit som är lokaliserad i den sena som tillhör den 

muskel som lyfter tummen. Handleder är ett ytterligare ställe där tendiniter är vanliga. 

Statiska arbetsställningar 

Avser en långvarig kontinuerlig belastning utan att muskellängd eller kraft varieras. Leder till nedsatt 

blodcirkulation, vilket orsakar trötthet och smärta i främst muskulaturen. Låga belastningar ger ofta 

inga akuta besvär men på lång sikt kan sjukdomar i leder och muskulatur uppstå. 

Vrid- och böjmoment och kroppsställningar i ytterlägen 

Ryggbesvär orsakas ofta av vridna eller böjda rörelser. I samband med exempelvis lyft av ett föremål 

där föremålet ofta hålls på avståndet från kroppen, uppkommer höga krafter i ryggmuskulaturen och 

det gör att ryggdiskarna får ta upp den belastningen. Ryggbesvär som kan uppkomma är diskbråck.  

Lyft av armar som sker ovanför axelhöjd  

En hög arbetshöjd gör att armarna måste hållas i en hög position, vilket ger en statisk belastning för 

skuldrans muskler där den övre delen är ett mycket vanligt ställe för arbetsrelaterad muskelvärk. En 
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låg arbetshöjd gör att kroppen och huvudet måste böjas framåt, vilket ökar belastningen på muskler i 

rygg och nacke (Bohgard et al 2013).  

Arbetshöjd 

För att upprätthålla en god arbetsställning, med sänkta axlar och överarmarna nära kroppen, bör rätt 

arbetshöjd ställas in. Detta gäller oavsett om man arbetar stående eller sittande. Olika 

arbetsuppgifter har olika arbetshöjd. Finmotoriskt handarbete/precisionsarbete som kräver 

synförmåga skall ha en arbetshöjd som är något högre än armbågshöjd. Arbete som kräver mer 

aktiva rörelser med armarna skall ha armbågshöjd. Det skiljer sig även från person till person 

beroende på kroppsmått och bör därför anpassas till rätt höjd. Arbetshöjder (mätt ovanför marken) 

för kort respektive lång person illustreras i tabell 3 (Arbetsmiljöverket 2017). 

Tabell 3 Arbetshöjder (mätt ovanför marken) för kort respektive lång person 

 Lämplig arbetshöjd Mindre lämplig 
arbetshöjd 

Olämplig arbetshöjd 

Kort person 
 

80–110 cm 40–80 cm och 110–125 
cm 

Lägre än 40 cm, högre 
än 125 cm 

Lång person 100–140 cm 50–100 och 140–155 Lägre än 50 cm, högre 
än 155 cm 

 

Vad gäller arbetsavstånd är det viktigt att arbeta så nära kroppen som möjligt, vilket innebär att man 

skall undvika att arbeta med armarna utåtsträckta framåt eller åt sidorna om stöd saknas 

(Arbetsmiljöverket 2017).  

Strukturella antropometriska data 

Den strukturella antropometriska data beskriver dimensioner och avstånd för standardiserade 

sittande kroppsställningar då armstödet skall användas på en stol, därav behandlas inte stående 

kroppsställningar (Bohgard et al 2013). 

Måtten som anges utgår från en sittande position där över- och underarm, lårben och underben är i 

rät vinkel och huvudet är riktat rakt fram. Då måtten är angivna utan kläder, skor eller utrustning bör 

detta tas hänsyn till vid praktisk tillämpning. Data kommer från en undersökning gjord på ett 

representativt urval av en svensk population och beskriver medelvärdet i millimeter.  
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Mått som väljs ut och anses vara intressanta för konstruktion av konceptet är armbågshöjd, 

lårtjocklek, bredd armbågar, höftbredd, längd skuldra – armbåge, längd armbåge – handled, se tabell 

4. 

Tabell 4 Antropometriska mått i millimeter för svenska vuxna. Data anges som 5:e, 50:e och 95:e percentilen, medelvärde 
och standardavvikelse. Tabellen är ett utdrag och bygger på data från Bohgard et al. 2015. 

 Män Kvinnor 

 5% 50% 95% M s 5% 50% 95% M s 

Armbågshöjd 195 238 292 240 28 192 238 285 238 27 

Bredd armbågar  423 535 628 536 59 381 444 538 450 47 

Höftbredd 326 387 445 391 35 367 416 463 414 30 

Längd skuldra – 
armbåge 

336 370 404 370 20 304 341 376 341 20 

Längd armbåge 
– handled 

239 286 317 284 20 215 252 284 251 21 

 

Sammanfattning av litteraturstudien 

Litteraturstudien ger en tydlig bild av hur ergonomi behandlas i verkligheten av människor som 

arbetar eller studerar till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Den ger också en vägledning 

till hur ergonomi kan appliceras för att förbättra hälsan. Både inom Sverige och internationellt visar 

det sig vara väldigt vanligt med arbetsrelaterade besvär, så kallade muskuloskeletala sjukdomar. 

Besvären är idag ett stort arbetsmiljöproblem som resulterar i bland annat sänkt kvalité i arbetet, 

ökad sjukskrivning och uppsägningar på egen begäran.  

På svenska universitet är det brist på ergonomiundervisning. Enligt undersökningar får studenter 

problem med nacke, axlar och rygg redan under studietiden då det ofta förekommer felaktiga 

arbetsställningar, statiskt arbete och ökad belastning.  

Då belastningsergonomin i dagens arbetsliv karaktäriseras av allt fler långvariga låga belastningar, är 

varaktighet och frekvens viktigt att ta hänsyn till när man talar om belastningsvariation och hur 

snabbt den ger trötthet och smärta i rörelse- och stödjeorganen. Belastningar som orsakar 

muskuloskeletala sjukdomar är ensidigt repetitivt arbete, statiska arbetsställningar, vrid- och 

böjmoment, kroppsställningar i ytterlägen och arbete ovanför axelhöjd, vilket är de belastningar som 

tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor dagligen drabbas av.  

Den strukturella antropometriska data som beskrivs är ett redskap ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Genom att anpassa en produkts mått och dimensioner efter användaren, kan behov tillgodoses för 

en större grupp människor.  

Av litteraturstudien dras slutsatsen att, utveckling av ett ergonomiskt armstöd till en målgrupp med 

olika antropometriska mått och arbetssätt, kräver funktioner som gör att användaren kan justera till 

exempel höjd, bredd och djup. 
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3.2.2 Konkurrensanalys 
Konkurrensanalysen ger information om vilka existerande produkter som finns på marknaden idag 

och inspirerar till olika konstruktionslösningar, former, färger och material.  

På möbelmässan Stockholm Furniture & Light Fair hittas ett fåtal konkurrenter som ställer ut armstöd 

inom samma användningsområde. Armstöden undersöks och analyseras utifrån vilka olika lösningar 

som används. Eftersom alla armstöd som hittas redan känns igen från företagets egna 

produktkatalog ger besöket inget nytt vad gäller konstruktion, form, färg och material. 

Från utvalda produktkataloger och informationssökningar på Internet hittas flera armstöd som inte 

tidigare känns igen. Dessa används som inspiration till vidare arbete. 

3.2.3 Design 
Resultatet av designarbetet delas upp i Support Designs formspråk, trendspaning, moodboard och 

design utifrån Dieter Rams’s perspektiv. 

Support Designs formspråk 

Företagets design har sin utgångspunkt i idéer och inspiration från en av Sveriges mest inflytelserika 

designers, Bruno Mathsson. År 1974 får Mathsson uppdraget att ta fram en funktionell arbetsstol för 

kontor till Support Design. Stolen lanseras sedan under namnet SAGA, se figur 7, och kom att bli en 

hyllning till Bruno Mathssons arbete och en ny reflektion av hans tidlösa design. Förutom SAGA-

serien har Support Design idag ett flertal serier med olika modeller som kan anpassas för att 

tillgodose specifika kundbehov i olika arbetssituationer (Support Design 2017). 

 

Figur 7 SAGA-stolen (Support Design 2017) 

Support Design tillverkar ett flertal olika modeller av stolar, med eller utan stöd för arm och/eller 

rygg där kunden själv kan välja tyg på sits och ryggstöd. Det formspråk som tydligt uttrycks och som 

ger ett genomgående tema kommer ifrån Bruno Mathssons design där ergonomiskt tänkande 

(Sagastolen 2014), funktionalitet och minimalistisk design står i fokus. Formerna är lätta, runda och 

skapar en harmonisk atmosfär (Sagastolen 2011). Mathssons konstnärliga känsla för den enkla, 

sparsmakade formens skönhet och elegans gör att det skapas en kombination av formskönhet och 

genomtänkt funktion Sagastolen (u.å.). 

Support Designs grundvärden uttrycks som personligt, premium, expertis, hälsa och skönhet. Deras 

värdebudskap är ”positiv hållning” där grunden bygger på ergonomi, både vad gäller själva sittandet 
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och ur ett designmässigt perspektiv. En strävan finns efter att produkterna skall vara bekväma, 

snygga, förbättra hälsa och välbefinnande hos sina kunder (Support Design 2017).  

Trendspaning 

Besöket på möbelmässan Stockholm Furniture & Light Fair, som syftar till att leta efter influenser till 

produktens design, bidrar med inspiration från trender, material, färger och geometrier. Inspiration 

som fångas upp är natur, klassiskt, enkelhet och luftighet, se figur 8. 

 

Figur 8 Inspiration från Stockholm Furniture & Light Fair 
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Moodboard 

Utifrån den inspiration som hämtas från trendspaningen och de ledord som hittas i studien om 

Support Designs formspråk, skapas en moodboard. Bilderna uttrycker olika värdeord som samlats in 

under tidens gång och representerar konceptets egenskaper.  

Värdeorden till moodboard: 

» Funktionalitet 

» Hälsa 

» Ergonomi 

» Harmoni  

» Minimalism 

» Rundhet 

» Lätthet 

» Enkelhet 

Design utifrån Dieter Rams’s perspektiv 

Begreppet design undersöks genom att studera den tyske industridesignern och möbelformgivaren 

Dieter Rams, född 1932. Dieter Rams’s sätt att se på design grundar sig i det geometriska 

formspråket, men han arbetar också utifrån den eleganta och minimalistiska materialhanteringen 

som finns i japanska lackarbeten. Rams designfilosofi bygger på användbarhet, praktisk och estetiskt 

tilltalande form utan dekorativa inlägg (Nationalencyklopedin 2017). I en intervju med tidningen 

Design Issues berättar han om hans sätt att se på design. Han uttrycker sig med orden ”Utelämna det 

oviktiga” och menar att en designprocess skall betona det viktiga i produkten och inte lägga tid på 

det som är oviktigt (Design Issues 1984). Han anser att god design innebär att lösningar skall designas 

så att funktioner och attribut blir direkt förstådda. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling då 

lösningar som går bortom trender och onödiga funktioner är långsiktigt hållbara. Rams har upprättat 

10 principer (Ericson et al. 2015) för god design: 

God design är innovativ. 

Det finns alltid möjligheter till utveckling. Den tekniska utvecklingen erbjuder nya möjligheter för 

innovativ design. Innovativ design utvecklas alltid tillsammans med innovativ teknik och kan aldrig 

vara ett självständigt mål. 

God design gör en produkt användbar. 

En produkt skall köpas för att användas. Den måste uppfylla vissa krav, delvis funktionella men också 

psykologiska och estetiska. God design framhäver produktens användbarhet och tar bort allt som 

skulle kunna förminska den. 

God design är estetisk. 

En produkts estetiska kvalité är en viktig del dess användarbarhet eftersom produkterna som 

används varje dag påverkar och tillfredsställer oss människor. Ett objekt skall vara väl genomförd för 

att vara vacker. 

God design gör en produkt förståelig. 

Den förklarar produktens struktur och kan få användarens att förstå dess funktion. Det bästa är när 

detta är en naturlig process. 

God design är diskret. 

Produkter som utgör sitt syfte fungerar som verktyg, de är varken till för dekoration eller konstverk. 
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Därför bör designen vara neutral och sparsam för att lämna utrymme för användaren att få ett 

intryck. 

God design är ärlig. 

Den gör inte en produkt mer innovativ, kraftfull eller värdefull än vad den egentligen är. Den har inte 

syftet att manipulera konsumenten med löften som inte kan hållas. 

God design är långvarig. 

Den avstår från trender och moden och blir därför aldrig föråldrad. Jämfört med modern design kan 

god design vara i många år, trots samhällets slitage och släng. 

God design är ordentlig in i minsta detalj. 

Den får inte vara godtycklig eller hastigt framtagen. Det skall ligga omsorg och noggrannhet i 

designprocessen därmed visa respekt mot användaren. 

God design är miljövänlig. 

I designprocessen är det viktigt att arbeta med hållbar utveckling. Under en produkts livscykel skall 

resursers sparas in och fysiska och visuella föroreningar skall minimeras.   

God design är så lite design som möjligt. 

Mindre design, men bättre, eftersom den lägger fokus på de väsentliga aspekterna, och produkterna 

belastas inte med oväsentligheter. Tillbaka till renhet, tillbaka till enkelhet. 
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3.2.4 Intervjumetodik och observationer 
Intervjuer genomförs med 14 personer, varav fyra tandläkare, sex tandhygienister och fyra 

tandsköterskor och 7 stycken av dessa observeras. Intervjuerna och observationerna sker i 

Kristinehamn och Karlstad på utvalda tandvårdskliniker, både Folktandvården och privata kliniker. 

Tidsåtgången för intervjuerna varierar mellan 15 minuter och 30 minuter. 

Möjlighet fås att genomföra observationerna på klinikerna och under pågående patientbesök, med 

förutsättning att ett godkännande från patientens sida fås då det gäller sekretess (1177 2017).  

Sammanställning av intervjuer och observationer 

En sammanställning av intervjuerna och observationerna görs för att få en visualiserad bild av 

resultatet. Allmänna uppgifter om deltagarna sammanfattas i olika diagram för att se vilka skillnader 

och likheter som finns, se figur 9.  

 

 

Figur 9 Allmänna uppgifter om deltagarna 
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Teman och mönster som identifieras bland deltagarna sammanställs i en statistisk del, se figur 10.  

 

Figur 10 Identifierade teman och mönster 

Enligt intervjuerna och observationerna finns ett stort behov av avlastning hos tandläkare, 

tandhygienister och tandsköterskor då 10 av de 14 som deltog har arbetsrelaterade, fysiska besvär.  

De teman och mönster som identifieras under intervjuerna och observationerna visar att personer 

som använder armstöd har mindre fysiska besvär eller inga alls, än personer som inte använder 

armstöd. Majoriteten av de personer som väljer att inte använda armstöd uppger att detta beror på 

att armstödets storlek. De får känslan av att det är i vägen och tycker att det ser klumpigt och stort 

ut. Dock uppger de att de kan tänka sig att använda armstöd om utformningen är mindre och 

smidigare. Från observationerna noteras att samma personer ofta har armarna böjda och att 

armbågen eller armbågarna pekar rakt ned mot golvet och är placerade en bit ut från kroppen.  

Dokumentation från intervjuerna och observationerna sammanställs i renskriven text, se Bilaga 3: 

Intervjuer och observationer. 
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3.3 Produktspecificering 
All information som samlas in under förstudien sammanfattas i en kravspecifikation. 

Kravspecifikationen innehåller de uppställda krav och önskemål som företaget och kunderna har, och 

annan viktig input som bidragit med information under förstudien.  

Kravspecifikationen grundar sig i de krav och önskemål som kommit från företaget och kunderna och 

annan viktig input. Egna krav och önskemål läggs till för att säkerställa att inga viktiga kriterier missas. 

Detta görs genom att använda indata från förstudien och koppla ihop dessa med produktens 

livscykel. På så sätt uppmärksammas inflytande aspekter som produkten har under sin livscykel. I 

tabell 5 syns ett utdrag ur kravspecifikationen där endast kraven är listade. Fullständig 

kravspecifikation, se Bilaga 4: Produktspecificering. 

Tabell 5 Utdrag ur kravspecifikationen där endast kraven är listade. 

Nr Cell  Kriterium 
Krav/     
Önskemål 

Funktion/ 
Begränsning 

1  Huvudfunktion Bära last K F 

2 1.1 Alstring/Process 
Hållfasthetsberäkning enligt SIS:s 
anvisningar K B 

3 1.2 Alstring/Miljö  Följa hygienkrav K B 

6 2.1 Framställning/Process Vara låsbar K F 

8 2.3 Framställning/Människa  Minimera vikt K B 

9   Vara stabil K B 

11 3.1 Avyttring/Process Monteringsvänlig K F 

12 4.1 Brukning/Process  Användarvänlig K F 

15 4.3 Brukning/ Människa  Motsvara företagets formgivning K B 

16   Medföra ergonomisk arbetsställning K F 

17   Erbjuda avlastning K F 

18   Undvika skär- och klämrisk K F 

20   Justerbar i höjdled K F 

 

  



35 
 

3.4 Konceptgenerering 
Utifrån kravspecifikationens kriterier genomförs en konceptgenerering med hjälp av kreativa och 

systematiska metoder. Konceptgenereringen mynnar ut i en rad olika konceptuella idéer till 

produktlösningar som skall ligga till grund för konceptvalet.  

3.4.1 Kreativa metoder 
Resultatet av braindrawingen är en konceptgenerering utifrån temat ”utveckling av armstöd” och 

frågeställningen ”hur konstrueras ett armstöd utifrån de uppställda krav och önskemål som 

formulerats i kravspecifikationen?”. Skisserna som framkommer under braindrawingen görs till 

frimärksskisser och kategoriseras i två grupper. I figur 11 visas en del av braindrawingen som gäller 

formen på avlastningsdelen  

 

Figur 11 Braindrawing för avlastningsdelen 
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I figur 12 visas en del av braindrawingen som gäller den delen som skall fästas i stolen och omfatta 

armstödets delfunktioner kan se ut.  

 

Figur 12 Braindrawing för stången som skall fästas i stolen 

Med hjälp av det redan framtagna idématerialet från braindrawingen och braindrawingpoolen 

används Osborns idésporrar. Varje idé ställs mot frågorna: förstora, förminska, ersätta, omplacera, 

göra tvärtom/motsats, kombinera, andra användningar, bearbeta och modifiera. Resultatet ger tre 

nya idéer, se figur 13. 

 

Figur 13 En del av resultatet från Osborns idésporrar 

För att gå vidare med koncepten görs en återkoppling med uppdragsgivaren där koncepten 

presenteras och ett ställningstagande görs till var och en av idéerna. Som helhet uppfattas responsen 
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från uppdragsgivaren som positiv. Frågan om hur de olika koncepten kan användas i praktiken 

diskuteras och beslut tas om att uppdatera kravspecifikationen och fokusera den fortsatta 

genereringen på hur armstödet skall fästas på stolen. Den uppdatering som görs av 

kravspecifikationen är att lägga till två önskemål för armstödet: skall kunna justeras i sidled och skall 

kunna justeras i djupled. Nedan visas några av de koncept som presenterades under mötet med 

uppdragsgivaren. 

 

Figur 14 Koncept 1 

 

Figur 15 Koncept 22 

Koncept 1: Avlastningsytan är till för att användas av 

armbågen. Formen är inspirerad av dels 

intervjupersonernas önskan om ett smidigt och litet 

armstöd, dels observationerna där det upptäcktes 

att majoriteten av deltagarna endast är i behov av 

ett stöd för just armbågen. Avlastningsytan kan även 

vara formad kvadratiskt, rektangulärt eller 

sadelformad. Armstödet är höj- och sänkbart och 

har en svängbar funktion (stödet fäster i stolens 

gaspelare) som gör att armstödet kan användas på 

båda sidorna om kroppen, se figur 14.  

Koncept 22: Detta koncept har samma funktioner 

som koncept 1 men den har även en funktion som 

gör att avlastningsytan kan vridas in mot kroppen, se 

figur 15.  
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Figur 16 Koncept 19 

 

Figur 17 Koncept 21 

  

Koncept 19: Ett önskemål i kravspecifikationen, 

som kommer från intervjuerna, är att armstödet 

skall gå att använda som ryggstöd och avlastning 

framför kroppen. Avlastningsytan på koncept är 

därför utformad efter detta. Genom att armstödet 

fäster i stolens gaspelare, kan det svängas bakom 

sitsen och användas som ryggstöd och framför 

sitsen och användas som mag-/bröststöd. 

Armstödet är också höj- och sänkbart, se figur 16.  

Koncept 21: Detta koncept liknar koncept 19, men 

är delad på mitten, vilket gör att det kan användas 

både som armstöd och ryggstöd genom en 

svängbar funktion, se figur 17.  
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3.4.2 Systematiska metoder 
Utifrån de kreativa metoderna och återkopplingen med uppdragsgivaren, används varianten av den 

morfologiska matrisen för att generera fler koncept. Nedan presenteras vidareutveckling av koncept 

1. 

 

Figur 18 Koncept 3 

 

Figur 19 Koncept 6 

3.5 Konceptval  
Arbetet med att välja koncept börjar i en trestegs utvärderingsprocess av de lösningsalternativ som 

har framkommit under konceptgenereringsfasen. Utifrån resultatet av utvärderingsprocessen sker en 

återkoppling med uppdragsgivaren innan ett slutligt konceptval görs.  

  

Koncept 3: För att kunna justeras armstödet i 

sidled och i djupled, som inte är möjligt på 

koncept 1, används en free float-funktion som 

placeras längst ner på stången. Free float 

innebär att armstödet följer användarens 

rörelser, 360 grader runt sin egen axel, vilket 

gör att armstödet kan flyttas runt i alla 

riktningar. Avlastningsytan kan även ha en 

nedsänkning i mitten för att stabilisera 

armbågen bättre, se figur 18.  

 

Koncept 6: Detta armstödet sitter fast i stolens 

infästning, vilket gör att en justerbar funktion i 

både sidled och djupled behövs. För att justera i 

sidled placeras ett rektangulärt rör i 

infästningens rör och genom att detta rör är 

mindre än infästningens rör kan den flyttas in 

och ut, det vill säga flyttas i sidled. En liknande 

justerbar funktion kan användas för att justera i 

djupled. Avlastningsytan kan även ha en 

nedsänkning i mitten för att stabilisera 

armbågen bättre, se figur 19. 
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3.5.1 Eliminering 
Utvärderingsprocessen börjar med steg ett: eliminering. De koncept som elimineras är koncept nr 

13–21 och nr 23, för anledning se kommentar i tabell 6. Koncept som går vidare i 

utvärderingsprocessen är koncept nr 1–12 och nr 22. 

Tabell 6 Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz. 
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Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 
[!] Kontroll produktspec 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
[!] Kontroll produktspec 

 
Kommentarer 

 
Beslut 

1 + + + + + +   + 

2 + + + + + +   + 

3 + + + + + +   + 

4 + + + + + +   + 

5 + + + + + +   + 

6 + + + + + +   + 

7 + + + + + +   + 

8 + + + + + +   + 

9 + + + + + +   + 

10 + + + + + +   + 

11 + + + + + +   + 

12 + + + + + +   + 

13 + - + + + -  Uppfyller ej krav 13, 
passar ej företaget 

- 

14 + - + + + -  Uppfyller ej krav 13, 
passar ej företaget 

- 

15 + + + + + +  Uppfyller ej krav 13 - 

16 + - + + + -  Uppfyller ej krav 13, 
passar ej företaget 

- 

17 + - + + + -  Uppfyller ej krav 13, 
passar ej företaget 

- 

18 + + + + + -  Passar ej företaget - 

19 + - + + + -  Uppfyller ej krav 14, 
passar ej företaget 

- 

20 + + + + + -  Passar ej företaget - 

21 + + + + - -  Ej säker ryggstödslåsning, 
passar ej företaget 

- 

22 + + + + + +   + 

23 + - + + + +  Uppfyller ej krav 13 - 
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3.5.2 Relativ beslutsmatris 
Koncept nr 1–12 och 22 används i utvärderingsprocessens andra steg, en relativ beslutsmatris enligt Pugh, se tabell 7. Genom att jämföra koncepten mot 

referenslösningen, koncept utifrån realiserbarhet, användarvänlighet, tillverkningsvänlighet, genomförandetid, innovativitet och smidighet tas beslut om att 

gå vidare med koncept nr 3–6, nr 9 och nr 12.  

Tabell 7 Relativ beslutsmatris enligt Pugh 

Koncept 
Alternativ 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 

Realiserbarhet 

Koncept 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Användarvänlighet 0 + + + + 0 0 + 0 0 + - 

Tillverkningsvänlighet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Genomförandetid 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - 

Innovativitet + + + + + - + + + + + + 

Smidighet 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + + 

             

             

Summa +  1 3 2 2 3 0 1 3 1 1 3 2 

Summa 0  5 2 4 4 2 5 5 2 5 5 2 2 

Summa -  0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -2 

Nettovärde 0 1 2 2 2 2 -1 1 2 1 1 2 0 

Rangordning 3 2 1 1 1 1 4 2 1 2 2 1 3 

Vidareutveckling nej nej ja ja ja ja nej nej ja nej nej ja nej 
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Innan konceptlösningsalternativen utvärderas utifrån en viktad summa, skapas en viktbestämningsmatris, se tabell 8. Matrisen används för att jämföra 

utvärderingskriterierna med varandra och därefter rangordna var och en från 1 till 5 utifrån vilken summa de får. Högst summa innebär högst vikt. Högst 

rang får ”Smidig utformning” och lägst får ”Tillverkningskostnad 800–1200 kr”.  

Tabell 8 Viktbestämningsmatris 
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Summa Andel W 

Miljövänligt material - 0 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1.5 2.7 2 

Free float-funktion 1 - 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 7.5 13.6 4 

Miljövänlig tillverkning 0.5 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1.5 2.7 2 

Justerbar i sidled 1 0.5 1 - 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 7.5 13.6 4 

Justerbar framåt/bakåt 1 0.5 1 0.5 - 1 0.5 1 0.5 1 0.5 7.5 13.6 4 

Tillverkningskostnad 800–1200 kr 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 

Enkel rengöring 1 0.5 1 0.5 0.5 1 - 1 0.5 1 0 7 12.7 4 

Erbjuda ryggstöd 1 0 1 0 0 1 0 - 0 0.5 0 3.5 6.4 3 

Uttrycka kvalité 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 - 1 0.5 7.5 13.6 4 

Svängbar funktion 1 0 1 0 0 1 0 0.5 0 - 0 3.5 6.4 3 

Smidig utformning 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 - 8 14.6 5 

            ∑ 55 100  
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3.5.3 Kriterieviktsmatris  
Koncepten från den relativa beslutsmatrisen, tillsammans med urvalskriterierna och vardera summan, läggs in i Kesselrings kriterieviktsmatris, se tabell 9. 

Resultatet av matrisen visar att koncept nr 6 och nr 12 får 85 procent av en ideal lösning och därmed högst ranking. En återkoppling görs med 

uppdragsgivaren för vidare diskussion och utvärdering där ett gemensamt beslut tas om att vidareutveckla koncept nr 6. En punkt som anses avgörande för 

valet är sättet att montera armstödet på, som sker i stolens infästning. På detta sätt förloras inte något av höjdjusteringen, vilket sker när gaspelaren 

används. Det är även att föredra av anledningen att det är lättare att eftermontera och lättare att montera av. 

Tabell 9 Kesselrings kriterieviktsmatris 

  IDEAL 3 4 5 6 9 12 

Kriterium W v t v t v t v t v t v t v t 

Miljövänligt material 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

Free float-funktion 4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

Miljövänlig tillverkning 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

Justerbar i sidled 4 5 20 5 20 1 4 1 4 5 20 5 20 5 20 

Justerbar framåt/bakåt 4 5 20 5 20 1 4 1 4 5 20 5 20 5 20 

Tillverkningskostnad 800–1200 kr 1 5 5 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

Enkel rengöring 4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

Erbjuda ryggstöd 3 5 15 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

Uttrycka kvalité 4 5 20 5 20 4 16 4 16 5 20 5 20 5 20 

Svängbar funktion 3 5 15 1 3 5 15 5 15 1 3 1 3 1 3 

Smidig utformning 5 5 25 4 20 5 25 5 25 5 25 3 15 5 25 

T = ∑ t  180 148 131 131 153 143 153 

T/T max 1 0,82 0,73 0,73 0,85 0,79 0,85 

Rank  2 4 4 1 3 1 
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3.6 Konstruktion  
Konstruktionsprocessen behandlar delarna modellbygge, beräkning av belastningsfall, CAD-

modellering och val av material och tillverkningsmetod. 

3.6.1 Modellbygge 
Den första modellen skapas med hjälp av papper och tejp, se figur 20, och ger en uppfattning om 

konceptets utformning och en känsla för dess storlek. Ur ett designmässigt perspektiv upplevs en 

mindre diameter på den vertikala och den horisontella cylindern spegla Support Designs formgivning 

bättre än en grövre. Beräkning av belastningsfall görs för att se om denna utformning är möjlig ur en 

hållfasthetssynpunkt, se kapitel 3.6.2 Beräkning av belastningsfall. 

 

Figur 20 Pappersmodell av konceptet. Saxen finns med för att visa storleksförhållande. 

För att utforma armstödet på ett ergonomiskt sätt och nyttja tillämpningssättet ”design för alla”, 

testas olika mått (höjd, bredd och djup) utifrån strukturella antropometriska data. Enligt ”design för 

alla” skall 5:e percentilen för kvinnor till 95:e percentilen för män användas för att passa en större 

grupp användare. Men eftersom kvinnor enligt data har bredare höfter än män (Bohgard et al. 2015), 

väljs höftbredd från 5:e percentilen för män till 95:e percentilen för kvinnor. Detta ökar 

anpassningsbarheten ytterligare.  
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Utifrån valda mått på höjd, bredd och djup, görs en prototyptestning genom att skapa en 

funktionsmodell, se figur 21.  

 

Figur 21 Funktionsmodell 

Prototyptestningen består av att finna lösningar för att: 

• Ge armstödet de funktioner som skall skapa en ergonomisk arbetsställning 

• Göra armstödet säkert och tryggt och undvika klämrisk vid justeringar 

• Uppfylla önskemål och tillgodose behov som framkommit under intervjuerna och 

observationerna. 
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Resultat av prototyptestning 

Protyptestning av konceptet inleds med att tillverka avlastningsdelen med hjälp av cellplast, se figur 

22. Den cylindriska formen skärs ut och kanter slipas med sandpapper för att få en mjukare känsla. 

Djupet på nedsänkningen i mitten av cylindern slipas även den med sandpapper, se figur 23. 

Storleken på cylindern väljs dels utifrån önskemålet ”Smidighet” och intervjupersonernas önskan 

”inte klumpigt och för stort”, dels vad som dimensionsmässigt passar in med den övriga 

konstruktionen. Djupet på nedsänkningen väljs utifrån vad som känns bekvämt för armbågen.  

 

Figur 22 Cylinderformad avlastningsdel 

 

Figur 23 Illustration av nedsänkningen 

Olika låsanordningar på armstödet testas för att undvika klämrisker och göra armstödet säkert och 

tryggt när justeringar som höjd, bredd och djup skall göras. Resultatet för justering av höjd och djup 
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blir samma typ av lösning då det framför allt är en enkel konstruktionslösning, men också gör att 

material, tillverkning och montering kan optimeras. 

Lösningen består av ett rör, en solid, en gänga och ett vred. Soliden placeras i röret och genom att 

flytta den ut och in, kan höjd och längd ställas in beroende på användarens önskemål, se figur 24. På 

den slutliga konstruktionen skall det horisontella röret vara bockat då det upplevs vara mer estetiskt 

tilltalande, ger en känsla av runda och lätta former, vilket är företagets formspråk, och kanter och 

hörn kan undvikas.  

  

Figur 24 Illustration av funktionen justera i höjdled och justera i djupled 

För att se till att soliden inte kan glida ur röret och därmed orsaka ändrad höjd och längd på 

armstödet, görs en låsfunktion. Den görs genom att fräsa ett kilspår på soliden, se figur 25.  

 

Figur 25 Solid med kilspår 

I kilspåret placeras en gänga, vars kvadratiska del passar i kilspåret, se figur 26. 
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Figur 26 Gänga till kilspåret 

När soliden ligger i röret och gängans cylindriska del går inifrån och ut genom ett hål som borras på 

röret, kan ett vred med skruv dras åt och därmed låsa funktionen. 

Denna konstruktionslösning är inspirerad av en tidigare lösning men har några justeringar. En 

justering är djupet på den ände av kilspåret som sitter längst ned på soliden, se figur 27. På dagens 

konstruktionslösning upplevs det ganska enkelt att dra ut soliden ur röret då gängan lätt glider ur 

kilspåret och bedöms vara ett problem ur en säkerhetsaspekt. Genom att fräsa djupare vid änden är 

det svårare för gängan att glida ur kilspåret och därmed inte lika enkelt att dra ut soliden ur röret. 

 

Figur 27 Illustration av kilspårets djupare del 
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För att justera armstödet i sidled och används ett rör som integreras med stolen via stolens 

infästning. Röret är mindre än infästningens rör, vilket gör att det kan flyttas inåt och utåt och på så 

sätt kan användaren välja vilket avstånd armstödet skall sitta på gentemot kroppen. För att låsa fast 

röret används det redan borrade hålet som finns på infästningen. Genom att från utsidan placera en 

skruv, tillsammans med ett vred, i hålet kan vredet dras åt och låsa fast röret med hjälp av skruven, 

se figur 28. 

   

Figur 28 Illustration av funktionen justera i sidled 

För att justera armstödet runt sin egen axel, som också är en sidledsförflyttning, skapas en vridbar 

funktion. Detta är ett önskemål i kravspecifikationen som kommer från intervjuerna. Den vridbara 

funktionen ger ett smidigt armstöd då användaren dels kan vrida det åt sidan när det inte skall 

användas, dels vrida det in mot och ut från kroppen.  

Lösningen består av ett rör som sitter på infästningen och en solid som är fastsvetsad på röret. 

Genom att placera soliden i röret på infästningen, kan armstödet vridas runt sin egen axel i 360 

grader, se figur 29. Istället för att använda en låsfunktion, som kräver någon form av mekanism, sitter 

soliden i röret fast genom spelpassning (Nationalencyklopedin 2017). 

 

Figur 29 Illustration av den vridbara funktionen 

Alla delar på konstruktionen som innebär skär- och klämrisker är anpassade efter Svensk standard SS-

EN 1335–2:2009. 
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3.6.2 Beräkning av belastningsfall 
Utförandet av överslagsberäkningar visar att det uppkommer böjmoment och vridmoment i 

konstruktionen, vilket innebär att beräkning av böjspänning och vridmoment behövs. Genom att 

beräkna böjspänning och vridmoment, fås en minsta sträckgräns (Nationalencyklopedin 2017) och en 

minsta utmattningsgräns (Nationalencyklopedin 2017). Dessa kan sedan användas under 

materialvalsprocessen. 

Resultatet av beräkningarna visar att minsta tillåtna sträckgräns är σs = 149 Megapascal för en 

vertikal, statisk belastning (framkant) och minsta tillåtna utmattningsgräns är σD = 132 Megapascal. 

3.6.3 CAD-modellering 
En första CAD-modell görs med utgångspunkt från den funktionella prototypen, se figur 30. 

Konceptets olika delar skapas separat och sätts sedan ihop till en sammanställning. Övriga delar som 

skall ingå i sammanställningen, såsom skruvar och vred, hämtas från Solid Components (Solid 

Components 2017).  

 

Figur 30 Första CAD-modellen 
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3.6.4 Material och tillverkning 
Eftersom det finns en stark koppling mellan materialval, tillverkningsmetod och geometri, tas hänsyn 

till detta genom att kontinuerligt arbeta med dessa tre samtidigt.  

Materialval och val av tillverkningsmetod avgränsas till att endast behandla rör och solid, det vill säga 

inte den delen som stödytan består av då detta är något som företaget redan har resurser för 

Materialval 

Konstruktionen, som bygger på två olika geometrier (solid och rör) som ger olika meritvärden, gör att 

det krävs två kravprofiler och två materialvalsprocesser. I figur 31 visas en generell kravprofil som 

används. Fullständiga redovisning av kravprofiler och meritvärden återfinns i Bilaga 6: Materialval.  

 

 

Vid sållning av material används begränsningar i form av data från tidigare beräkningar, en minsta 

sträckgräns, σs = 149 MPa, och en minsta utmattningsgräns, σD = 132 MPa. För röret tas även en 

formfaktor (Φ𝑏
𝑓

) fram. Data läggs in i CES EduPack och material sållas bort.  

Trade-off kurvan, som används för rangordning av materialen, visar att gjutjärn, kolstål och legerat 

stål är de bästa lösningarna, se figur 32. För att göra ett slutgiltigt söks mer information om 

materialen, egenskaper jämförs och aktuell tillämpning används. Den aktuella tillämpningen består 

av att utreda särskilda behov där främst olika typer av kostnader undersöks, men också hållfasthet, 

miljö och hygien.   

 

Figur 32 Trade-off metoden. Bästa materialen är gjutjärn, kolstål och legerat stål (låg, mellan, hög) 
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Figur 31 Generell kravprofil. 

Funktion: Bära last  

Målsättning: Minimera materialkostnad, C = CmALρ 

                      Minimera miljöpåverkan, H= HmALρ 

Restriktion: Ej överstiga sträckgräns: σs =
F

A
 

Fri variabel: Arean, A 
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Gjutjärn är det material som ligger närmast kurvan på grund av sitt låga pris och miljöpåverkan. Trots 

detta väljs materialet bort då det har en låg formbarhet och därmed försvårar till exempel bockning 

av rören. Det har även en lägre sträck- och utmattningsgräns än de övriga, vilket är negativt för det 

givna ändamålet då hög hållfasthet är det optimala. 

Mellan de fyra material som återstår faller det slutgiltiga valet på legerat stål. Legerat stål har goda 

materialegenskaper och är ett vanligt förekommande standardmaterial, vilket kan ge stora 

möjligheter för Support Design att använda svenska underleverantörer och kostnadseffektiva 

tillverkningsmetoder.  

Tillverkning 

Tillverkningsmetoderna väljs utifrån dels Support Designs redan existerande tillverkning, dels med 

hjälp av dataprogrammet CES Edupack och ”Materials Selection in Mechanical Design” skriven av 

Michael F. Ashby. Parametrar som används vid val av tillverkningsmetod är material, geometri, vikt, 

kostnad, miljö och hygien. 

Den tillverkningsmetod som väljs för avlastningsdelen är den metod som Support Design har till sina 

stolar i dagsläget, det vill säga gjutning. Avlastningsdelen görs genom att först använda gips för att ge 

den sin form, sedan gjuta formen till en färdig modell. Därefter kläs den med stoppning och valfri 

vinylklädsel3.  

För att tillverka den övriga delen av armstödet kan borrning (hål till vredet), bockning (rör), fräsning 

(kilspår på solid), svetsning (sammanfoga rör och solid) och slipning (kanter som kan innebära 

skärrisker) användas. Några av metoderna kommer från modellbyggsprocessen där de visar att goda 

resultat kan uppnås med hjälp av dessa.  

  

                                                           
3 Marcus Ericsson, production manager, Support Design AB, 6 februari 2017 
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3.7 Slutkonstruktion  
Nedan presenteras en CAD-modell av hur slutkonstruktionen kan varieras med olika färger, se figur 

33. 

 

Figur 33 Slutkonstruktion i olika färgvarianter 
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I figur 34 visas slutkonstruktionen med närbild på de två justerbara funktionerna, justerbar i höjdled 

och justerbar i djupled. I figur 35 illustreras hur det vertikala röret sammanfogas med det 

cylinderformade röret på infästningen. Detta sker via en solid, som genom sin diameter passar i 

infästnings rör genom spelpassning. Spelpassning gör att armstödet å ena sidan sitter stabilt i röret, å 

andra sidan är rörlig för att vridning skall kunna ske. I figur 36 visas avlastningsdelen och i figur 37 hur 

slutkonstruktionen ser ut i trådmodell. 

 

Figur 34 Närbild på konstruktionen från undersidan              Figur 35 Illustration av montering av det vertikala röret 

 

Figur 36 Närbild på avlastningsdelen                                        Figur 37 Slutkonstruktionen i trådmodell 

          

  



56 
 

  



57 
 

4. Utvärdering/Diskussion 
”Tidsplanen är ryggraden i projektet”4. Att hålla tidsplanen är enligt min mening en av de största 

utmaningarna i ett projekt, trots att den tycks vara väl genomarbetad. Vid projektstart är det ofta 

svårt att uppskatta hur mycket tid som bör läggas på varje fas. Jag har upplevt, både i detta projekt 

och i andra, att alla delar tar olika lång tid beroende på vad projektet omfattar. I början av mitt 

projekt håller inte tidsplanen då förstudien kräver mer tid än beräknat, men jag löser detta genom 

att omstrukturera planen och arbeta effektivare, vilket resulterar i att tidsplanen i slutändan håller.  

Min huvuduppgift i projektet har varit att utveckla ett nytt armstöd, som är ergonomiskt och 

funktionellt utformad och har estetiskt tilltalande design. Enligt min mening har det därför varit 

viktigt för mig att erhålla en förståelse för användarens behov och goda kunskaper om ergonomi och 

om samspelet mellan funktion och design. Detta har uppnåtts genom en grundlig och noggrann 

genomförd förstudie där användbara och relevanta data samlas in med hjälp av de 

datainsamlingsmetoder som projektet har ansetts kräva.  

Jag bedömer att mitt val av datainsamlingsmetoder har varit lämpliga, men samtidigt kan det 

diskuteras om på vilket sätt jag har använt dem och i vilken omfattning. I början av förstudien läggs 

mycket tid ned på litteraturstudier för att sätta sig in i ämnet och ta reda på information om till 

exempel dagens arbetssituation för tandvårdspersonal, belastningsergonomi och begreppet design. 

Litteraturstudien har förvisso varit nödvändig för att erhålla tillräcklig bakgrundskunskap om de olika 

delarna, men inte den delen som jag anser har varit viktigast att lägga mest fokus på. Då projektet 

har handlat om att hitta ett koncept till en användare, behöver jag som produktutvecklare fysiskt 

möta användaren. Med anledning av detta har jag valt att lägga störst fokus på intervjuerna och 

observationerna i min förstudie. Med hjälp av dessa två metoder har jag fått en relation till 

användaren och på så sätt kunnat identifiera och få en förståelse för vilka behov som behöver 

tillgodoses och klarlägga vilka önskemål och krav som användaren har. 

Mitt resultat av intervjuerna och observationerna speglar sig i dels vilka verktyg jag har använt, dels 

hur jag har hanterat dessa verktyg. Jag anser att beroende på metodval kan olika resultat uppnås, 

vilket är något att ta hänsyn till när man väljer metod.  

Angående resultatet av intervjuerna anser jag att hänsyn bör tas till svaren från intervjupersonerna. 

Dessa är ett resultat av vilka frågor som jag har ställts, på vilket sätt jag har formulerat dem och 

andra omständigheter, till exempel hur min inverkan på intervjupersonerna har varit. Jag anser 

därför att kunskap om hur intervjufrågor skall behandlas kan vara en avgörande faktor för vad 

resultatet blir, hur resultatet tolkas och analyseras och vilka slutsatser som dras därefter. Jag 

bedömer att svaren till mina frågor har varit användbara och relevanta, men med fler frågor/andra 

formuleringar kanske resultatet skulle ha blivit annorlunda och därmed resterande påföljder. 

Vad gäller intervjumetod anser jag att mitt val av en semistrukturerad modell varit positivt då den 

har gett möjlighet att både ställa specifika frågor och få en öppen diskussion. Detta har i sin tur lett 

till en avslappnad stämning under intervjuerna och en relation till användaren har lättare kunnat 

skapas.  

När intervjuer används som metod vid undersökningar är det också viktigt att komma ihåg att dessa 

inte kan vara helt säkra. I mitt fall har gruppen intervjupersoner bestått av 14 stycken deltagare, 

vilket kan ha varit en för liten grupp för att dra verklighetstrogna slutsatser. Min avgränsning kan 

                                                           
4 Lasse Jacobsson, universitetsadjunkt vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads 
universitet, föreläsning 15 september 2016 
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också ha påverkat resultatet då målgruppen var tandläkare, tandhygienister eller tandsköterskor. 

Detta inkluderar inte kunder inom medicinmarknaden. Dock har antalet intervjuer fått begränsas på 

grund av tidsmässiga skäl och därför fokuserats på en mindre utspridd målgrupp. 

Resultatet av observationerna bör också beaktas då val av observationsmetod kan diskuteras. I min 

metod har det ingått att med hjälp av en mall informera observationspersonen vad som komma skall. 

Genom att ge sådan information blir observationspersonen medveten om att denne skall observeras, 

vilket kan påverka hur den beter sig under observationen. Hur personen beter sig kan i sin tur 

påverka min tolkning av situationen, vilka behov jag identifierar och vilka slutsatser jag drar utifrån 

dessa. Det skulle därför ha varit intressant att även observera personer utan informationen och se 

om resultatet skiljer sig åt. Dock har en omedveten observation valts bort på grund av tidsmässiga 

skäl.  

Att få genomföra observationerna under pågående patientbesök är något som har varit till stor hjälp. 

Detta har gjort att jag lättare har kunnat sätta mig in i användarens arbetssituation och på så sätt få 

en mer verklighetstrogen bild, trots att observationspersonerna, som tidigare har nämnts, har varit 

medvetna om att de observerats.  

Från intervjuerna och observationerna, tillsammans med den litteraturstudie som gjordes, har det 

framkommit vilka problem och upplevda behov som finns hos målgruppen. Det valda konceptet är 

ett resultat av de mönster och genomgående innehåll som har identifierats under förstudien och de 

ergonomiska aspekterna som behöver tas hänsyn till, till exempel antropometriska data. Konceptet 

tillhandahåller ergonomi, funktionalitet och flexibilitet samtidigt som den uttrycker Support Designs 

formspråk, vilket är minimalism med runda och lätta former.  

Utveckling finns vad gäller konceptets funktionella lösningar som skall tillgodose målgruppens alla 

behov och uppfylla kravspecifikationens resterande krav. Dels kan den vridbara funktionen behöva 

vidareutvecklas för att få en optimal lösning, dels funktionen free-float. Free float har inte nyttjats av 

den anledning att de övriga funktionerna, såsom vridfunktion och sid- och djupledförflyttning, anses 

vara tillräckliga för att uppfylla användarens behov. För free-float funktionen finns det dock förslag 

på koncept med sådana lösningar.  

Vad gäller design för konceptet har ett utförligt arbete gjorts då ett av projektets mål och ett krav i 

kravspecifikationen varit designrelaterade. Dock är konceptets nuvarande konstruktion mer 

anpassad efter funktion än design då jag anser att funktionalitet är viktigare än design för denna typ 

av produkter. Detta gör att det utifrån ett designperspektiv finns potentiella utvecklingsmöjligheter, 

bland annat för utformning och storlek på avlastningsdelen och för dimensioner på rören och 

soliden. Att fokusera på funktion snarare än design har gjorts av flera aspekter. Dels utifrån målet om 

att utforma ett koncept som tillhandhåller ergonomiska funktioner, dels utifrån inspiration från 

Dieter Rams där det oviktiga skall utelämnas för att betona det viktiga. Enligt Dieter Rams är det 

också centralt att betona det viktiga då detta bidrar till en hållbar utveckling eftersom sådana 

lösningar går bortom trender och onödiga funktioner.  

Övriga koncept som presenteras i rapporten är lösningar som kan användas som komplement till 

uppdragsgivarens sortiment. Exempel på andra koncept är där armstödet fäster i stolens gaspelare. 

Dessa koncept är dock endast framtagna i ett tidigt stadie och bör därför vidareutvecklas både vad 

gäller funktionslösningar och design för att uppfyllda behoven. 
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5. Slutsats 
Konceptet grundar sig på den valda målgruppens behov och önskemål och har en estetiskt tilltalande 

design enligt Support Designs formgivning. Konceptet är ergonomiskt utformad enligt strukturella 

antropometriska data och tillämpa och konstruktionen är enkelt uppbyggt för att så många som 

möjligt av de funktionella behoven kan appliceras. 

Konceptet riktar sig till främst tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor då dessa ingick i 

projektets målgrupp. Den kan ses som ett hjälpmedel som förebygger muskuloskeletala besvär 

och/eller sjukdomar hos tandvårdspersonal och skulle på lång sikt kunna resultera i bättre hälsa och 

välbefinnande. En bättre hälsa och välbefinnande kan leda till ett friskare samhälle, vilket är en 

strävan som Support Design har gentemot sina kunder. 

För fortsatt utveckling av konceptet och de framtagna lösningarna rekommenderas följande punkter: 

» Vidareutveckling av konceptet, till exempel hitta lösningar för att, förbättra 

vridfunktion och integrera free float-funktion 

» Inrätta en detaljkonstruktion med dimensionering för de detaljer i konstruktionen 

som i denna rapport endast är godtyckligt beskrivna 

» Grundligare undersökning av svenska underleverantörer som kan leverera det valda 

materialet 

» Göra en kostnadskalkyl 

» Tillämpa valda tillverkningsmetoder  

» Tillverka och testa prototyp utifrån en inrättad detaljkonstruktion och 

dimensionering 

» Användartestning av prototyp 

» Ytterligare intervjuer för att säkerställa behoven 

» Bredda användarkretsen till människor som arbetar inom medicin  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Projektplan 

Projektplan 
 

1. Inledning 

Projektet utförs på uppdrag av Support Design, Sunne i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen genomförs på 

Innovationsteknik- och designingenjörsprogrammet vid Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp och sträcker sig över vårterminen 

2017. Handledare är Kristina Gullander och examinator är Leo de Vin. 

1.1 Bakgrund 

Support Design är ett svenskt företag som tillverkar och distribuerar ergonomiska stolar i sin fabrik i 

Sunne. Kunderna finns till största del på dental- och medicinmarknaderna, men även hos 

kontorsarbetare. Stolarna används i miljöer där man ofta sitter under långa arbetsdagar och ett 

flertal av användarna utför ibland precisionsarbete, vilket gör att de är i behov av avlastning för 

armar och axlar. 

Idag köper Support Design in armstöd från bland annat USA och Kina där produkterna har funnits 

under många år på marknaden och konkurrenterna säljer likadana armstöd. Med anledning vill 

Support Design starta en egen produktion av armstöd.  

 

Uppdraget från Support Design är att, utveckla ett ergonomiskt armstöd med funktioner som 

avlastar, ger stöd och samtidigt ger en flexibilitet för användaren att ändra arbetsställning. Förutom 

funktionen skall armstödet ha en ny design som är estetiskt tilltalande och som motsvarar företagets 

formgivning, vars design uttrycks som minimalistisk, funktionell och harmonisk. På lång sikt ser 

Support Design att en egen design och produktion i Sverige skulle ge dem konkurrensfördelar, 

underlätta logistiken och resultera i bättre marginaler.  

 

Referensdokument: Bilaga 1–2: Projektuppdrag 

1.2 Problemformulering 

Den inledande problemformuleringen som behandlas i rapporten består är ”Hur kan man utveckla 

ett ergonomiskt armstöd som tillhandahåller funktionalitet och en estetiskt tilltalande design utifrån 

företagets formgivning och som resulterar i att företaget kan tillverka egna armstöd istället för att 

köpa in från andra länder?”. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla ett ergonomiskt armstöd till Support Design, som kan ge 

möjlighet till en ny produktion och lång sikt ge företaget konkurrensfördelar, underlätta logistiken 

och resultera i bättre marginaler. 
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1.4 Mål 

Projektets mål är att hitta ett koncept för ett armstöd, som ha en ergonomisk utformning med 

funktioner som avlastar, ger stöd och ger flexibilitet för användaren att ändra arbetsställning och 

som om möjligt passar till alla stolar i sortimentet, både vad gäller infästning och design. Målet är 

också att armstödet skall vara enkelt att montera, ha ett utseende som sammanfaller med företagets 

formgivning och ligga inom en tillverkningskostnad på 800–1200 kronor.  

Som mål är också att projektet skall genomföras på ett ingenjörs- och designmässigt arbetssätt enligt 

faserna som ingår i produktutvecklingsprocessen. Startfasen innefattar projektstart och 

projektplanering. Genomförandefasen innefattar förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, 

metodkapitel, konceptval, delredovisning, konstruktion och slutlig prototyp. Slutfasen innefattar 

opponering, presentation och utställning. 

Projektet påbörjas v.4 med projektstart och avslutas v. 22 med slutredovisning, vilket är en period 

som skall motsvara en arbetsinsats på 600 h. 

2. Organisation 
 
Tabell 10 Organisation 

Befattning Organisation 

Projektledare: 
Elin Berg 

Karlstads universitet 

Uppdragsgivare: 
Marcus Ericsson 

Support Design AB 

Handledare: 
Kristina Gullander 

Karlstads universitet 

Examinator: 
Leo De Vin 

Karlstads universitet 

 

 

3. Projektmodell 
 
Tabell 11 Projektmodell 

 

Projektfas  Milstolpe Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

 
Startfas 

    

Planering Inlämning 
Projektplan 

 17-02-06 Elin  

  Projektplan 
godkänd 

 Uppdragsgivare 
Examinator 

Genomförandefas     

Förstudie  
 

 17-02-26 Elin 
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Produktspecifikation  
Kravspecifikation 
klar 

 17-03-05 Elin 

  Kravspecifikation 
godkänd 

 Uppdragsgivare 

Konceptgenerering  Konceptbeskriv-
ningar klara 
 

 17-03-18 Elin 

Metodkapitel Inlämning 
Metodkapitel 

 17-03-20 Elin 

  Metodkapitel 
godkänd 

 Examinator 
Uppdragsgivare 
 

Konceptval Konceptval klart  17-03-31 Elin 

  Konceptval 
godkänt 

 Uppdragsgivare 
 

Delredovisning  
 
 

 17-03-23 -  
17-03-24 

Elin 

Layout-/ 
detaljkonstruktion 

  17-04-13 Elin 

Prototyptestning Test av prototyp 
klar 

 17-04-28 Elin 

  Resultat av 
prototyp godkänd 

 Uppdragsgivare 
 

Slutlig konstruktion Konstruktion klar  17-05-14 Elin 

  Konstruktion 
godkänd 

 Uppdragsgivare 
 

 
Slutfas  

    

Rapportskrivning   17-05-26 Elin 

Opponering  Rapport godkänd 
för opponering 

17-05-26  
 

Examinator 
Uppdragsgivare 
 

 Opponering  17-06-7 –  
17-06-08 

Elin 

Slutredovisning Presentation  17-06-02 Elin 

Utställning  
 

 17-06-02 Elin 
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Godkännande av 
rapport efter 
justering  

  17-06-19 Examinator 

 
4. Kommentar till tidsplan 

Utifrån startfas, genomförandefas och slutfas bryts projektet ned i arbetspaket med hjälp av en Work 

Breakdown Structure (WBS), se Bilaga 1–2: WBS.  

Tidplanen är utformat som ett Gantt-schema, se Bilaga 1–3: Gantt-schema, med alla projektets 

aktiviteter. Gantt-schemat delas upp i två läsperioder (LS), en för LS 1 (v.4–v.13) och en för LS 2 

(v.14–v.24), för att tydliggöra projektets tidsrymd. Varje aktivitet ryms i sin egen LS förutom 

aktiviteten rapportskrivning, ID 17, som pågår hela LS 1 och hela LS 2.  
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5. Riskbedömning 

En riskanalys genomförs för att identifiera, bedöma och åtgärda risker som finns i projektet för att på 

förhand kunna eliminera risker eller kunna vidta åtgärder om de inträffar. Riskanalysen görs med 

hjälp av miniriskmetoden där ett riskvärde (R) tas fram genom att multiplicera sannolikheten (S) att 

risken ska inträffa med konsekvensen (K) av att det inträffar. Uppskattningen görs på en skala 1–5 

där 1 är lägst och 5 är högst. Därefter beslutar man vilken åtgärd som krävs för att eliminera eller 

minimera risken. 

 
Tabell 12 Riskanalys enligt miniriskmetoden 

 

 

6. Dokumenthantering 

Alla dokument, bilder och andra filer som skall användas i projektet sparas på en hårddisk och laddas 

upp på It’s Learning under fliken ”Projekt” i mappen ”Examensarbete”. Dokumenten namnges efter 

projektfas och får ett unikt versionsnummer. Under projektets gång sker kommunikation med 

handledare via e-post och möten. Med uppdragsgivare kommuniceras projektet via e-post, telefon 

och möten. Vid rapportskrivning används Karlstads universitets försättsblad, rapportmall enligt 

kursmaterial och referenshantering enligt Hardvardmetoden.  

Bilagor 

Bilaga 2: Projektuppdrag 

Bilaga 3: WBS 

Bilaga 4: Gantt-schema 

 
 
 

  

Riskbeskrivning S K R=S•R Åtgärder 

Sjukdom som försenar projektet 2 4 8 Ändringar i tidsplanering 

Tidplanen håller inte 2 3 6 Framtung process 

Brist på information/data 2 3 6 Noggrann förstudie med många olika 
informationskällor 

Dokumentation försvinner 1 4 4 Säkerhetskopiering 

Lösningsförslag motsvarar inte 
ställda krav 

2 4 8 Noggrann förstudie och regelbunden 
uppföljning med handledare och 
uppdragsgivare 

Projektet godkänns inte 1 5 5 Regelbunden uppföljning med 
handledare och uppdragsgivare 
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Bilaga 1–2: Projektuppdrag 
 

 



72 
 

  



73 
 

Bilaga 1–2: WBS 
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Bilaga 1–3: Gantt-schema 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Denna intervjuguide användes som mall under de intervjuer som genomfördes i projektet. Då 

intervjuguiden bygger på en semistrukturerad modell, som innebär att öppna och flexibla 

diskussioner kan förekomma, finns inte alla frågor med i den grundläggande mallen.  

I samband med några av intervjuerna skedde observationer för att få mer kunskap om människors 

beteende och deras interaktion med sin miljö och jämföra resultatet av intervjuerna. 

Innan intervjun påbörjades informerades intervjupersonen om: 

▪ Vem intervjuaren är, vad den gör och vad projektet handlar om 

▪ Syfte och mål med intervjun 

▪ Anonymitet, inga namn eller andra kopplingar till intervjupersonen kommer att nämnas i 

resultatet 

▪ Tidsåtgång för intervjun 

▪ Dokumentation, dokumenteras i en examensrapport 

▪ Hur intervjun är upplagd och vilka typer av frågor som kommer att ställas 

▪ Hur observationen kommer att gå till (för de som skall observeras) 

Intervjufrågor - tandläkare 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vad heter kliniken som du arbetar på? 

3. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

4. Arbetar du heltid eller deltid? 

5. Arbetar du ensam eller i team? 

6. Vad har du för operatörsstol?  

7. Använder du armstöd? 

Om ja: 

7a. Vid vilka tillfällen använder du armstödet? 

7b. Vad finns det för fördelar med armstödet? Finns det något du vill förbättra?  

Om nej: 

7c. Varför? 

7d. Hur avlastar du armarna idag? 

8. Har du några arbetsrelaterade besvär och/eller sjukdomar? 
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Intervjufrågor – tandhygienist 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vad heter kliniken som du arbetar på? 

3. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

4. Arbetar du heltid eller deltid? 

5. Hur många patienter per dag tar du emot? 

6. Hur lång tid sitter du ner under ett patientbesök? 

7. Vad använder du för operatörsstol?  

8. Använder du armstöd? 

Om ja: 

8a. Vid vilka tillfällen använder du armstödet? 

8b. Vad finns det för fördelar med armstödet? Finns det något du vill förbättra?  

Om nej: 

8c. Varför? 

8d. Hur avlastar du armarna idag? 

9. Har du några arbetsrelaterade besvär och/eller sjukdomar? 

10. Hur ser arbetsplatsen ut i övrigt vad gäller ergonomiska hjälpmedel? 

Intervjufrågor – tandsköterska 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vad heter kliniken som du arbetar på? 

3. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

4. Arbetar du heltid eller deltid? 

5. Vad har du för operatörsstol?  

6. Använder du armstöd? 

Om ja: 

7a. Vid vilka tillfällen använder du armstödet? 

7b. Vad finns det för fördelar med armstödet? Finns det något du vill förbättra?  

Om nej: 

7c. Varför? 

7d. Hur avlastar du armarna idag? 

7. Har du några arbetsrelaterade besvär och/eller sjukdomar? 

8. Hur ser arbetsplatsen ut i övrigt vad gäller ergonomiska hjälpmedel? 
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Bilaga 3: Intervjuer och observationer 

Intervjuer – tandläkare 

 

 

Frågor kring: Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Kön Man Man Man Kvinna 

Ålder +65 20–25 50–55 40–45 

Yrkestitel Tandläkare Tandläkare Tandläkare Tandläkare 

Klinik Privat, egen verksamhet Folktandvården 
Kristinehamn 

Folktandvården Haga Privat, Brotandläkarna 
Kristinehamn 

Antal år i yrket  Över 30 år Drygt ½ år Över 30 år 15 år 

Heltid/deltid Innan pensionen. Heltid, 
Nu: Deltid med 3 timmar 
per dag 

Heltid Heltid Heltid 

Vilket arbetssätt som 
används 

Ensam Team Team Team 

Typ av operatörsstol Stol med cykelliknande 
sadelsits  

Sadelstol Sadelstol Sadelstol 

Om ryggstöd finns och 
används 

Ja, används Nej Nej Ja, används 

Finns några 
arbetsrelaterade besvär 
och/eller sjukdomar 

Har en muskulär 
arbetsskada i skulderbladet. 
Känner inga fysiska besvär 
under arbetet, men på 
fritiden 
 

Inga fysiska besvär Har länge haft problem med 
axlarna på grund av fel 
arbetsposition 

Besvär med ländrygg, axlar 
och armar. Har 
tennisarmbåge. 
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Frågor kring: Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Används armstöd Nej, känner inget behov. Att 
jobba utan assistent gör att 
man kan jobba runt 
patienten och därmed få 
rörelse. 

Nej, känner inget behov. 
Önskar dock någon typ av 
avlastning vid vissa ingrepp, 
såsom borrning och 
bedövning. Vid borrning 
utsätts hand och handled 
för vibrationer. Vid 
bedövning krävs en speciell 
vinkel på 
bedövningssprutan, vilket 
ger en dålig arbetsställning. 

Ja, en för varje arm. 
Använder armstöden för att 
avlasta armarna under 
ingrepp och därmed 
undviker fel arbetsposition. 
Positivt med armstöden: 
Ger avlastning och stöd 
under arbetet, går att välja 
en eller två armstöd. 
Negativt med armstöden: 
Lite stor då endast en del av 
det används.  

Nej, känner inget behov och 
tycker att det är i vägen. 

 

Finns det ergonomiska 
arbetshjälpmedel 

Inga hjälpmedel finns Använder luppar för att 
undvika böjd nacke och höj- 
och sänkbart bord för att 
variera arbetsställning 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 
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Intervjuer – tandhygienister 

Frågor kring: Intervjuperson 5 Intervjuperson 6 Intervjuperson 7 Intervjuperson 8 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 35–40 40–45 45–50 35–40 

Yrkestitel Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist 

Klinik Folktandvården 
Kronoparken 

Folktandvården 
Kristinehamn 

Privat, egen verksamhet Folktandvården Haga 

Antal år i yrket  17 år 28 år 35 år 15 år 

Heltid/deltid Heltid Heltid Heltid Heltid 

Antal patientbesök och 
varaktighet 

Tar emot 15–25 patienter 
per dag där antalet beror på 
om patienten är vuxen eller 
barn. Barn tar cirka 30 
minuter och vuxna mellan 1 
och 2 timmar. Under 1 
timmes behandling sitter 
hon ned 30 minuter.  

Under 1 timmes behandling 
sitter hon ned 40 minuter. 

Tar emot mellan 5–7 
patienter per dag. Under 1 
timmes behandling sitter 
hon ned 40 minuter. 
 

 

Tar emot mellan 4–15 
patienter per dag. Under 1 
timmes behandling sitter 
hon ned 40 minuter. 

 

Typ av operatörsstol Sadelstol Sadelstol Annan operatörsstol Sadelstol 

Om ryggstöd finns och 
används 

Nej Nej Ja, används inte Ja, används inte 

Finns några 
arbetsrelaterade besvär 
och/eller sjukdomar 

Inga fysiska besvär. Enda på 
kliniken som inte har 
besvär. 

Har besvär i rygg och 
vänster axel. 

Förslitningsskada i höger 
tumme, har tennisarmbåge, 
knöl i nacken. Upplever 
dock inte att besvären är 
något större problem i 
arbetet 

Har besvär med ländrygg 
och har tennisarmbåge. 
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Frågor kring: Intervjuperson 5 Intervjuperson 6 Intervjuperson 7 Intervjuperson 8 

Används armstöd Ja. Använder armstöd 
sedan yrkesstart i 
förebyggande syfte då hon 
har tendens att lyfta armen 
under vissa arbetsmoment. 
Armstödet används ofta vid 
borttagning av tandsten. 
Positivt: Erbjuder avlastning 
vid arbete och vila, kan 
justeras kring sin egen axel, 
är höj- och sänkbar. 
Negativt: Lite klumpig då 
den ibland är i vägen 

Ja. Använder armstöd till 
vänster arm på grund av 
besvär i rygg och vänster 
axel. Armstödet används 
som stöd under både 
arbete och vila. Positivt: 
Kan användas som 
ryggstöd, erbjuder 
avlastning för en eller båda 
armarna vid arbete eller 
vila, är höj- och sänkbar. 
Negativt: Klumpigt och stort 
då det ibland är i vägen 

Nej, men saknar stöd för 
armarna under statiska 
moment. 

Nej, känner inget behov och 
tycker att det är i vägen. 

 

Finns det ergonomiska 
arbetshjälpmedel 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

Inga hjälpmedel Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 
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Frågor kring: Intervjuperson 9 Intervjuperson 10 

Kön Kvinna Kvinna 

Ålder 55–60 60–65 

Yrkestitel Tandhygienist Tandhygienist 

Klinik Privat, Brotandläkarna 
Kristinehamn 

Privat, Brotandläkarna 
Kristinehamn 

Antal år i yrket  Över 20 år Över 35 år 

Heltid/deltid Deltid Heltid 

Antal patientbesök och 
varaktighet 

Patientbesök varierar då 
vissa dagar inkluderar 
receptionsarbete.  

 

Typ av operatörsstol Sadelstol Sadelstol 

Om ryggstöd finns och 
används 

Ja, används Nej 

Finns några 
arbetsrelaterade besvär 
och/eller sjukdomar 

Besvär med nacke och 
axlar, särskilt höger axel 
men även vänster 

Inga arbetsrelaterade 
besvär 
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Frågor kring: Intervjuperson 9 Intervjuperson 10 

Används armstöd Nej, tycker de är för stora 
och i vägen. Önskar ett 
smidigare armstöd. 

Ja. Har använt armstöd 
under hela sin yrkeskarriär. 
Används vid enskilt arbete 
eller i team med tandläkare. 
Positivt: Kan användas som 
ryggstöd, erbjuder 
avlastning för en eller båda 
armarna vid arbete eller 
vila, är höj- och sänkbar. 
Negativt: Inget 

Finns det ergonomiska 
arbetshjälpmedel 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 
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Intervjuer – tandsköterskor 

Frågor kring: Intervjuperson 11 Intervjuperson 12 Intervjuperson 13 Intervjuperson 14 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 55–60 55–60 45–50 40–45 

Yrkestitel Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska 

Klinik Folktandvården 
Kristinehamn 

Folktandvården Haga Folktandvården Haga Privat, Brotandläkarna 
Kristinehamn 

Antal år i yrket  Över 30 år 45 år 27 år Över 30 år 

Heltid/deltid Heltid Heltid Heltid Heltid 

Vilket arbetssätt som 
används 

Team  Team Team Team 

Typ av operatörsstol Sadelstol  Sadelstol Sadelstol Sadelstol 

Om ryggstöd finns och 
används 

Nej Nej Nej Nej 

Finns några 
arbetsrelaterade besvär 
och/eller sjukdomar 

Inga fysiska besvär 
 

Har ont på flera ställen i 
kroppen, men främst med 
höger höft som är opererad 
och med axlarna (framför 
allt höger) 

Har besvär i rygg och axlar. Besvär med axlar, främst 
höger.  
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Frågor kring: Intervjuperson 11 Intervjuperson 12 Intervjuperson 13 Intervjuperson 14 

Används armstöd Nej, känner inget behov. 
Får mycket rörelse då hon 
rör på sig mycket mellan 
ingreppen. Vid statiska 
moment, exempelvis lägga 
bedövning, har hon löst 
problemet genom att vila 
armen på patientens bröst. 

Ja. Använder ett armstöd 
till höger arm.  

Nej, känner inget behov och 
tycker att det är i vägen. 
 

Nej, känner inget behov och 
tycker att det är i vägen. 

 

Finns det ergonomiska 
arbetshjälpmedel 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 

Höj- och sänkbart bord för 
att variera arbetsställning 
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Observationer – personer utan armstöd  

Observationer kring: Observationsperson 1 
(intervjuperson 1) 

Observationsperson 2 
(intervjuperson 2) 

Observationsperson 3 
(intervjuperson 11) 

Observationsperson 4 

Yrkestitel Tandläkare Tandläkare Tandsköterska Tandhygienist 

Typ av patientbesök Rutinkontroll Lagning av tänder Lagning av tänder Rutinkontroll 

Vilket arbetssätt används Arbetar utan assistent. 
Cirkulerar runt patienten. 

Arbetar med assistent Assisterar tandläkare  Ensam. Cirkulerar runt 
patienten. 

Hur är rummet utformat  Liten mängd utrustning och 
möbler, som känns 
gammalmodiga.  

Rummet är ganska litet och 
upplevs trångt på grund av 
mycket utrustning och 
möbler.  

Rummet är ganska litet och 
upplevs trångt på grund av 
mycket utrustning och 
möbler 

Liten mängd utrustning och 
möbler, som känns 
gammalmodiga. 

Hur ligger patienten i 
förhållande till 
arbetspositionen 

Patienten har en liggande 
position med en något 
uppåtlutad ställning. 

Patienten har en liggande 
position med en något 
uppåtlutad ställning. 

Patienten har en liggande 
position med en något 
uppåtlutad ställning. 

Patienten har en sittande 
position med en något 
bakåtlutad rygg 

Hur avlastas armarna Ingen avlastning finns Ingen avlastning finns Vid vila avlastas armarna på 
den egna kroppen genom 
att placera händerna på 
knäna eller hålla armarna i 
kors. Vid bedövning sker 
avlastning på patientens 
bröst. 

Avlastning sker mot den 
egna kroppen där 
armbågarna placeras på 
höftbenen.  
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Observationer kring: Observationsperson 1 Observationsperson 2 Observationsperson 3 Observationsperson 4 

Hur upplevs statiska 
arbetshållningar och när 
sker dessa 

Under patientbesöket 
observerades att vänster 
arm mest är utsatt för 
statiskt arbete. Vid 
flourbehandling hölls en 
spegel i vänster arm och 
flouret lades på med höger 
hand. Under detta moment 
var vänster armbåge 
placerad i riktning bort från 
kroppen. Vid rengöring 
hölls en sug i vänster hand 
och armen lyftes i en hög 
position, vilket gjorde att 
armbågen hamnade en lång 
bit i riktning från kroppen. 
Under patientbesöket 
observerades en dålig 
sittställning med böjd nacke 
och krökt rygg. 

Vid borrning hålls 
armbågarna placerade i 
riktning bort från kroppen 
och axlarna höjdes. Vid 
bedövning böjs 
överkroppen över 
patienten, 
bedövningssprutan hålls i 
höger hand och armen sätts 
i en hög position med en 
dålig arbetsvinkel. Under 
patientbesöket 
observerades en dålig 
sittställning med krökt rygg. 
Luppar används för att 
undvika böjd nacke, men 
nacken böjs ändå. 

Vid bedövning böjs 
överkroppen över 
patienten, 
bedövningssprutan hålls i 
höger hand och en spegel i 
vänster hand och höger arm 
avlastas på patientens 
bröst. 

Under hela patientbesöket 
förekommer flera olika 
statiska arbetshållningar. 
Vid borttagning av tandsten 
observerades flera 
regelbundet 
förekommande positioner: 
Böjda/flexade armar, lyft av 
armar, armbågarna 
placerade i riktning bort 
från kroppen, upphöjda 
axlar, vridning av överkropp 
och nacke.  
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Observationer – personer med armstöd 

Observationer kring: Observationsperson 5 
(intervjuperson 6) 

Observationsperson 6 
(intervjuperson 3) 

Observationsperson 7 
(intervjuperson 10) 

Yrkestitel Tandhygienist Tandläkare Tandsköterska 

Typ av patientbesök Rutinkontroll Lagning av tänder Rutinkontroll 

Vilket arbetssätt används Mest enskilt, men vid behov 
tillsammans med 
tandläkare 

Arbetar med assistent Mest enskilt, men ibland 
assisteras tandläkare 

Hur är rummet utformat Rummet är ganska litet och 
upplevs trångt på grund av 
mycket utrustning och 
möbler. 

Rummet är ganska stort. 
Mycket utrustning och 
möbler finns. Fria ytor finns. 

Rummet är ganska litet och 
upplevs trångt på grund av 
mycket utrustning och 
möbler. 

Hur ligger patienten i 
förhållande till 
arbetspositionen 

Patienten har en liggande 
position med en något 
uppåtlutad ställning. 

Patienten har en liggande 
position med en något 
uppåtlutad ställning. 

Patienten har en liggande 
position med en något 
uppåtlutad ställning. 

Används armstödet Ja, ibland Ja Ja 

Hur och när används 
armstödet 

Vid borttagning av tandsten 
avlastas vänster armbåge 
på stödet. Vid vila avlastas 
armarna eller ryggen då det 
kan användas som 
ryggstöd. Inga märkbara 
statiska arbetshållningar 
observerades då armstödet 
används som avlastning 

Observationspersonen har 
två armstöd, ett för varje 
arm, som används genom 
att avlasta armbågarna på 
stöden. Armstöden används 
vid ingrepp som innebär 
statisk arbetshållning. 

Armstödet används vid 
behov för att avlasta höger 
eller vänster armbåge. Vid 
assistens för tandläkare 
används stödet framför 
kroppen för att stödja 
armarna. Armstödet 
används ibland som 
ryggstöd.  
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Bilaga 4: Produktspecificering 

Tabell 13 Kravspecifikation enligt Olssons kriteriematris för produktspecificering 

Nr Cell  Kriterium 
Krav/ 
Önskemål 

Funktion/ 
Begränsning 

Vikt 

1  Huvudfunktion Bära last K F  

2 1.1 Alstring/Process Hållfasthetsberäkning enligt SIS:s anvisningar K B  

3 1.2 Alstring/Miljö  Miljövänligt material Ö B 2 

4   Följa hygienkrav K B  

5 2.1 Framställning/Process Free float-funktion Ö F 4 

6   Vara låsbar K F  

7 2.2 Framställning/Miljö  Miljövänlig tillverkning Ö B 2 

8 2.3 Framställning/Människa  Minimera vikt K B  

9   Vara stabil K B  

10 2.4 Framställning/Ekonomi  Tillverkningskostnad mellan 800–1200 kr Ö B 1 

11 3.1 Avyttring/Process Monteringsvänlig K F  

12 4.1 Brukning/Process  Användarvänlig K F  

13   Smidig utformning Ö F 5 

14   Enkel rengöring Ö F 4 

15 4.3 Brukning/ Människa  Motsvara företagets formgivning K B  

16   Medföra ergonomisk arbetsställning K F  

17   Erbjuda avlastning K F  

18   Undvika skär- och klämrisk K F  

19   Justerbar i sidled Ö F 4 

20   Justerbar i höjdled K F  

21   Justerbar i djupled Ö F 4 

22   Erbjuda ryggstöd Ö F 3 

23   Vridbar funktion Ö F 3 

24 4.4 Brukning/Ekonomi Uttrycka kvalité Ö B 4 
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Bilaga 5: Beräkning av olika belastningsfall 

Beräkning av belastningsfall 
Tabell 14 Mått som används vid beräkningar där L = längd, D = ytterdiameter, d = innerdiameter, s = tjocklek 

 L D d s 

A – Infästning 0,235 0,052 0,032 0,003 

B – Rör 1, horisontell 0,245 0,032 0,029  

C – Solid 1, horisontell 0,102 0,026   

D – Rör 2, vertikal  0,032 0,029  

E – Solid 2, vertikal  0,026   

 

1. Sträckgräns 

A – Infästning 

 

 

 

𝑀𝑣 = 𝐹(𝐿𝑠 + 𝐿𝑟) 

𝑊𝑣 =
𝜋𝑠𝑑2

2
 

𝜏 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
= 24 𝑀𝑃𝑎 

  



94 
 

B – Rör 1, horisontell 

                       

                      

 

𝑀𝑏 = 𝐹(𝐿𝑠 + 𝐿𝑟) 

𝑊𝑏 =
𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

32𝐷
 

𝜎𝑠 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
= 44 𝑀𝑃𝑎 

 

Solid 1, vertikal   Rör 2, vertikal 

𝑀𝑏 = 𝐹(𝐿𝑠 + 𝐿𝑟)                          𝑀𝑏 = 𝐹(𝐿𝑠 + 𝐿𝑟) 

  

𝑊𝑏 =
𝜋𝑑3

32
                                                                                       𝑊𝑏 =

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

32𝐷
 

𝜎𝑠 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
= 90 𝑀𝑃𝑎                                                                      𝜎𝑠 =

𝑀𝑏

𝑊𝑏
= 149 𝑀𝑃𝑎 
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Enligt beräkningarna har rör 2 i vertikal belastning högst sträckgräns och eftersom detta 

belastningsfall även kommer ha högst utmattningsgräns väljs rör 2 vid beräkning av utmattning.  

2. Utmattningsgräns 

Rör 2, vertikal     

𝑀𝑏 = 𝐹(𝐿𝑠 + 𝐿𝑟)   

𝑊𝑏 =
𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

32𝐷
 

𝜎𝐷 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
= 132 𝑀𝑃𝑎 
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Bilaga 7: Materialval 

Materialval för en solid 

1. Upprätta en kravprofil 

Funktion: Bära last 

Målsättning:  

1. Minimera materialkostnad: Massa per enhet: 𝑚 = 𝜋𝑟2𝐿𝜌  

Kostnad C per enhet: 𝐶 = 𝐶𝑚𝜋𝑟2𝐿𝜌 

2. Minimera miljöpåverkan: Massa per enhet: 𝑚 = 𝜋𝑟2𝐿𝜌 

Miljöpåverkan H per enhet: H= 𝐻𝑚𝜋𝑟2𝐿𝜌 

Restriktion:  

1. Ej överstiga sträckgräns: 𝜎𝑠 =
𝐹

𝜋𝑟2 

Fri variabel: Radien, 𝑟 
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2. Ta fram meritvärden 

Meritvärde 1:  

Målfunktion: Minimera materialkostnad, C = Cm𝜋𝑟2Lρ 

Restriktion: Ej överstiga sträckgräns σs =
F

𝜋𝑟2 

𝜎𝑠 =
𝐹

𝜋𝑟2 → 𝑟 = √
𝐹

𝜎𝑠𝜋
     (sätt in i målfunktionen) 

𝐶 = √
𝐹

𝜎𝑠𝜋
𝐶𝑚𝐿𝜌 = (

𝐹

𝜋
)

(1/2)

×𝐿×
𝐶𝑚𝜌

𝜎𝑠
1/2

 

Parametrar som kan elimineras då de inte har något med materialet att göra är F, ℼ och L.  

Meritvärde som ska maximeras: 𝑴 =
𝝈𝟏/𝟐

𝑪𝒎𝝆
 

Meritvärde 2:  

Målfunktion: Minimera miljöpåverkan, H = Hm𝜋𝑟2Lρ 

Restriktion: Ej överstiga sträckgräns σs =
F

𝜋𝑟2 

𝜎𝑠 =
𝐹

𝜋𝑟2 → 𝑟 = √
𝐹

𝜎𝑠𝜋
     (sätt in i målfunktionen) 

𝐻 = √
𝐹

𝜎𝑠𝜋
𝐻𝑚𝐿𝜌 = (

𝐹

𝜋
)

(1/2)

×𝐿×
𝐻𝑚𝜌

𝜎𝑠
1/2

 

Parametrar som kan elimineras då de inte har något med materialet att göra är F, ℼ och L.  

Meritvärde som ska maximeras: 𝑴 =
𝝈𝟏/𝟐

𝑯𝒎𝝆
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Materialval för ett rör 

1. Upprätta en kravprofil 

Funktion: Bära last 

Målsättning:  

1. Minimera materialkostnad: Massa per enhet: 𝑚 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2)𝐿𝜌  

Kostnad C per enhet: 𝐶 = 𝐶𝑚𝜋(𝑅2 − 𝑟2)𝐿𝜌 

2. Minimera miljöpåverkan: Massa per enhet: 𝑚 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2)𝐿𝜌 

Miljöpåverkan H per enhet: H= 𝐻𝑚𝜋(𝑅2 − 𝑟2)𝐿𝜌 

Restriktion:  

1. Överlast i böjning – haveri: 𝜎𝑓 =
𝑀𝑓

𝑍
=

𝑀𝑓
𝐼

𝑦𝑚

 

Fri variabel: Arean, A = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 

 

 

2. Ta fram meritvärden 

Meritvärde 1:  

Målfunktion: Minimera materialkostnad, C = Cm𝜋(𝑅2 − 𝑟2)Lρ 

Restriktion: Överlast i böjning – haveri: 𝜎𝑓 =
𝑀𝑓

𝑍
=

𝑀𝑓
𝐼

𝑦𝑚

  

Fri variabel: Arean, A = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 

Z = böjmotståndet 

Φ𝑏
𝑓

=
𝑀𝑓

𝑀𝑓
0 =

𝑍

𝑍0
  ;  𝑍0 =

𝐴
3

2⁄

6
 

Φ𝑏
𝑓

=
𝑍

𝑍0
=

6𝑍

𝐴
3

2⁄
→ 𝑍 =

Φ𝑓𝐴
3

2⁄

6
 

𝜎𝑓 =
𝑀𝑓

(Φ𝑓𝐴
3

2⁄ /6)
  →   𝐴 = (

6𝑀𝑓

Φ𝑓𝜎𝑓
)

2
3⁄

 (sätt in i målfunktionen) 

m = (6𝑀𝑓)
2

3⁄
𝐿

𝐶𝑚𝜌

(Φ𝑓𝜎𝑓)
2

3⁄
 

Parametrar som kan elimineras då de inte har något med materialet att göra är Mf och L.  

Meritvärde som ska maximeras: 𝑴 =
(Φ𝑓𝜎𝑓)

2
3⁄

𝐶𝑚𝜌
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Meritvärde 2:  

Målfunktion: Minimera miljöpåverkan, H = Hm𝜋(𝑅2 − 𝑟2)Lρ 

Restriktion: Ej överstiga sträckgräns σs =
F

𝜋(𝑅2−𝑟2)
 

Fri variabel: Arean, A = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 

Z = böjmotståndet 

Φ𝑏
𝑓

=
𝑀𝑓

𝑀𝑓
0 =

𝑍

𝑍0
  ;  𝑍0 =

𝐴
3

2⁄

6
 

Φ𝑏
𝑓

=
𝑍

𝑍0
=

6𝑍

𝐴
3

2⁄
→ 𝑍 =

Φ𝑓𝐴
3

2⁄

6
 

𝜎𝑓 =
𝑀𝑓

(Φ𝑓𝐴
3

2⁄ /6)
  →   𝐴 = (

6𝑀𝑓

Φ𝑓𝜎𝑓
)

2
3⁄

 (sätt in i målfunktionen) 

m = (6𝑀𝑓)
2

3⁄
𝐿

𝐻𝑚𝜌

(Φ𝑓𝜎𝑓)
2

3⁄
 

Parametrar som kan elimineras då de inte har något med materialet att göra är Mf och L.  

Meritvärde som ska maximeras: 𝑴 =
(Φ𝑓𝜎𝑓)

2
3⁄

𝐻𝑚𝜌
 

 

 

 


