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Sammanfattning
Examensarbetet utfördes självständigt av Hediye Kinali, studerande på Högskoleingenjörsprogrammet i 
innovationsteknik och design vid fakulteten för teknik-och naturvetenskap på Karlstad universitet. Arbetet 
omfattar 22,5 högskolepoäng och utfördes under hösten 2012.

Uppdragsgivaren är BDI Business AB som bedriver konsultverksamhet med inriktning mot affärsutveckling och 
affärsinnovationer. Företaget har uppmärksammat att det många gånger upplevs svårt att flytta möbler i hemmet 
vilket leder till permanenta lösningar av möbleringar. I och med att intresset för heminredning ökar i allmänheten 
så blir behovet av att snabbt och enkelt kunna skapa förändringar viktigt. Detta problem är ännu större bland 
singelhushållen då förflyttningar kan vara svåra att utföra ensam, vilket har resulterat i uppdraget att ta fram ett 
redskap som med förbättrad funktionalitet förenklar förflyttningar av möbler i hemmiljö.

Fokus i projektet är förstudien som ligger till grund för det fortsatta arbetet och har fungerat som underlag för 
beslutsfattanden. En viktig del består i att skaffa djupare fakta vad gäller ergonomiska aspekter vid tunga lyft då 
denna kunskap är betydande för att utforma ett säkert förflyttningshjälpmedel. Mycket arbete har även lagts vid 
att hitta fakta som styrker behovet av projektet och även information som ligger till grund för krav hos 
produkten. Vidare har även konkurrentundersökningar och konsumentintervjuer genomförts och tolkats för att 
sedan överföras till produkten.

Under idégenereringsprocessen användes en rad olika idégenereringsmetoder såväl vid internt idégenerering 
och i externa grupper. Många idéer framkom under dessa tillfällen och har med hjälp av utvecklings – och 
urvalsmetoder samt ett nära samarbete med uppdragsgivaren rensats i flera steg för att resultera i fem koncept 
vilka i sin tur ytterligare utvecklades och utvärderades med hjälp av skisser, funktionsmodeller och tester.

Materialet som tagits fram för de fem koncepten presenterades för uppdragsgivaren som gjorde det slutliga valet 
för vilket koncept som skall utvecklas till det slutliga produktförslaget.  Konceptet som valdes anses nyskapande i 
och med sin slädform som tar möbeln över trösklar. Det  valda konceptet utvecklades under detaljkonstruktionen 
vad gäller dimensionering, materialförslag och formgivning. För att visa konstruktionen och utseendet på ett 
tydligt sätt gjordes CAD-ritningar samt illustrationer av olika färgförslag i Solid Works. Detta underlag användes 
sedan för att ta fram prototyper för konceptet. Konceptet anses passande för projektets ändamål, den löser 
problemet på ett lätt sätt utan komplicerad konstruktion och anses ha marknadspotential hos den tänkta sälj – 
och distributionskanalen. Konceptet medför även att en ensam användare själv kan flytta möbler vilket är en 
viktig del i projektet.  



Abstract
The thesis was conducted independently by Hediye Kinali, student at the Bachelor program in Innovation and 
Design engineering within the Faculty of Technology and Science at Karlstad University. The work includes 22.5 
credits and was conducted during the autumn term 2012.

The client is BDI Business AB which provides consulting services focusing on business development and 
innovation. The company has noted that it is often difficult to move furniture at home which leads to permanent 
solutions of furnishing. With the increased public interest of interior design the need  to quickly and easily be 
able to create changes becomes important. The problem is even greater among single households where 
refurnishing can be difficult to perform alone, which has resulted in the assignment to develop a tool that with 
enhanced functionality simplifies the movement of furniture in the home.

The focus of the project is a feasibility study which forms the basis for further work, and has served as support 
for decision making. An important part is to get deeper facts with regard of the ergonomic aspects of the heavy 
lifting. This knowledge is important to be able to design a secure mobility devices. A lot of work has also been 
about finding facts justifying the need for the project and also to find information that forms the basis for the 
product requirements. Furthermore, a competitor study and interviews of consumers 
has been conducted and interpreted to be transferred to the product.

A variety of methods was used during the process to generate ideas, both in internal groups and external groups. 
Many ideas emerged during this work and was sorted in several steps with the help of development - and 
selection methods as well as working closely with the client. The result was five concepts which in turn further 
developed and evaluated with the aid of sketches, functional models and tests.

The material developed for the five concepts were presented to the client which then made the final choice of  
which concept to be developed into the final product proposal. The chosen concept is considered innovative 
with the shape of a sleigh which takes furnitures over thresholds. The selected concept was developed during 
the detail construction in terms of dimensioning, suggestions of material and design. CAD drawings and 
illustrations of different color suggestions was made in SolidWorks to clearly demonstrate the construction and 
design. This information was then used to develop prototypes for the concept. The concept is considered 
suitable for the project's purpose, it solves the problem in a simple way without complicated construction and is 
considered to have market potential in the planned sales - and distribution channel. The concept also means that 
a single user himself can move  furnitures, which is an important part of the project. 
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1. Inledning
För en högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik och Design (180hp) krävs att ett examensarbete 
(kurskod MSGC12) med omfattning av 22,5hp genomförs och godkänns. Examensarbetet skall vara i 
projektform och ge studenten möjlighet till fördjupning av kunskaper inom området innovation och design. 

Följande projekt är utfört av Hediye Kinali, student vid Karlstad Universitet vid fakulteten för Teknik och 
naturvetenskap under höstterminen 2012. Projektet handleddes av universitetsadjunkt Lennart Wihk på 
Karlstad Universitet samt av uppdragsgivaren  Bo Wallin på BDI Bussiness AB. Examinator var Fredrik 
Thuvander, universitetslektor och professor på Karlstad Universitet.

1.1 Bakgrund
BDI Business AB är ett enmansbolag beläget i Glanshammar som har varit aktuellt sedan år 2009. Bolaget 
bedriver konsultverksamhet med inriktning mot affärsutveckling och affärsinnovationer. I företaget finns 
kunskap från arbete med försäljnings, marknadsförings och utvecklingsfrågor. Med en bakgrund från svensk 
livsmedelsindustri finns erfarenhet av att initiera, utveckla och genomföra innovativa projekt från idé, via 
produktion och logistik, till kund/konsument. Företaget har också arbetat med utbildningsuppdrag inom 
handel och servicesektorn.

Något som har uppmärksammats av BDI Business AB är att det många gånger kan vara svårt att skapa 
förändringar i rummet vad gäller inredning vilket leder till permanenta lösningar av möbleringar. I dagens 
samhälle finns många singelhushåll där detta problem kanske är ännu större då förflyttningar kan vara svåra 
att utföra ensam, och den hjälpande handen finns inte alltid där då man behöver den.

I och med att intresset för heminredning ökar i allmänheten så blir behovet av att snabbt och enkelt kunna 
skapa förändringar viktigt. I dagsläget finns ett antal befintliga hjälpmedel att hitta på marknaden men som 
lämnar möjligheter till förbättringar.

BDI Business AB syftar därför till att utveckla en produkt som med förbättrad funktionalitet förenklar 
förflyttningar av möbler i hemmet och eventuellt inom industrin med hjälp av en, eller en serie produkter.

1.2 Problemformulering
Hur skall ett förflyttningshjälpmedel för möbler i hemmiljö utformas för att tilltala och förenkla för den 
heminredningsintresserade att lättare och oftare kunna ändra om i rummet genom att bättre tillgodose 
såväl människans kroppsliga samt rummets förutsättningar?

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att ta fram en förbättrad produkt som används för att förenkla förflyttningar av 
möbler i hemmet och eventuellt inom industrin så att det ökade intresset av heminredning och att lätt 
kunna ändra om i rummet tillgodoses. Konsumentprodukten syftar till att bli ett lättanvänt och lättillgängligt 
redskap som finns i allas hem.

Studenten skall utföra, på ett korrekt arbetssätt och med de kunskaper som erfordrats under utbildningen, 
ett självständigt produktutvecklingsprojekt från uppstart till färdigställande. 
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1.4 Målsättning
Som studerande är målet att uppfylla kursmålen som beskrivs i kursplanen (Karlstad Universitet 2012a) som 
tilldelats vid kursstart så att examination av en högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik och Design 
(180hp) godkänns.

Genom att uppfylla examinationskraven skall studenten skaffat sig djupare kunskap inom de ingående 
områdena i utbildningen och på så vis känna sig säkrare och redo för ett självständigt fortsatt yrkesliv. Det 
utförda examinationsarbetet skall även fungera som dokumentation av studentens kunskaper för att i 
framtiden kunna visas upp för eventuella arbetsgivare. 

Projektet skall leda fram till en prototyp av en förbättrad konsumentprodukt som förenklar och 
effektiviserar förflyttning av möbler i hemmet och som möjliggör en mer varierande vardag vad gäller 
inredning. Denna lösning skall presenteras för en specifik sälj-och distributionskanal som öppnar vägar till  
affärskontakter och som förhoppningsvis för ut produkten på marknaden. Projektet skall även mynna ut i en 
muntlig presentation, utställning och rapport.

Önskvärda mål är också att produkten skall vara ergonomiskt genomtänkt så att den avlastar användaren, 
vara lättanvänd och lätt att förvara, ha ett utseende som tilltalar målgruppen, låg tillverknings-och 
försäljningskostnad och kunna användas av en ensam användare.

1.5 Avgränsningar
• Hjälpmedlet riktar sig till bruk i hemmiljö vilket stöds av litteraturstudien om att intresset för 

heminredning ökat kraftigt samt av konsumentintervjuerna som visar att det finns ett stort intresse 
för heminredning och att fler användningsområden inom hemmiljö så som att underlätta städning 
går att tillgodose med samma produkt.

• Projektet avgränsas från andra potentiella branscher som skulle kunna ha behov av ett 
förflyttningshjälpmedel på grund av begränsad projekttid. Undersökning av möjligheter, genom 
intervju av livsmedelsbutik, gav resultatet att behov även finns här och inom andra 
industrier/branscher vilket tydliggör behovet av projektet. Uppdragsgivaren har dock möjlighet att 
senare vidareutveckla resultatet av detta projekt till en produktserie som även passar industrin.

• Hjälpmedlet är i första hand avsett för befintliga möbler hos den specifika sälj och 
distributionskanalen vilket grundar sig på önskemål från uppdragsgivaren att produkten skall säljas 
in hos detta företag samt av tidsbegränsning i projektet som begränsar möjligheten att titta på ett 
större område. Om lösningen sedan visar sig kunna användas på fler möbler ses detta som en 
bonus.

• Hjälpmedlet skall främst avse användning för soffa, säng, hylla och byrå vilket baseras på 
konsumentintervjuernas resultat för vilka möbler som främst flyttas och vilka möbler som är svårast 
att flytta.

• Fokus ligger i att integrera alla funktioner som är nödvändiga i produkten samt utformningen av 
hjälpmedlets utseende.
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• Produkten skall kunna hanteras av en ensam användare vilket främst baseras på resultatet av 
litteraturstudien om att singelhushållen är övervägande i vårt samhälle samt från kundintervjuerna 
som visar att många tycker det är svårt att flytta möbler ensamma.

• Försäljningspriset till konsument bör vara <300kr vilket påverkar konstruktionsmöjligheterna. Detta 
har tagits fram genom konsumentintervjuerna där resultatet visar hur mycket konsumenterna kan 
tänka sig att betala och om man kan tänka sig att betala.
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2. Metod
Detta projekt är uppbyggt av produktutvecklingsprocessens faser som finns beskriven i boken 
Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 2004).

De metoder som har används är valda med hänsyn till projektets syfte, mål samt problemformulering och är 
tillför att underlätta arbetet, samtidigt som vissa metoder är rent nödvändiga för att effektivt kunna 
strukturera arbetet och att kunna genomföra projektet.

2.1 Brief
En Brief är ett dokument mellan uppdragsgivare och uppdragstagare som skrivs i den inledande fasen av 
projektet för att definiera projektets mål och förutsättningar så att eventuella missförstånd minimeras. På så 
vis ger Briefen en tydlig bild av tidsramar och förväntat resultat (Österlin 2007). När denna 
överenskommelse är gjord kan vidare planering av projektet genomföras.

2.2 Gruppkontrakt
Ett gruppkontrakt är ett dokument som huvudsakligen är tillför att skapa trygghet i gruppen. 
Gruppdeltagarna binder sig genom detta dokument till att delta i projektet med god anda genom att vara 
överens om rutiner, kommunikation, rollfördelning, medföljande ansvar, konsekvenser och hur 
beslutsfattande sker.

I detta fall har gruppkontraktet skrivits mellan studenten och uppdragsgivaren då ett nära samarbete mellan 
dessa kommer ske och det är därför viktigt att man är överens om rutiner.

2.3 Planering
Planeringsfasen är viktig för att definiera arbetsmoment och fördela samt planera dess tidsåtgång inom 
projektets ram. Planeringen är ett sätt att strukturera projektet för ett effektivt arbete och resulterar i  
dokument som ger en bra överblick. Det finns olika metoder för effektiv planering, i detta projekt har 
nedanstående planeringsmetoder använts. 

2.3.1 WBS
Planeringsverktyget Work breakdown strukture, förkortad WBS, används för att bryta ned, definiera och 
strukturera projektets arbetsmoment i delmoment och aktiviteter. Metoden mynnar ut i ett WBS-schema 
av trädform som ger en överblick över arbetsmomenten och hur dessa förhåller sig till varandra.

2.3.2 Gantt
Ett Gantt-schema görs för att uppskatta projektets tidsåtgång och tidsfördelning per arbetsmoment. 
Schemat består av en y-axel med arbetsmomenten och en x-axel för tiden. Varje arbetsmoment 
representeras av en vertikal linje som visar dess varaktighet i tid. På så vis får man en bra överskådlig grafisk 
bild över hela projektet och hur dess aktiviteter hänger ihop. I Gantt-schemat är det viktigt att ta hänsyn till  
olika hållpunkter så som deadlines och fördela arbetstiden mellan dessa så att arbetet för varje moment 
anpassas till att vara färdigt i rätt tid. För att ytterligare detaljera Gantt-schemat så införs arbetstimmar per 
delmoment. Gantt-schemat uppdrateras under projektets gång för att hållas aktuellt och justeras utifrån 
oväntade förändringar. 
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2.3.3 Riskanalys
I början av ett projekt är det viktigt att identifiera möjliga risker som kan uppträda under projektets gång så 
att dessa kan undvikas och att åtgärder är förberedda. Man kan säga att riskanalysen kvalitetssäkrar 
projektet. Genom en lite modifierad metod av FMEA – Felmods och feleffektanalys (Johannesson et al. 
2004), så identifieras möjliga risker i en tabell och en bedömning med viktskala på ett till fem genomförs för 
sannolikheten att risken inträffar samt hur stor konsekvens risken tillför projektet. Produkten av viktskalan 
för sannolikheten och konsekvensen ger en riskfaktor, RPN – Risk Priority Number, som således talar om 
vilka risker som har hög sannolikhet att inträffa och ger allvarlig konsekvens.  När riskfaktorn är framtagen 
så formuleras åtgärder för varje framtagen risk. FMEA-analysen som beskrivs i boken Produktutveckling – 
effektiva metoder för konstruktion och design är anpassad för riskanalys av en produkt och har därför 
modifierats för att nu passa riskanalys av ett projekt. Bland annat har uppskattningen ”sannolikheten att 
inte upptäcka felet” tagits bort, viktskalorna är mindre och de identifierade felen är inte uppdelade i lika 
många delformuleringar under felkaraktäristik.     

2.4 Förstudie
Inför en nyutveckling så är det viktigt att göra en förstudie för att ta fram bakgrundsmaterial gällande 
marknad, design, tekniska lösningar och andra förutsättningar och belysa problemet från alla håll. 
Förstudien ger en bred grund och mynnar ut i en första kravpecifikation som talar om vad produkten skall  
uträtta (Johannesson et al. 2004).

2.4.1 Faktainsamling

2.4.1.1 Litteraturstudie

I början av förstudien genomfördes en litteraturstudie för att samla relevant fakta för att stärka 
projektgruppens kunskap och stödja projektets påståenden. Faktan hämtades främst genom Google scholar 
men även genom bibliotekets databas. Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på 
webben så som vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, referat, citeringar och annan 
vetenskaplig litteratur (Karlstad Universitet 2012b).

2.4.1.2 Möbelfakta

För att kunna sätta upp relevanta avgränsningar för projektet vad gäller hur mycket vikt lösningen bör klara 
så genomfördes en faktainsamling på den tänkta sälj – och distributionskanalens hemsida där vikten på 
företagets befintliga möbler granskades och sammanställdes. 

2.4.1.3 Intervjuer

En djupintervju är ett kvalitativt sätt att ställa frågor på och ger således svar på frågorna hur? Och varför? 
(Stelacon 2012). Djupintervjun kan genomföras över telefon eller vid ett personligt möte (Handu AB 2012a) 
och karaktäriseras av en öppen och flexibel dialog där samtalet leds utifrån en i förväg fastställd 
intervjuguide med väsentliga frågor. Fördelen med denna metod är att det är möjligt att göra ändringar i  
guiden allteftersom det tillkommer ny information under intervjun som kan ge upphov till nya 
frågeområden (Demoskop AB 2012a).

Intervju har gjorts med ergonom/legitimerad sjukgymnast via personligt möte där samtalet spelades in för 
dokumentation samt per telefon med butikschef på Maxi Ica stormarknad Örebro.
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2.4.2 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning görs för att ta reda på relevant information för att lättare hitta rätt med den nya 
produkten. Bland annat tar man reda på vad som finns på marknaden idag, konsumentens inställning, vad 
konsumenten saknar och vad som kan förbättras så att kunden tilltalas.

2.4.2.1 Konkurrentundersökning

En konkurrentundersökning över internet genomfördes för att ta reda på hur marknaden kring projektets 
syfte ser ut i dagsläget samt för att samla inspiration till kommande arbete. En konkurrentundersökning är 
nödvändig för att minimera risker att efterlikna redan befintliga produkter då projektdeltagaren inte är fullt 
bekant med marknaden. Denna undersökning är också viktig för att gå vidare och skapa en relevant 
problemformulering (Johannesson et al. 2004). 

2.4.2.2 Produkttester

En allmänt känd och fullt accepterad metod är att köpa in konkurrenternas produkter för att prova i 
laboratorier, demontera och analysera (Johannesson et al. 2004).

Projektdeltagaren inhandlade två varianter av förflyttingsredskap från butiken Jula som finns nära 
tillgängligt för konsumenter och testade dessa genom att utsätta dem för vad som anses vara normalt bruk 
för produkten. De produkter som testades var Lift & Roll – möbelflyttsett (figur 11 sida 33)samt Hjulsats för 
möbelflyttning (figur 10 sida 33). 

2.4.2.3 Konsumentintervjuer

Då man vill undersöka kundernas eller användarnas synpunkter och värderingar av produktegenskaper är 
kvantitativa och kvalitativa metoder i form av enkäter eller intervjuer användbara. Vanligaste kvalitativa 
metoden är djupintervjuer där frågeställningarna är mycket öppna eller hårt styrda med strukturerade 
frågor. Vid kvantitativa studier kan insamlad data bearbetas och analyseras statistiskt (Johannesson et al.  
2004).

Projektgruppen har använt sig av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder i en 
konsumentintervju där frågorna formulerades i en intervjuguide och som fritt besvarades av 
konsumenterna. Svaren analyserades och sammanställdes sedan statistiskt i form av stapel – och 
cirkeldiagram.

2.4.2.4 Patentundersökning

Information om kända tekniska lösningar kan inhämtas genom patentsökningar. Ett patent behöver inte 
utge direkt konkurrens utan kan ge inspiration till vidare utveckling då en befintlig patenterad idé inte 
behöver vara praktiskt genomförbar. Ett gammalt patent som tidigare inte gått att förverkliga kan komma att 
utvecklas flera år senare då teknologin, material och tillverkning har utvecklats (Johannesson et al. 2004).

En mindre patentundersökning genomfördes i förstudien för att få en bild av vilka tekniska lösningar som 
finns registrerade i dagsläget för att underlätta förflyttning av möbler. Sökningen genomfördes via Patent 
och registreringsverkets hemsida (PRV 2012) där biblioteket för studenter och forskare användes med 
databaser över svenska patent, varumärken och design.
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2.4.3 Produktspecifikation
I produktspecifikationsfasen sätter man sig in i konstruktionsuppdraget och samlar in nödvändig 
information som saknas i uppdragsbeskrivningen. Produktspecifikationen är en konkretiserad målbild som 
specificerar alla kriterier för VAD som skall åstadkommas i projektet och ger på så vis alla engagerade en 
enhetlig syn. Det är viktigt med ändamålsenliga, entydiga och korrekta specifikationer som på ett riktigt sätt 
speglar rätt uppfattade behov som produkten skall uppfylla så att onödiga kostnader längre fram i projektet 
minskas. Informationen skall kunna användas vid sökandet efter konstruktionslösningar och som hjälp vid 
utvärderingen. Produktspecifikationen är ett  levande dokument och uppdateras således under projektets 
gång allt eftersom kunskapen om produkten ökar. Från en första målspecifikation skall den sluta i en 
slutspecifikation som beskriver den färdiga produkten då hela konstruktionsprocessen avslutats 
(Johannesson et al. 2004).

2.4.3.1 Olssons kriteriematris

För att på ett lämpligt sätt identifiera, samla in och beskriva kriterier så finns hjälpmedlet Olssons 
kriteriematris som är en form av checklista. Matrisen utgörs av produktens livsfaser samt identifierade 
aspekter som skall beaktas under varje livsfas (tabell 1 sida 12). För att skapa listan så görs en beskrivning av 
produktens huvudfunktion, därefter genomarbetas matrisens celler systematiskt och för varje cell skall 
relevanta kriterier formuleras. Om en cell ej anses relevant för specificering så hoppas denna över. För varje 
kriterium skall man sedan bestämma om detta är ett krav eller ett önskemål som senare viktas från ett till  
fem där fem är viktigast, samt om kriteriet är funktionellt eller begränsande (Johannesson et al. 2004).

Krav är kriterier som alltid måste vara fullständigt uppfyllda medan önskemålen tillåts bli mer eller mindre 
uppfyllda av konstruktionslösningen. Ett funktionellt kriterium är de funktionella egenskaper och beteenden 
som produkten förväntas ha eller funktionella effekter som den förväntas leverera. Begränsande kriterier 
sätter gränser för vilka problemlösningar som är tillåtna (Johannesson et al. 2004).

Dessa listade kriterier mynnar sedan ut i en kravspecifikation med krav och önskemål för produkten. När 
man sedan idégenererar så är syftet att uppfylla de funktionella kriterierna och de begränsande kriterierna 
används för att utvärdera idéerna och vaska fram vilka lösningar som är tillåtna (Johannesson et al. 2004).

Tabell 1: Olssons kriterimatris.

Aspekter  

Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi

Utveckling (Konceptframtagning, konstruktion) 1.1 1.2 1.3 1.4

Tillverkning (montering, lagring) 2.1 2.2 2.3 2.4

Försäljning 3.1 3.2 3.3 3.4

Användning (Installation, brukning, underhåll) 4.1 4.2 4.3 4.4

Eliminering (återvinning, separering) 5.1 5.2 5.3 5.4
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2.4.3.2 Kravspecifikation

De kriterier som genererats med hjälp av Olssons kriteriematris sammanställs  i en kravspecifikation med 
tabellformat för en tydlig överblick och viktas från ett till fem där där fem är viktigast.

2.4.4 Funktionsanalys
Det är viktigt att säkerställa att alla funktionella kriterier för produkten, och därmed alla funktionella krav, 
kommer att beaktas. De funktionella kriterierna är därför utgångspunkten i idégenereringsarbetet och man 
fokuserar på att hitta många lösningsalternativ för att uppfylla dessa (Johannesson et al. 2004).

Under funktionsanalysen skall man därför gå vidare med det underlag som finns i produktspecifikationen. 
Man börjar med att formulera problemet som finns i produktspecifikation i en vidare och abstraktare form, 
fortsättningsvis formuleras även de funktionella kriterierna i produktspecifikationen om i bredare och 
abstraktare termer. Syftet med detta är att skapa en funktionsstruktur (Johannesson et al. 2004). 

2.4.4.1 Funktionsstruktur

En funktionsstruktur visar alla funktioner som skall åstadkommas av produkten uppdelat i delfunktioner 
samt vilka relationer som råder mellan dessa. Syftet är att dela upp konstruktionsproblemet i ett antal 
mindre delproblem som man sedan söker dellösningar till vilka kan kombineras ihop till en totallösning. 
Detta skall med säkerhet vara enklare än att direkt hitta en totallösning (Johannesson et al. 2004).

2.4.5 Moodboard
För att ytterligare skaffa inspiration till projektet och som referens och kommunikationsunderlag vid 
idégenereringen skapades en moodboard vilket är ett collage av bilder som bland annat beskriver de 
egenskaper, visioner och känslor som är önskvärda hos produkten och som framkommit under förstudien.  

2.5 Idégenerering
Idégenereringen är den centrala fasen i idéarbetet och det är här det mesta av det kreativa krutet läggs. 
Kaos och frihet är viktiga ingredienser men även riktlinjer hjälper, därför är en planerad underliggande 
struktur ett måste (Michanek & Breiler 2012).

Under idégenereringen gäller det att hitta så många alternativa lösningar som möjligt som uppfyller de 
funktionella kriterierna. Att generera idéer systematiskt innebär att man använder sig av två grupper av 
metoder; Kreativa metoder så som brainstorming och rationella metoder så som lösningssökning i litteratur 
eller analys av befintliga och besläktade produkter. Målet är att hitta flest möjliga tänkbara lösningar, att 
kartlägga hela den möjliga lösningsrymden och hitta dellösningsalternativ som slutligen kan kombineras 
ihop till totallösningsalternativ som uppfyller alla krav i produktspecifikationen och är rimliga att genomföra 
(Johannesson et al. 2004).  

I detta projekt har idégenereringen delats in i två delar; Intern idégenerering som således sker mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare, samt extern idégenerering som i sin tur är uppdelad i två grupper av 
utomstående personer. Första gruppen består av 53 elever från Karlstad Universitet som under projekttiden 
gick en kurs i kreativitet och idégenerering, andra gruppen består av 2 privatpersoner som ingår i den tänkta 
målgruppen samt uppdragstagaren.
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2.5.1 Metoder för idégenerering
Det är viktigt att idéagenten känner sig bekväm, tycker om och tror på den idégenereringsmetod som har 
valts och att denna metod kommer att leda till positiva resultat. När valet av metoder skall göras så är det 
viktigt att ta hänsyn till att olika metoder tilltalar olika delar av människans kreativitet. En metod kan 
fungera utmärkt för en person medan andra personer kräver andra metoder för att stimulera 
tankeprocessen (Michanek & Breiler 2012).

Desto bättre idéagenten är på att leda processer så kan han eller hon i större grad skapa eller modifiera 
egna metoder.

Metoder för idégenereringstillfällena i projektet har valts ut och anpassats efter de olika deltagarna i såväl 
den interna som externa idégenereringen. För intern idégenerering har Slumpordsassociation samt 
hjärnpoolen valts, för extern idégenerering med studenter valdes aktiveringstävlingen, stafettpinnen samt 
negativ idégenerering och slutligen för extern idégenerering med personer ur den tänkta målgruppen 
valdes min kreativa idol samt 6-3-5.

2.5.1.1 Slumpordsassociation

Slumpordsassociation bygger på människans förmåga att associera ett ord till andra föremål, känslor eller 
liknande som kan kopplas till ordet.

För att genomföra denna metod börjar idéagenten med att välja ut ett ord från en lista med slumpartade 
ord som gruppen tillsammans skapat eller genom befintliga listor. Därefter presenteras frågeställningen och 
idégenerering kring denna frågeställning i relation till det valda ordet kan starta. Gruppdeltagarna får nu 
associera fritt och skriver tydligt ned sina lösningsidéer på post-it lappar samt uttalar dessa högt för att 
inspirera gruppen. När ett ord är uttömt så väljs ett nytt associationsord. Metoden är mycket bra då det 
gäller att få fram många idéer på kort tid (Michanek & Breiler 2012).

Metoden passar bäst för sex till tio deltagare men har i detta fall använts som uppvärmning för deltagarna i 
den interna gruppen som består av två personer. Deltagarna använde en befintlig slumpordslista (se bilaga 
15) och associerade till en början enskilt till det valda ordet för att sedan, efter två minuter, delge varandra 
sina idéer för att ge inspiration och vidareutveckla idéerna.

Fokusområden som användes var de delfunktioner som uppenbarats under funktionsanalysen, dessa lyder; 
Förvaring, montage och medge rörelse. 

2.5.1.2 Hjärnpoolen

Under denna metod så skall alla deltagare genererar idéer individuellt kring en tilldelad frågeställning. 
Idéerna skrivs ned på post-it lappar som placeras i mitten mellan deltagarna vilket då bildar en hjärnpool.  
Då en deltagare känner sig uttömd på idéer så plockar denna upp en lapp från hjärnpoolen för att finna 
inspiration och vidareutveckla denna (Michanek & Breiler 2004).

Fokusområden som användes var de delfunktioner som uppenbarats under funktionsanalysen, dessa lyder; 
Förvaring, montage och medge rörelse. 

Metoden användes på den interna gruppens två deltagare vid upprepade tillfällen och fortgick tills det att 
deltagarna kände sig helt uttömda på idéer. 
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2.5.1.3 Aktiveringstävling

För att aktivera deltagarnas hjärnor och kreativitet i början av ett idégenereringstillfälle så användes en 
aktiveringstävling oberoende av projektet och dess problemformulering. Ett föremål, slumpmässigt valt av 
idéagenten, placeras väl synligt för alla deltagarna som har indelats i grupper. Dessa ombeds sedan att i  
gruppen finna så många övriga användningsområden som möjligt för detta föremål och skriva ned dessa. 
Efter två minuter stoppas idégenereringen och alla grupper presenterar sina resultat för idéagenten. 
Därefter upprepas proceduren två gånger med två nya föremål. När sista omgången är gjord så summeras 
totala antalet lösningar per grupp för de tre föremålen, gruppen med flest idéer vinner.

Föremålen som valdes var; en fotboll, tavelram och tumstock.

Aktiveringstävlingen genomfördes under den externa idégenereringen med studenter där första gruppen 
bestod av 30 personer vilka delades in i sju smågrupper. Grupp två bestod av 24 personer vilka delades in i 5 
smågrupper.    

2.5.1.4 Idéstafett

Deltagarna delas in i grupper och problemformuleringen presenteras, därefter uppmanas alla deltagare att 
själva generera idéer på ett A4 papper. Metoden bygger på att deltagarna passar idéerna mellan sig och 
bygger vidare på varandras idéer. När papprena har gått ett helt varv i gruppen så får var och en 
sammanställa och presentera sitt papper (Michanek & Breiler 2004).

Idéstafetten genomfördes under den externa idégenereringen med studenter där första gruppen bestod av 
30 personer vilka delades in i sju smågrupper. Grupp två bestod av 24 personer vilka delades in i 5 
smågrupper. Tiden anpassades tills det att grupperna hunnit passa alla papper ett helt varv, 
rekommenderad tid är 5-25minuter.

Grupp ett fick problemformuleringen: Hur kan man göra det möjligt att flytta tunga föremål (>160kg) 
ensam? Grupp två fick problemformuleringen: Hur kan man integrera/fästa ett förflyttningsredskap till en 
möbel?

2.5.1.5 Negativ idégenerering

Ibland är det enklare att ge negativ kritik och generera negativa idéer, det vill säga idéer som motarbetar 
syftet. Deltagarna delas in i grupper och tilldelas en positiv problemformulering som de sedan får vända till  
en negativ formulering. För att generera ett tillfredsställande resultat är det dock viktigt att behålla 
väsentliga delar av den ursprungliga problemformuleringen. Varje grupp tilldelas ett papper som delas in 
med ett kors där den positiva formuleringen skrivs på övre vänstra halvan och den negativa i den övre högra 
halvan. Därefter får grupperna idégenerera på den negativa problemformuleringen och skriva ned 
lösningarna på högra halvan av pappret under den negativa rubriken. Efter ca 15 minuter avbryts grupperna 
och ombeds nu istället att översätta de negativa idéerna till positiva motsvarigheter som svarar på den 
positiva problemformuleringen. Dessa skrivs ned på vänstra halvan av pappret under den positiva rubriken 
(Michanek & Breiler 2004). Se figur 1 sida 16 för hur pappret skall delas upp och hur dokumentation sker.

Den negativa idégenereringen genomfördes under den externa idégenereringen med studenter där första 
gruppen bestod av 30 personer vilka delades in i sju smågrupper. Grupp två bestod av 24 personer vilka 
delades in i 5 smågrupper. 
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Grupp ett fick den positiva problemformuleringen: Hur utformar man ett förflyttningshjälpmedel för möbler 
som minskar skador på människan?  Den negativa motsvarigheten blev således: Hur utformas ett 
förflyttningshjälpmedel för möbler som medför skador på människan?

Grupp två fick den positiva problemformuleringen: Hur utformar man ett förflyttningshjälpmedel för 
möbler som minskar repor i golvet? Den negativa motsvarigheten blev således: Hur utformas ett 
förflyttningshjälpmedel för möbler som ökar repor i golvet?

Positiv 
problemformulering

Negativ 
problemformulering

+ positiva 
motsvarigheter

+

+

+

- negativa idéer

-

-

-

Figur 1: Papper som visar hur indelning samt dokumentation skall göras i metoden min kreativa idol.

2.5.1.6 Min kreativa idol

Denna metod går ut på att deltagarna iklär sig rollen av en känd person eller karaktär för att sedan ställa sig 
frågan; hur skulle denna person lösa problemformuleringen? Deltagarna kan själva få välja en karaktär eller 
så har idéagenten i förväg valt ut dessa. Deltagarna får några minuter på sig att beskriva den kreativa 
idolens personlighet för varandra, för att sedan påbörja idégenereringen för att hitta flera lösningar utifrån 
hur karaktären skulle ha löst problemformuleringen. Metoden kan pågå 30-40 minuter upp till ett par 
timmar (Michanek & Breiler 2004).

Under projektet så utfördes denna metod med i förväg utvalda karaktärer. Dessa var följande: Maria 
Montazami,  Martin Timell, En singeltjej, Zlatan och Jultomten.  

Metoden användes under den externa idégenereringen med personer som ingår i den tänkta målgruppen 
samt uppdragstagaren. Problemformuleringen som användes löd: Hur skulle din karaktär bära sig åt för att 
flytta en stor och tung möbel?   

2.5.1.7 Sex-tre-fem (6-3-5)

Metodens namn kommer från att sex personer skall producera tre nya idéer var femte minut. Deltagarna 
sätter sig kring ett bord och alla tilldelas ett papper som skall delas in i tre matriser och sex rader. Antal 
rader kan anpassas efter antal deltagare. Varje deltagare skall sedan formulera tre idéer i vardera tre översta 
rutorna. Då fem minuter gått så skall pappret passas vidare medurs och nästa person skall nu vidareutveckla 
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de ovanstående idéerna eller inspireras av ovanstående idéerna och formulera detta i de tre rutorna under 
(figur 2 sida 17) (Michanek & Breiler 2004). Detta upprepas tills dess att pappret gått ett helt varv.

Metoden användes under den externa idégenereringen med personer som ingår i den tänkta målgruppen 
samt uppdragstagaren och anpassades till antalet deltagare genom färre antal rader på papprena.

Den problemformulering som tilldelades var: Hur kan man underlätta förflyttning av möbler i hemmet?

Grundidé Grundidé Grundidé

Vidareutv./ 
inspirerad ny 
idé

Vidareutv./ 
inspirerad ny 
idé

Vidareutv./ 
inspirerad ny 
idé

Vidareutv./ 
inspirerad ny 
idé

Vidareutv./ 
inspirerad ny 
idé

Vidareutv./ 
inspirerad ny 
idé

Figur 2: Papper som visar hur indelning och dokumentation skall göras i metoden6-3-5.

2.5.2 Idéutveckling och urval
Efter att idégenereringen är genomförd så har säkerligen ett antal hundra idéer producerats på post-it 
lappar eller på lösa papper. Nu är det dags att  bena ut vad som står på dessa lappar och rensa bland 
ogräset, nya idéer kan även upptäckas i detta stadium. För att göra detta krävs ett eftertänksamt och 
analytiskt arbetssätt. Efter att idéutveckling och ett första urval genomförts brukar det vanligen finnas tre till  
tio idéer kvar (Michanek & Breiler 2004).

2.5.2.1 Idémetoden

För att sortera och organisera alla idéer så finns bland annat Idémetoden. I Idémetoden så fokuserar man 
på styrkan hos den enskilda idén och bedömer varje idé var för sig. Alla post-it lappar läggs ut eller sätts upp 
för att skapa en tydlig överblick, man kan även gruppera lapparna om det känns tydligare. Därefter skapar 
deltagarna sig en överblick genom att titta på lapparna samt diskutera. Ett beslut om hur många idéer av 
den totala massan, 50% eller 25%, som man skall arbeta vidare med måste tas beroende på hur mycket tid 
som finns att tillgå i projektet. Därefter väljer man ut sina favorit idéer och har således sorterat bort den del 
av den totala massan som man inte har tid att titta på. Om nya idéer uppkommer under detta 
organiseringsarbete så skall dessa skrivas upp (Michanek & Breiler 2004).

Under detta projekt valdes det att gå vidare med cirka 50% av den totala idémassan vilket ger ungefär 
hundra idéer kvar att vidare utvärdera och utveckla. Post-it lapparna från alla idégenereringstillfällena 
sorterades och granskades och ett beslut fattades för vilka idéer som skulle vara kvar. 
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2.5.2.2 Urvalstekniker

Efter den första gallringen i Idémetoden så är det nu dags att använda sig av urvalstekniker för att 
systematiskt utvärdera idéerna. För att få ett pålitligt resultat och vara säker på att välja rätt så bör man 
använda sig av mer än en urvalsteknik för att inte förlita sig på ett resultat. Under urvalsarbetet så är det 
viktigt att fortsätta utveckla idéerna, om en idé visar sig svag på något av kriterierna så skall man således 
försöka hitta en lösning som stärker idén på detta område så att idén får chansen att få en bättre placering i  
urvalet (Michanek & Breiler 2004).

För ett så bra slutresultat som möjligt så skall idéerna som gått vidare i detta urval sedan konkretiseras för 
att vidare utvärderas så att ett slutligt konceptval kan genomföras.

TOPP 10

Metoden går ut på att rangordna idéerna utifrån en topplista. Antal idéer som topplistan får innehålla 
avgörs utifrån projektets behov. Alla idéer som finns kvar efter idémetoden sätts upp så att alla deltagare 
kan få en överblick av dessa. Därefter väljer alla varsin idé som man skall rangordna och även argumentera 
för dess placering. Diskussioner förs och omplaceringar görs tills dess att en tillfredsställande lista tagits 
fram. Om det under arbetets gång uppkommer förbättringsförslag så skall dessa dokumenteras (Michanek 
& Breiler 2004). 

Topp tio metoden genomfördes under detta projekt tillsammans med uppdragsgivaren. Genom diskussion 
och motiveringar togs en topplista fram med de idéer som anses mest intressanta att jobba vidare med. 
Dessa tolv idéer utvärderades sedan vidare med nästa metod, spindelvävsdiagrammet.

SPINDELVÄVSDIAGRAM

Denna metod ger en tydlig och lättförståelig grafisk bild av de olika idéernas värde. Bedömningskriterier 
definieras och sätts ut i varje ytterhörn av spindelväven (figur 3 sida 19). Därefter, i tur och ordning, går man 
igenom idéerna och poängsätter dessa utifrån kriterierna. Varje varv i spindelväven motsvarar en 
poängsättning där mitten är ej uppfyllt kriterium och ytterkant är fullt uppfyllt kriterium. 
Bedömningsresultatet för varje idé och respektive kriterium prickas ut i spindelväven, därefter dras en linje 
mellan dessa prickar för att tydliggöra mönstret för hur idén uppfyller kraven. Genom att använda olika 
färger i spindelväven för respektive idé så är det lätt att jämföra de olika idéerna och det hjälper till att  
tydligt redovisa resultatet vid presentationer eller rapporter (Michanek & Breiler 2004).

När alla idéer är införda i spindelväven så sammanställs poängresultatet och idéerna rankas i en lista utifrån 
vad spindelväven visar.

Denna metod genomfördes tillsammans med uppdragsgivaren för att hela tiden vara säker på att denne 
tagit del av samt fått gett sin åsikt, för att på så vis öka tillfredsställelsen av slutresultatet. Metoden 
användes på de tolv idéer som tidigare rankats i metoden Topp tio för att ytterligare rensa och komma fram 
till tre till tio idéer att arbeta vidare med.

Kriterierna till detta spindelvävsdiagram skapades bland annat med hjälp av kravspecifikationen men också 
utifrån andra relevanta kriterier för produkten så som realiserbarhet och marknadspotential. Valdra kriterier 
för metoden redovisas nedan;

• Enkel tillverkning

• Marknadspotential

• Reliserbarhet

18



• Kostnad

• Innovativitet

• Motverka repor

• Ergonomisk för användaren

2.5.3 Konkretisering
När en sortering av grundidéerna har gjorts, vanligtvis har man kvar tre till tio idéer i detta läge, så är det 
dags att gå från idé till koncept. Det är viktigt att skapa en mer komplett bild av de spridda idéerna, att 
konkretisera konceptet, så att tankarna tydligt kan förmedlas till omvärlden. Att snabbt konkretisera och 
testa sitt koncept blir allt viktigare i idéarbetet. Konkretiseringen kan ta olika form beroende på projekt och 
det finns olika metoder att genomföra detta på, resultatet kan vara skisser eller enkla prototyper (Michanek 
& Breiler 2004).

I detta projekt återstod fem idéer att arbeta vidare med vid konkretiseringen. Metoder för konkretisering 
som har valts i detta projekt följer nedan.

2.5.3.1 Konkretiseringsverktyg #1

I boken Idéagenten - en handbok i att leda kreativa processer (Michanek & Breiler 2004)  finns verktyget 
Konkretiseringsverktyg #1 som hjälp för att skapa en grafisk bild av idéerna som kan användas vid 
konkretiseringen och som förmedlingsmaterial. 

Verktyget består av en mall med relevant information som skall fyllas i; namn på idén, kort beskrivning av 
idén, på vilket sätt idén är nyskapande, vilka behov idén fyller hos kunden samt en visualisering/skiss av 
idén (figur 4 sida 20). 
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2.5.3.2 Funktionsmodeller

Att skapa funktionsmodeller är viktigt för att visa konceptet på ett tydlig och greppbart sätt som är lätt för 
andra att förstå. Det är viktigt att få testa idéerna i ett tidigt skede för att hålla nere utvecklings – och 
lanseringskostnader genom att snabbt kunna fatta beslut om det fortsatta utvecklingsarbetet skall fortskrida 
eller ej.  Att kunna visa upp en en fysisk produkt som man kan känna på är en styrka. Meningen med dessa 
funktionsmodeller är således att kunna testa och visa upp idéerna i ett tidigt skede (Michanek & Breiler 
2004).

Enkla funktionsmodeller skapades för två av koncepten som gått vidare från konkretiseringen, Bära 
flyttredskap samt Släden flyttredskap, då dessa ansågs intressanta och nödvändiga att fysiskt få känna och 
testa för att hitta svagheter och förbättringsmöjligheter och kunna utvärdera om dessa skall gå vidare i det 
fortsatta arbetet.

Konceptet Glida ansågs vara fullt tillräcklig att analysera genom dess tvådimensionella skiss och vad gäller 
Rulla och Kulan så baseras dessa två koncept på en gemensam ny sorts hjulkonstruktion vilken ansågs ha för 
komplicerad konstruktion för att kunna framställas med de resurser som finns tillgängliga i detta skede. 

2.5.3.3 Funktionstester

Det är viktigt att testa idéerna i ett tidigt skede med hjälp av prototyper då det ger lärdom som minimerar 
onödiga kostnader och hjälper till att fatta bättre beslut som snabbt får ut produkten på marknaden.

Testerna genomfördes på de framtagna funktionsmodellerna för att bedöma hur väl dessa uppfyller sin 
funktionalitet. Detta gjordes genom att placera redskapen på tänkt sätt på en möbel för att sedan utföra 
förflyttningar. Vad gäller Släden så testades framförallt hur väl denna tar sig över trösklar då detta är dess 
främsta egenskap. För Bära flyttredskap testades möjligheten att placera och justera handtagen för ett 
ergonomiskt och lätt lyft.
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2.6 Konceptval
När konkretiseringsprocessen är genomförd så uppstår ofta behov av att göra ytterligare bedömningar av 
konceptens kvalitet och det blir därför aktuellt att ytterligare en gång gå igenom en urvals och 
utvärderingsprocess (Michanek & Breiler 2004). Det är i detta skede som ett slutligt konceptval skall göras, 
de idéer som konkretiserats skall bli en, som sedan tas vidare för utveckling och prototyptillverkning.

De fem koncept som tagits fram under konkretiseringsprocessen presenterades för uppdragsgivaren där 
skisserna från konkretiseringsverktyget visades och kombinerades med funktionsmodellerna samt resultatet 
från funktionstesterna. Diskussioner fördes om de olika fördelarna och nackdelarna med koncepten, 
uppdragsgivaren fick chans att själv testa funktionsmodellerna och ett konceptval kunde slutligen göras.

2.7 Konceptutveckling
För att kunna ta fram en funktions – och användarriktig fysisk prototyp som uppfyller kriterierna i 
produktspecifikationen så måste ett fullständigt underlag för prototyptillverkning tas fram. Konceptet som 
valts skall alltså vidareutvecklas och konkretiseras med detaljerade beskrivningar av alla ingående delar som 
krävs för att möjliggöra ett produktbygge (Johannesson et al. 2004). Informationsunderlaget skapas således 
genom en detaljkonstruktion.

Med hjälp av denna information skall enstaka exemplar kunna tillverkas, medan det för löpande produktion 
kan finnas behov av ytterligare finslipning.   

2.7.1 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktion innebär att grundligt utvärdera och belysa konstruktionsmässiga detaljer hos det valda 
konceptet. Det är en beskrivning av produktens alla ingående delar och hur dessa är relaterade till varandra 
samt hur de skall byggas samman. Beskrivningen består således av alla dokument som krävs för att en 
fungerande prototyp skall kunna byggas, så som CAD-ritningar (Johannesson et al. 2004).

Vid skapandet av detaljkonstruktionen ligger fokus på de funktionella och användarmässiga egenskaperna, 
men viktigt är också att ta hänsyn till övriga egenskaper som produkten skall ha enligt 
produktspecifikationen. Kriterier så som tillverkningsmässiga, miljömässiga, ergonomiska, semantiska, 
estetiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska måste tas hänsyn till (Johannesson et al. 2004).

Detaljkonstruktionen delades under detta projekt upp i följande underrubriker:

2.7.1.1 Dimensionering

För att ta reda på hur stor area som de två modellerna av Släden flyttredskap skall ha så genomfördes ett 
besök hos den tänkta sälj – och distributionskanalen där observationer och mätningar av möbelben och 
underreden för soffa, säng, hylla och byrå gjordes. I besluten togs även hänsyn till att minimera onödigt och 
överflödigt material i produkterna och att dessa skall vara hanterbara och lätta att använda samt förvara för 
användaren.

För att optimera och avgöra vilken vinkel böjen i kanten av Lilla och Stora släden skall ha för att lätt passera 
trösklar så genomfördes överslagsberäkningar och tester med enkla prototyper på två varianter av trösklar. 
Trösklar förekommer i många olika varianter, bredder, längder och höjder men i detta fall anses den viktiga 
aspekten ligga i hur redskapet skall ta sig upp för höjden, och testerna är därför inte beroende av tröskelns 
bredd och längd. För att avgöra vilka trösklar som skall användas vid testerna besöktes byggvaruhuset 

21



Bauhaus Örebro för rådgivning av kunnig personal. Mätningar genomfördes med hjälp av ett digitalt 
skjutmått och beräkningar med hjälp av trigonometri.

2.7.1.2 Materialförslag

Ett materialförslag görs då en viktig aspekt hos konceptet ligger i hur bra friktionsegenskaper materialen i 
produkten har.  Det är också nödvändigt för att kunna skapa en uppfattning om produktens konstruktion, i  
förhållande till dess material, tål den lägsta belastning som tagits fram i produktspecifikationen. Ett slutligt 
val av material lämnas över till den specifika sälj – och distributionskanalen för att ge dem utrymme att 
anpassa efter sin egen tillverkningsmöjlighet och ekonomiska aspekter.

Materialet avgör således flera konstruktionsmässiga förutsättningar att förhålla sig till samt formmässiga 
och funktionella möjligheter.

Det finns otroligt mycket spännande material och olika materialegenskaper, därför genomfördes en 
materialstudie för att bilda en uppfattning om lämpliga låg samt högfriktionsmaterial som kan vara 
användbara i konstruktionen för det utvalda konceptet. Studien genomfördes främst genom Googles 
sökmotor på internet för att hitta lämpliga leverantörer och informationskällor.

2.7.1.3 Formgivning

Då produkten är framtagen för att underlätta tunga förflyttningar för människan så är det viktigt att denna 
aspekt är genomtänkt i hela konceptet. Det handlar alltså inte bara om att göra ett tungt lyft lättare i vikt, 
utan också om att underlätta förståelsen för hur produkten skall användas korrekt. Att användaren förstår 
produkten och kan använda denna på rätt sätt medför att förflyttningen kan, ur ergonomisk synpunkt, 
utföras på ett korrekt sätt som i sin tur underlättar och minimerar skador på människan.

Kommunikationen mellan produkt och människa är således väldigt viktig vilket ger semiotiken en betydande 
roll i formgivningen. För övrigt är den generella formgivningen, så som materialval och passform viktig för 
hur användaren uppfattar produkten.

Förklaring: Semiotik – Studie om hur tecken, form, ytor och material fungerar i allmänhet. Det vill säga hur 
bild, språk och upplevelser står i relation till människan (kapitel 3.4.1.1 SEMIOTIK).

2.7.2 Prototyptillverkning
Resultatet av detaljkonstruktionen används för att skapa prototyperna och som således är det underlag som 
lämnas över till uppdragsgivaren och som redovisas under utställning och slutpresentation.

En prototyp är en modell av den riktiga produkten där utformningen är densamma men 
tillverkningsmetoden kan vara annorlunda (Österlin 2007).

2.8 Avslutande fas
För att godkännas i examensarbetet (kurskod MSGC12) för en högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik 
och Design (180hp) skall obligatoriska moment i form av delredovisning, utställning och presentation samt 
dokumentation genomföras. 

2.8.1 Dokumentation
Dokumentationen har skett löpande under projektets gång och består av en slutrapport, en tidsredovisning 
och en dagbok. Slutrapporten skrivs i enlighet med Karlstad universitets officiella rapportmall med 
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Harwardsystemet som stöd för referering. Tidsredovisningen skrivs in i  ett Gantt-schemat och används för 
att hålla reda på antal arbetstimmar fördelade på utförda moment. Dagboken skrivs för att dokumentera 
dagliga projektaktiviteter samt arbetstider och används för att underlätta rapportskrivningen och även 
tidsredovisningen.

2.8.2 Delredovisning
Delredovisningen genomfördes efter drygt sex veckors projektarbete i 100% studietakt och redovisade vad 
som hittills genomförts, hur förstudien påverkat problemformuleringen och avgränsningarna samt hur 
kommande arbete är planerat. Närvarande vid delredovisningen, förutom studenten, var handledare 
Lennart Wihk, programledare för innovation – och designprogrammet Monica Jakobsson samt examinator 
Fredrik Thuvander. Delredovisningen gav involverade personer möjlighet att förmedla åsikter om det hittills 
genomförda arbetet.

Redovisningen genomfördes muntligt med hjälp av Open office presentationsprogram, liknande Microsoft 
Power point.

2.8.4 Utställning och slutpresentation
Utställning och slutpresentation sker efter genomfört examensarbete i samband med uppstart av nya 
examensarbeten i januari 2013. På så vis får dessa studenter en god inblick i hur deras närmsta tid kommer 
att se ut och hur resultatet av ett examensarbete kan komma att se ut. 
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3. Resultat

3.1 Brief
Briefen resulterade i ett dokument (bilaga 1) som definierar projektbakgrund, målsättning, 
problemformulering, genomförande, förväntat resultat och tidsramar. Dokumentet skickades till både 
uppdragsgivare och handledare för godkännande. Då Briefen var godkänd gick arbetet vidare till  
planeringsfasen.

3.2 Gruppkontrakt
Gruppkontraktet resulterade i ett dokument (bilaga 2) som beskriver rutiner i projektet, hur kommunikation 
skall ske, hur rollfördelningen och ansvar ser ut och vilka konsekvenser som väntas då man bryter mot 
överenskommelser i projektet samt hur beslutsfattning sker. Dokumentet är signerat och därmed godkänt 
av studenten och uppdragsgivaren.  

3.3 Planering

3.3.1 WBS
Projektet delades in i olika huvudfaser som skall genomföras, dessa är följande; uppstart, planering, 
förstudie, idégenerering, konkretisering, konceptval, konceptutveckling samt dokumentation och 
redovisning. Dessa faser bröts i sin tur ner i delmoment för att tydliggöra alla projektets arbetsmoment och 
resulterade i ett schema i trädform (bilaga 3). WBS-schemat användes sedan som grund för att lägga upp 
Gantt-schemat. 

3.3.2 Gantt
Med hjälp av WBS-schemat så skapades en grund till gantt-schemat i Open Office Kalkylblad, liknande 
Microsoft Excell. Aktiviteterna från WBS-schemat bildade y-axeln och förväntad arbetstid markerades längs 
x-axeln. Faktiskt arbetstid i timmar förs in per dag för varje moment och sammanställs till total arbetstid per 
vecka. Allt eftersom Gantt-schemat uppdaterats under arbetets gång utifrån omprioriteringar och 
förändringar samt arbetstider så resulterade detta i ett detaljerat Gantt-schema (bilaga 4). 

3.3.3 Riskanalys
När alla uppmärksammade risker och åtgärder dokumenterats i tabellformat (bilaga 5) och bedömts utifrån 
dess sannolikhet att de inträffar samt graden av konsekvens som de orsakar så rangordnades dem med en 
färgskala där rött står för högst riskfaktor. Resultatet är en tabell som visar att de riskbeskrivningar med 
högst riskfaktor är följande ; uppdragsgivaren gillar inte resultatet, Redovisningar godkänns ej och 
arbetsupplägget brister.

Av följande tre riskbeskrivningar bedöms att arbetsupplägget brister som absolut högst risk då 
sannolikheten att det inträffar samt graden av konsekvens är högst viktad av alla riskbeskrivningar.  Åtgärd 
för denna riskbeskrivning är att omstrukturera upplägget då en brist uppmärksammas och att eventuell  
tidsförlust skall jobbas ikapp.   
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3.4 Förstudie
Förstudien resulterar i viktig fakta och dokumentation som är betydande i det fortsatta arbetet med 
projektet för såväl beslutstagande som motivering. Den information som uppenbarats under förstudien 
hjälper till att forma såväl problemformuleringen som avgränsningar. 

3.4.1 Faktainsamling 

3.4.1.1 Litteraturstudie

HEMINREDNING: INTRESSE & KONSUMTION

Samtidigt som shoppingintresset ökar så blir det också allt mer en fritidssysselsättning. Något som styr 
konsumtionsviljan är samhällets intresse för mode, kläder och heminredning (Holmberg & Roos 2010). 
Heminredning är det ämne som vidare kommer behandlas i denna del av rapporten för att styrka projektets 
påstående om ett ökat intresse av heminredning i samhället, vilket ligger till grund för projektets syfte samt 
för att formulera målgruppen.

Så kallad livsstilskonsumtion, det vill säga identitetsskapande- och statuskonsumtion, handlar bland annat 
om varor som är lätta att visa för andra så som möbler och heminredning. Dessa varor säger något om vilka 
vi är, vilka vi vill vara, vad vi står för och hur vi lever. Denna typ av konsumtion står för 10-15% av hushållets 
årliga utgifter vilket betyder ca 200 miljarder kronor per år (Holmberg & Roos 2010). 

Mellan 1997 till 2007 växte den privata konsumtionen av kategorin möbler, inredningsartiklar, 
hushållsartiklar och förbrukningsvaror med 86%. Det betyder att svenska hushåll köpte 86% fler eller 
exklusivare möbler med mera under 2007 än vad de gjorde under år 1997. Under senare år, 2008, 
bromsades hela landets ekonomi in, men konsumtionen av möbler fortsatte med en svag ökning på 0,4% 
(Holmberg et al. 2009).

Vad gäller intressefördelningen mellan kvinnor och män så står kvinnor för ett större inköp av möbler och 
inredning. Storleks skillnaden mellan könen skiljer sig dock inom olika åldersgrupper. För kvinnor är 
intresset som störst i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, medan för männen är intresset störst mellan 30-
49år och det är även i denna åldersgrupp som intresseskillnaden mellan båda könen är som minst då 
hemmet blir en tydligare gemensam angelägenhet då många lever familjeliv. Variationerna mellan de olika 
åldersgrupperna är trotts allt relativt små, vilket betyder att intresset för heminredning inte direkt påverkas 
av faktorer som livsfas och generation (Holmberg & Roos 2010) samt (Holmberg et al. 2009).

Vad gäller köpfrekvensen för möbler och inredning så är den störst i åldersgruppen 30-49år, även detta 
anses bero på att man befinner sig i en fas där man håller på att etablera familjer, boendeytan ökar och 
behovet av möbler och inredning ökar. För den yngre åldersgruppen är frekvensen väldigt låg vilket inte är 
så konstigt då många mellan 16-29år ännu inte har flyttat hemifrån eller nyss flyttat till sitt första egna hem 
(Holmberg & Roos 2010).  I den högre åldersgruppen, 50-64 år samt 65-85 år, minskar konsumtionen vilket 
anses bero på att de redan har etablerade boenden och befinner sig i en fas då man flyttar till mindre boyta 
och gör sig av med möbler. Köpfrekvensen påverkas alltså tydligt av livsfas och generation (Holmberg et al. 
2009).

Denna fakta om intressefördelning samt köpfrekvens står som grund och motivering till att projektet riktar 
sig till en så bred målgrupp som möjligt. Allt från yngre människor till äldre människor, män som kvinnor, har 
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ett intresse av inredning vilket leder till att behovet av ett hjälpmedel finns i de flesta hem. För att nå ut till  
denna breda målgrupp passar den tänkta sälj – och distributionskanalen utmärkt då dessa inriktar sig på att 
erbjuda varor för alla människor.

För att uppnå projektmålet, att kunna få ut produkten på marknaden genom den i förväg utvalda sälj och 
distributionskanalen så är det viktigt att i förväg fundera på hur produkten skall tillföras det värde som 
konsumenterna kan tänkas begära. Värdet hos olika varor i förhållande till vad de kostar har stor betydelse 
för vad vi vill och inte vill köpa. Värdet bygger alltså inte bara på försäljningspris mot konsument utan det är 
även kopplat till konsumentens identitet. Olika konsumenter har olika begär beroende på hur de vill  
identifiera sig. Konsumtionsvaror skapar alltså inte ett begär genom att vara exklusiva och finnas i begränsad 
upplaga, utan det är konsumenten som skapar begäret utifrån hur de vill identifiera sig. Exempel på detta 
kan vara märkeskläder som kan anses ha lägre värde jämfört med vad de kostar (Holmberg et al. 2009).

SINGELHUSHÅLL

För att styrka påståendet att det idag finns många singelhushåll, vilket delvis är en grundliggande faktor till  
bakgrunden om varför projektet startades, så har en studie utförts i syfte att samla fakta som kan användas 
till referens. Denna studie visar således att det är viktigt att redskapet anpassas för att kunna användas av 
en ensam användare vilket blir ett krav för att uppfylla 
att nå ut till målgruppen som finns i de flesta hem. 

Att vara singel är numera en trend enligt Aftonbladet 
Wendelas redaktör Alexandra Ramnewall (2005) i 
artikeln Vi har flest singlar. Vidare skriver hon att 
Sverige har flest singelhushåll i hela Europa, vilket 
påstås kunna bero på att Sverige har en högt 
utvecklad jämställdhet som påverkar singellivet.

Från Figur 5 sida 26 kan vi tyda att cirka 45 procent av 
hushållen i Sverige är singelhushåll varav drygt 35 
procent av dessa hushåll består av boende över 65år. 
Därefter kommer den näst största gruppen som är 
flerhushåll utan barn som består av 25 procent av 
hushållen. Med lägst procentuella del av Sveriges 
hushåll kommer flerhushåll med barn som endast 
består av 19 procent. Det betyder alltså att vi har fler 
antal singelhushåll än övriga typer av hushåll i Sverige 
(Boverket 2012).

ERGONOMI

Projektets syfte är att ta fram en förbättrad produkt som används för att förenkla förflyttningar av möbler i 
hemmet och eventuellt inom industrin. Produkten syftar också till att vara ett lättanvänt och lättillgängligt 
redskap som finns i allas hem. Önskvärda mål är också bland annat att produkten skall vara ergonomiskt 
genomtänkt så att den avlastar användaren, vara lättanvänd och lätt att förvara, ha ett estetiskt tilltalande 
utseende och kunna användas av en ensam användare. För att kunna uppfylla detta krävs att ergonomi 
studeras och att ergonomi finns med i tanken och i den röda tråden genom hela projektet.
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Figur 5: Hushållens sammanställning i Sverige  
2010. Källa: SCB.



Genom att utforma produkten ergonomiskt så har man tagit hänsyn till relationen mellan människa och 
teknik vilket optimerar hälsa, välbefinnande och prestanda (Larssen 2011).

En produkt som är ergonomiskt anpassad minskar belastningen på människan, ger upphov till färre misstag 
och arbetet går enklare och snabbare att utföra. Man måste alltså anpassa arbetet, arbetsmiljöerna och 
redskapen till människans förutsättningar och på så vis sätta människan i centrum (Ergonomi & human 
factors sällskapet sverige 2012).

Det finns två områden inom ergonomi som i detta projekt är viktigt att ta hänsyn till. Det första kallas 
kraftergonomi eller belastningsergonomi och omfattar människans fysiska möjligheter och begränsningar. 
Man pratar här om de faktorer som påverkar människans hälsa via rörelseorganen (muskler, skelett, leder, 
senor och nerver) beroende på hur vi lyfter, bär och arbetar. Här ligger fokus på att undvika 
belastningsskador bland annat genom att minimera tunga lyft eller upprepade rörelser. Man vill även 
undvika påfrestande arbetsställningar och statiskt muskelarbete (Hultgren 1995).

Belastning delas in i flera undergrupper, total, lokal, statisk och dynamisk. Den totala belastningen innebär 
sådant som påverkar hela kroppens muskulatur. Lokal belastning är sådant som påverkar en viss del av 
kroppen som vid stillasittande arbete framför datorn där skuldror, axlar, arm och handled belastas. För 
statisk och dynamisk belastning pratar man om huruvida den arbetande muskeln kan bevara cirkulationen 
eller ej. För att undvika skadlig belastning bör arbetet tillföra varierad muskelbelastning samt pauser (Larsen 
2011).

Det andra området inom ergonomi är kognitiv ergonomi eller informationsergonomi, som innebär 
människans psykiska tolkning och reaktion till information. När ett synintryck når människans hjärna så 
förvandlas detta till information och känslor. För att hjärnan skall kunna prestera optimalt och tolka 
informationen rätt så att vi kan använda, minnas, förstå och fatta beslut på bästa sätt så måste man undvika 
att ge hjärnan för mycket information. För mycket information stressar nämligen hjärnan och hämmar 
informationstolkningen (Larsen 2011). Sinnesorganen är en viktig del av hur vi tar till oss och hanterar 
information som hjärnan sedan tolkar. Synen är i detta sammanhang det viktigaste sinnesorganet vilket 
medför att den visuella informationen som synsignalerna påverkas av, så som formgivning, skall vara lätta 
att tolka (Andersson 1993).

Antropometri, läran om människans kroppsmått, är en hjälp för att utforma ergonomiskt anpassade 
produkter. Kroppsmått som behandlas här är exempelvis vikt, längd och räckvidd. Antropometriska mått 
hittar man i tabeller där genomsnittsmått för både män och kvinnor anges eller genom egna mätningar. 
Antropometri är indelat i två dimensioner, statiska och dynamiska. Statiska dimensioner mäts i vila så som 
längd och vikt. Dynamiska dimensioner mäts i rörelse så som räckvidd (Larsen 2011). 

För att ta reda på och utvärdera hur krafter verkar på olika strukturer i människans kropp så som 
belastningar vid manuellt arbete så används biomekanisk analys (Hägg et al. 2008). Exempel på dessa 
situationer är att lyfta, bära, dra eller skjuta. Biomekanisk analys är speciellt användbar vid jämförelse av 
olika arbetssituationer och påvisar bland annat att ett lyft som kan utförs nära kroppen ger en lägre 
kompressionskraft på ländryggen än ett lyft som utförs långt ifrån kroppen som ger väsentligt ökad risk för 
ryggskador på grund av en större kompressionskraft  (figur 7 sida 28).

Analysen kan också användas för att påvisa förbättringar efter att ett arbetsförhållande förändrats eller för 
att identifiera de mest belastande momenten i ett arbete. Analysen görs genom beräkningar av en förenklad 
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mekanisk modell där vanligt förekommande förenklingar är att kroppssegmentet betraktas som en stel 
kropp, lederna är friktionslösa och massa, tyngdpunktsläge och momentarmslängder hämtas från statistiska 
antropometritabeller. Dessa beräkningar av  belastningar vid olika arbetsställningar kan också genomföras 
med hjälp av datorprogram.

Vilken kroppsställning som används är avgörande för vilken muskelkraft som är möjlig att utveckla i ett visst 
arbetsmoment. Den individuella styrkan är alltså inte lika avgörande. Vid lyft och när man skjuter eller drar 
ett föremål påverkas kraftutvecklingen också av kroppens vikt och jämvikt samt friktionen mellan 
underlaget och fötterna (Hägg et al. 2008).

För att undvika belastande kroppsställningar bör man bland annat designa för att möjliggöra varierande 
ställningar. Framåtlutad ställning på huvud och rygg skall undvikas, man bör eftersträva att överarmarna 
skall hållas intill kroppen och händer över axelhöjd får endast förekomma kortare perioder. Undvik vridna 
samt asymmetriska ställningar och ställningar som innebär att lederna måste hållas i sina ytterlägen under 
en längre tid. Kroppsdelen som utövar kraften skall befinna sig i den position som ger den största kraften 
(Hägg et al. 2008). 

Ryggraden bär upp bålens, armarnas och huvudets vikter samt de yttre laster som läggs på externt på dessa 
kroppsdelar (Hägg et al. 2008). Den viktigaste muskeln i ryggen heter Musculus erector spinae och löper på 
var sin sida om ryggraden för att ge denna stadga och balansera de moment som uppkommer av att lyfta 
föremål. Då avståndet mellan kotornas och muskelns mittpunkt endast är cirka fem centimeter så kommer 
även ett lätt föremål som lyfts långt ifrån kroppen  ge upphov till höga krafter i ryggmuskulaturen och 
därmed också på ryggdiskarna som tar upp dessa krafter vilket medför risken för diskbråck. Alltså kan ett 
tungt lyft nära kroppen vara mindre skadligt än ett lätt lyft långt ifrån kroppen (figur 6 sida 28). 
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Figur 6: Belastningen på lägsta  
lumbaldisken vid två olika  
lyftavstånd. Källa: Arbete och  
teknik på människans villkor  
(2008).

Figur 7: Två olika kroppsställningar med bördan nära  
respektive långt ifrån kroppen. Källa: Arbete och teknik  
på människans villkor (2008).



SEMIOTIK

För att förbereda projektgruppens tankebanor inför idégenereringen och kommande moment så samlas 
fakta om semiotik, som är en viktig del i produktutvecklingsprocessen, för att skapa en produkt som 
kommunicerar korrekt med konsumenten och som kan tas emot av marknaden på bästa sätt. Semiotiken i 
kombination med ergonomin är viktig för att användaren skall förstå och använda produkten på rätt sätt så 
att ett korrekt lyft kan genomföras och att skador på så sätt minimeras. Semiotiken är också viktig för att ge 
projektet en röd tråd som beskriver känsla och kvalité. Att utföra en faktainsamling om semiotik är också 
bra som förberedelse inför produktspecifikationen där detta område blir aktuellt.

I semiotiken studeras hur tecken, form, ytor och material fungerar i allmänhet. Det vill säga hur bland annat 
bild, språk och upplevelse står i relation till människan. Semiotiken sätter mening på det som våra sinnen 
uppfattar och är till för att underlätta konsumentens orientering av vad den ser hör och känner. Semiotiken 
skall så att säga förenkla och effektivisera användandet av produkten. Semiotiken delas in i tre delar, syntax, 
semantik och pragmatik (Monö 1997).

Syntax – Att studera hur ett tecken interagerar med andra tecken. Det kan handla om hur man sätter 
samman enskilda ord till komplexa meningar.

Semantik – Här studeras budskapet hos produktens utformning det vill säga, vad betyder designen, vad vill  
den beskriva, uttrycka, förmana och identifiera? Det är inte bara formen som spelar roll, utan även ljud, 
smak och doft.

Pragmatik – Hur man använder tecken i olika sammanhang och kulturer. Man studerar vilka tecken som 
används, var de används, i vilka sammanhang och vem som är användaren.

Som en del av en produkts funktion skall den kommunicerar med användaren. Detta sker vanligtvis genom 
synintryck av dess form, yta och utseende (Österlin 2003). Men vi får även viktiga budskap genom ljud, doft, 
känsel och smak så som ljudet av ett larm, doften av äkta skinn eller smaken av sur mjölk. Det kan även 
handla om ljud som förknippas med vissa aktiviteter och har en undermedveten betydelse, så som att man 
kan förstå att något är fel på bilen om den låter annorlunda eller att ett klickljud i högtalarna på 
tågstationen innebär att det snart följer ett muntligt meddelande (Bäckström 2010). I design så försummas 
dock ofta luktsinnet (Monö 1997). 

Något som är viktigt för kommunikationen mellan produkt och konsument, och som utstrålas samt 
förmedlas genom de tre aspekterna, funktion, identitet och karaktär, är att det ögat betraktar vad gäller en 
produkts utseende ger förväntningar för kroppens övriga sinnen. Det vill säga, en produkt som ser stor och 
otymplig ut kommer förväntas vara tung vid ett lyft, medan en liten, tunn och nätt produkt kommer 
förväntas vara lätt att lyfta (Monö 1997).

Funktion innebär att produktens helhetsintryck klart och tydligt skall förklara dess funktion så att det känns 
naturligt och självklart för användaren att hantera produkten utifrån inlärda reaktionsmönster och 
kulturbakgrund. Det vill säga hur fungerar produkten, hur är den uppbyggd och hur använder man 
produkten. Funktionerna skall vara logiskt placerade och lätta att begripa så att risken för felanvändning är 
minimal och skaderisker minskas. Om produktens hantering inte är helt självtydlig kan symboler, 
instruktioner eller träning behövas (Larsen 2011) och (Österlin 2003).
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Med identitet menas att man med hjälp av exempelvis företagets färgsättning och formgivning eller 
produktnamn beskriver vart produkten kommer ifrån. Om konsumenten är bekant med företaget sedan 
tidigare kan detta förmedla till konsumenten vilken kvalité och övriga förväntningar som denne kan ha. 
Detta kan också vara bra för att inge förtroende hos konsumenten. En produktidentitet kan byggas ut till en 
produktfamilj eller företagsprofil och bör därför vara genomtänkt (Österlin 2003).

Karaktär innebär att utformningen av produkten skall uttrycka både direkt och indirekt trygghet genom dess 
kvalité. Användaren skall känna att produkten är vad den står för och att den stämmer överens med 
användarens referensram (Larsen 2011). Karaktären får produkten genom dess formspråk som skapas av 
designern och kan ses som en funktion bland produktens övriga funktioner. Karaktären är viktig i 
köpsituationer som konkurrensfördel och ger ett extra värde hos användaren (Österlin 2003).

Som hjälp för att utforma en tydlig produkt så bör man använda sig av kända uttryck och symboler samt 
färgkontraster, utnyttja inlärda procedurer hos människan och begränsa informationen så att endast det 
viktigaste framgår. (Larsen 2011). En symbol talar oftast inte för sig själv utan får sitt syfte genom 
överenskommelse därför måste människan vara överens om vad olika tecken betyder (Bäckström 2010).

För att hjärnan skall kunna förstå vad det är den ser så måste den först urskilja ett mönster som sedan 
jämförs med motsvarigheter och erfarenheter som stämmer överens med vad som finns sedan tidigare i 
dess kunskap (Bäckström 2010). Hjärnan har en förmåga att ta den smidigaste vägen för att få ordning på 
upplevelsen och väljer därför den figur som den först kan utskilja (Österlin 2003). Detta är därför bra att ha i  
åtanke redan från starten av projektet så att man bland annat tänker på att designa med enkelhet. 

Semiotik bör finnas i åtanke genom hela projektet, det vill säga allt ifrån formulering av kundkrav, 
funktionskrav, företagsidentitet, idégenerering, konceptbeskrivning, konceptutvärdering, testning och 
prototypbygge till rapport och presentationsmaterial. Dock är semiotiken extra viktig i projektets inledande 
del med kundkrav, funktionskrav och företagsidentitet. I rapport och presentationsmaterialet är semiotiken 
viktig för att se till att åhörarna uppfattar uttrycken rätt som man vill förmedla (Bäckström 2010). 

3.4.1.2 Möbelfakta

För att ta reda på hur mycket produkten måste klarai vikt för att uppfylla vad användaren kan förvänta samt 
för att kunna begränsa projektet till rimliga faktorer som påverkar konstruktionen av produkten så 
genomfördes en studie för att ta reda på hur mycket projektets tänkta sälj -  och distributionskanals tyngre 
möbler väger. Studien genomfördes via hemsidan där information om vikt för soffor, sängar och bokhyllor 
samlades in och sammanfattades enligt följande.

Efter att ha tittat på soffor i olika storlek, inklusive bäddsoffor konstateras att den tyngsta soffan har en vikt 
på 162,3kg. 

Med sängar menas sängstomme och genomsnittlig madrass för såväl enkelsängar som dubbelsängar. Den 
tyngsta sängstommen uppgår till 119,7kg och för madrassen har en medelvikt beräknats till 38,3kg då olika 
stommar kan ha olika typer av madrasser. Dessa uppgifter ger då för hela sängen en tyngsta vikt på 158kg.

Den tyngsta hyllan väger 94kg och genomsnittsvikten beräknades till 37,1kg . Bokhyllorna som har tagits i  
beräkning är ensamstående hyllor, alltså inga hyllkombinationer. Denna kategori har en betydligt lägre vikt 
än för soffor och sängar.
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Dessa uppgifter används i skapandet av produktspecifikationen för att ge projektet begränsande krav och 
önskemål vad gäller viktkapacitet. Viktigt att ha i åtanke är att uppgifterna inte är garanterat säkra och 
används därför enbart som riktlinjer. Varför uppgifterna har en viss osäkerhet beror dels på pålitligheten hos 
hemsidans uppgifter, eventuella felberäkningar och de olika kombinations - och tilläggsmöjligheterna som 
finns bland möblerna.

Slutliga resultatet av viktstudien är att sofforna är den kategori med tyngst möbler. Produkten måste därför 
klara en vikt av 162,5kg för att kunna användas till alla de utsedda möblerna. Projektet riktar sig till en 
specifik sälj – och distributionskanal vilket är orsaken till att viktstudien enbart har utförts på möbler som 
säljs hos detta företag. Att klara 162,5kg innebär att redskapet lätt skall kunna medge rörelse trotts denna 
belastning.

3.4.1.3 Intervjuer

ERGONOM/LEGITIMERAD SJUKGYMNAST

Under intervjun som skedde via ett personligt möte med ergonomen och legitimerade sjukgymnasten Per 
Ingemarsson  (bilaga 6) så fick projektet en grundlig inblick i hur skador på människan uppkommer vid tunga 
och felaktiga lyft och vad som skall åtgärdas för att undvika detta.

Per Ingemarsson1 berättar under intervjun om hur skador i 
ryggen så som diskbråck förekommer på grund av felaktiga lyft 
där ryggraden vrids och belastas snett. Att undvika sådana 
skador görs genom att hålla ryggraden i sin grundform som är 
lätt S-formad (figur 8 sida 31) och ha bra grepp om föremålet 
som skall lyftas så att det kan hållas nära kroppen. Att benen 
kan böjas ordentligt vid lyftet är viktigt då man bör arbeta med 
benen för att inte belasta ryggen.

Problemet ligger egentligen inte i att lyfta ett föremål som 
väger mycket i vikt, problemet är snarare att kunna lyfta 
korrekt och inte vrida eller böja ryggen. Per Ingemarsson 
berättar att det finns statistik från byggbranschen som visar att det inte behöver vara den klena människan 
som skadar sig vid tunga lyft då denna fokuserar innan lyftet skall göras genom att böja benen och bygga 
upp ett buktryck, utan det kan likaväl vara den som anser sig stark som är nonchalant och inte tänker sig för 
då den lyfter.

Vad som är skadligast för ryggen rangordnas enligt följande:

1. böjt och vridet 

2. statiskt arbete

3. tunga lyft

Då disken får näring genom rörelse så är det dynamiska arbetet att föredra, det vill säga tryck-avlastning-
tryck-avlastning. På grund av detta skulle det alltså vara bättre att putta fram en möbel än att lyfta möbeln.

1 Per Ingemarsson, Ergonom och legitimerad sjukgymnast vid KMTI i Karlstad, personligt möte 2012-10-03 
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          Figur 8: Ryggradens lätt S-formade grundform  
och skelettets system.



En syn vad gäller skador på golvet i samband med skador på människan som Per Ingemarsson delar med sig 
av under intervjun är att han tror att rädslan för att orsaka skador på golvet medför att människan ger sig på 
att göra ett tungt och svårt lyft i försök att undvika repor, vilket då istället skadar ryggen.   

Resultatet av intervjun är således att fokus i projektet bör ligga i att hjälpa användaren att lyfta på ett 
korrekt sätt så att ryggen inte böjs eller vrids, att det finns bra greppytor, att benen går att böja och att ett 
dynamiskt arbetssätt är möjligt.  

LIVSMEDELSBUTIKENS FLEXIBILITET

Genom en telefonintervju (bilaga 7) med butikschef Axel Halling på Maxi Ica Stormarknad Örebro så fick 
projektet en insyn i hur livsmedelsbutiker tänker angående flexibilitet av butiksinredning och 
sortimentplacering.

Enligt Halling2 har livsmedelsbutiker behov av att kunna flytta om såväl produkter som inredning för att 
matcha kundernas önskemål. I dagsläget flyttas dock butiksinredningen väldigt sällan och det medför ett 
någorlunda krävande jobb då varorna på hyllorna måste plockas i och ur för att förflyttning skall vara möjlig 
med det redskap som används idag. Mindre förändringar görs dock per säsong, så som till nyår, jul, 
halloween och sommar.

Intervjun visar att det finns intresse för bra lösningar som gör butikerna och butiksinredningen mer flexibel 
då butikerna alltid är i behov av att kunna göras om för att fylla kundens önskemål. Detta bekräftar och 
tydliggör behovet som projektet avser att tillgodose och visar att behovet även existerar på en bredare bas 
än vad projektets avgränsning avser.

3.4.2 Marknadsundersökning

3.4.2.1 Konkurrentundersökning

Genom att besöka flera hemsidor för företag som arbetar specifikt med hjälpmedel så bekräftades att det 
inom denna bransch inte verkar finnas några direkta hjälpmedel att tillgå för att flytta möbler. Det enda 
hjälpmedel inom området som hittades var Glidhjulet hos företaget 
Varsam (2012) (figur 9 sida 32) som monteras under främre 
stolsbenet för att underlätta att dra in och ut stolen vid ett bord. 
Prisklassen för denna lösning ligger dock på 500kr paret vilket är 
ganska högt.

Det var självklart att starta konkurrentundersökningen via dessa 
företag då dom är speciellt inriktade på hjälpmedel och därav borde 
vara en möjlig distributör för det berörda området.

Då resultatet visar att dessa företag verkar sakna ett hjälpmedel för 
att underlätta förflyttning av möbler så tydliggör det åter igen 
behovet som projektet avser att tillgodose och visar att behovet 
även existerar på en bredare bas än vad projektets avgränsning 
avser. 

Vidare fortsatte konkurrensundersökningen på andra till projektet 
näraliggande företags hemsidor så som Bauhaus och Jula. Hos 

2 Axel Halling, Butikschef Maxi Ica Stormarknad Örebro, telefonintervju 2012-10-01
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Figur 9: Glidhjul: ett hjälpmedel för  
att underlätta att dra in och ut stolen  
vid ett bord. Källa: Varsam (2012).



förstnämnda butik hittades ingen form av konkurrens medan det hos Jula (2012) fanns tydlig konkurrens. 
Produkter som hittades på denna hemsida var tydligt namngivna med dess ändamål så som Hjulsats för 
möbelflyttning (figur 10 sida 33) och Möbelflyttsett (figur 11 sida 33) så det gick inte att missa att alternativ 
på lösningar av problemet redan finns. Prisklasserna rör sig om 79-99kr.  

Hos Jula finns även andra typer av förflyttningshjälpmedel så som en Minirullvagn med svänghjul som enligt 
beskrivningen är ett utmärkt hjälpmedel när man skall flytta tyngre saker. Även om dessa produkter inte 
specifikt är utsedda för att flytta just möbler så kan de användas till detta ändamål och är också bra som 
inspiration. 

Under sökningar via Google så uppenbarades också ett UF-
företag vid namn Easymover UF (2007), som under sitt 
skolprojekt har tillverkat en produkt som underlättar flyttning 
av möbler. Produkten kan beskrivas som en tass som läggs 
under möbelbenet och underlättar förflyttning genom att 
minska friktionen mellan golv och ben. UF-företaget ses dock 
inte som någon direkt konkurrent då dom inte verkar vara 
aktuella på marknaden idag med sin produkt. Enligt 
information på hemsidan har UF-företaget använt Mio 
Kristinehamn som återförsäljare men enligt undersökning av 
Mio (2012) hemsida finns ingen sådan produkt att hitta. 

Vid en vidare undersökning av Easymover UF så uppenbarades 
ett varumärke från USA som även dem säljer flera produkter 
inom detta område, Sliding robots Easy Mover furniture sliders, 
via hemsidan Made-in-China (2012). Denna hemsida ämnar att 
förse köpare med kinesiska leverantörer via en global 
exportmarknad. Två av produkterna är snarlika varandra (figur 12 
sida 33) och har även likheter med UF-företagets produkt. Den 
tredje skiljer sig däremot en aning då funktionen består av ett 
mjukt fodral likt en sadelvärmare som dras på möbelbenet (figur 
13 sida 33). Prisklasserna på dessa lösningar rör sig om 
hundralappen.      
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Figur 11: Möbelflyttsett: hävarmslyft  
och 4st rullvagnar med vridbar  
gummiplatta. Källa: Jula (2012).

Figur 13: Sliding robots Easy Mover furniture sliders:  
Mjuka fodral som träs på möbelbenet. Källa: Made-
in.china (2012).

Figur 12: Sliding robots Easy Mover furniture sliders:  
Tassar att lägga under möblerna för en enklare  
förflyttning. Källa: Made-in-china (2012).

Figur 10: Hjulsats för  
möbelflyttning: platta med  
nedsänkt fäste. Källa: Jula (2012).



Undersökningen fortsatte vidare med företag som mer inriktar sig på försäljning inom industrin. Här fanns 
det också en hel del hjälpmedel för att underlätta förflyttningar av exempelvis verktygsskåp och maskiner, 
vilket tekniskt sett även skulle kunna användas i hemmet. Prisklassen stiger dock så pass kraftigt inom detta 
användningsområde vilket gör det orimligt för inköp för hemmabruk. Från industrin finns det dock väldigt 
mycket inspiration att hämta.

Hos Gerdmans (2012) finns bland annat Tralla Rolly (figur 14 sida 34) för transport av skåp, bord eller 
maskiner med ben. För transport av skåp, bord eller maskiner utan ben finns en annan variant av Tralla Rolly 
(figur 15 sida 34). Priset på dessa varianter ligger dock runt 2000kr. Här hittar man även produkter som 
Laspallstrallor, rotationsunderreden och universalvagnar som även dom är hjälpmedel för olika inredningar 
och maskiner. 

Hos företaget Multi Trolley (2012) vars ambition är ”do it smart 
and simple” har man utvecklat en ergonomisk 
arbetsmetod/produkt (figur 16 sida 34) för hantering av olika 
typer av möbler och bygg/inredningsmaterial. Detta företag 
vänder sig till andra företag som hanterar skrivbord, soffor, 
sängar, skivor, dörrar och andra tunga besvärliga möbler och 
föremål. Med hjälp av Multi Trolleys metod kan en ensam 
person, på ett snabbt och säkert sätt, utföra ett arbete som det 
annars krävs två personer för. Produkten har dock ett pris som 
sträcker sig upp till dryga 8000kr, men skulle i annat fall kunna 
fungera bra i hemmiljö. 

Som tidigare sagt så fungerar dessa företag som är inriktade mot industrin mer 
som inspiration än som direkt konkurrens då projektet i första hand riktar sig mot 
privatpersoner och en lägre prisklass.

Ett helt annat sätt att förenkla lyft och förflyttningar av bland annat möbler är 
genom ett så kallat bärsele (figur 17 sida 34). Detta tipsar Din byggare (2012) om i 
sin flyttguide. Det är dock inget vanligt hjälpmedel vid ommöblering men medför 
trotts allt konkurrens till projektet. Bärselen hittar man bland annat hos 
musikrelaterade företag, så som Östmans musik AB (2012), då dom används när 
man lyfter högtalare. 

En annan typ av konkurrensen för detta projekt kan vara privatpersonens egna 
lösningar på problem. Exempelvis kan man läsa på ett forum hur en person själv 
snickrat ihop en ram med hjul för att kunna flytta garderober, istället för att köpa 
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Figur 17: Bärrem: 
Skonar kroppen genom  
att hjälpa dig att lyfta  
rätt. Källa: Din byggare  
(2012).

Figur 15: Tralla Rolly: förflyttning av  
skåp, bord eller maskiner utan ben.  
Källa: Gerdmans (2012).

Figur 14: Tralla Rolly: förflyttning av skåp,  
bord eller maskiner med ben. Källa:  
Gerdmans (2012).

Figur 16: Multi Trolley: Genom en ergonomisk  
arbetsmetod så flyttar endast en person snabbt  
och säkert olika typer av möbler. Källa: Multi  
Trolley (2012).



färdiga produkter. Vidare kan man också läsa på Smarta vardagstips (2011) att en matta eller tjock filt är 
idealisk som hjälpmedel för att flytta tunga möbler, i en kommentar på samma sida tipsar även en läsare om 
att grytlappar också funkar väldigt bra.

Avslutningsvis kan ett konstaterande göras att det finns en ganska stor konkurrens på marknaden inom det 
berörda området. Grunden till de flesta typer av förflyttningsredskap idag är någon form av platta med hjul,  
eller någon form av platta med lågfriktionsmaterial på undersidan. Till båda dessa typer finns också någon 
form av handtag eller hävarm.

3.4.2.2 Produkttester

Lift & Roll – möbelflyttsett består av en hävarm i stål samt fyra stycken hjulsett i plast med en 
rotationsplatta på ovansidan samt fasta hjul på undersidan. Enligt beskrivning på kartongen skall hjulsatsen 
tåla belastning av 150kg vardera.

Vid en första anblick av produkten så upplevdes en besvikelse, produkten lever inte upp till  förväntningar 
utifrån de bilder samt beskrivning som inhämtats från Julas hemsida. Hjulsatsen känns plastiga, billiga, inger 
ingen känsla av kvalitet och de upplevs inte som hållbara för 150kg belastning.

Funktionen hos hjulsatsen testades genom att de placerades ut 
under alla fyra benen på en stol (figur 18 sida 35) som sedan 
belastades med vikt för att likna en tyngre möbel. När man 
därefter utsatte stolen för rörelse i form av förflyttning i olika led 
så hängde inte hjulsatsen med och stolen trillade därför av dem. 
Anledningen tycks dels vara att rotationsplattorna inte snurrar 
tillräckligt friktionsfritt för att hänga med i rörelser samt att ytan 
på dessa rotationsplattor har för låg friktion för att stolsbenen 
skall stå kvar. Att fortsätta testet med övergång av trösklar var i 
detta fall alltså inte nödvändigt då möbeln inte ens stod kvar vid 
förflyttning på slätt underlag.

Vidare testades den tillhörande hävarmen på en soffa. För att placera ut hjulsatsen under en möbel så 
måste ett lyft utföras vilket denna hävarm är tillför att underlätta. Vinkeln som tillåts av hävarmens 
konstruktion begränsar hur stora lyft som kan utföras, det vill säga hur högt möbeln kan lyftas. Hävarmen 
testades enligt instruktionerna på förpackningen (figur 19 och 20 sida 35) men det var inte genomförbart att 
lyfta möbeln tillräckligt högt för att föra in hjulsatsen (figur 21 sida 36). På bilden syns det att det saknas 
relativt mycket höjd.
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Figur 19: Lift & Roll; Hävarmen trycks ned mot golvet för  
att medföra ett lyft.

    Figur 20: Lift & Roll; Hävarmen förs in under möbeln  
som skall lyftas.

   Figur 18: Lift & roll; Hjulsetten placeras under  
benen på stolen.



Vart hävarmen placeras är avgörande för hur högt möbeln går 
att lyfta, i detta fall var det inte möjligt att placera hävarmen 
direkt under soffans ben då hävarmen inte kommer åt det 
utrymmet på grund av att stödet på hävarmen som möbeln 
skall vila på är för kort för att nå in under benet. Istället 
placerades hävarmen mot sofframen som befinner sig några 
centimeter ovanför golvet vilket medför att man förlorar lite 
hävkraft och möbeln kommer inte upp tillräckligt högt.

Hävarmen anses därför passa bättre för möbler helt utan ben 
som på så sätt ligger direkt mot golvytan vilket medför att 
hävarmen klarar av att lyfta möbeln tillräckligt högt så att 
hjulsatsen kan skjutas in. Hävarmen anses därmed ha 
begränsat användningsområde.

Nästa produkt, Hjulsats för möbelflyttning, säljs i två pack och består av en sorts hjulsats i stål med nedsänkt 
fäste i mitten samt vadderade upphöjningar runt om med tre rotationshjul i plast på undersidan. Vardera 
hjulsats skall klara 50kg belastning och tillsammans 100kg belastning enligt anvisning på förpackningen. 
Instruktion för hur produkten skall användas saknas dock så projektgruppen tolkade därför detta fritt. 

Antaganden som gjordes på grund av att instruktioner saknades var att 
det nedsänkta fästet används för möbler med ben där benet placeras i 
nedsänkningen, och att de vadderade upphöjningarna används för att 
flytta möbler utan ben. Eftersom produkten säljs i två pack och inte fyr 
pack så var även ett antagande att det skall räcka med ett hjulsett för 
att flytta en möbel.

Första testet genomfördes genom att en hjulsats placerades under 
vardera framben på stolen, som även här var belastad. Därefter, för att 
flytta möbeln, så lyftes andra änden av stolen så att bakbenen hålls 
upp från marken (figur 22 sida 36). Stolen flyttades sedan runt på släta 
ytor utan större problem då rotationshjulen medgav bra rullning. Dock 
medför denna metod en del belastningar på användaren eftersom 
denne måste hålla upp en del av möbelns tyngd för att förflyttning skall 
vara möjlig.

En annan lösning skulle vara att köpa två av dessa produkter så att en 
hjulsats kan placeras under alla fyra ben, detta medför dock dubbla 
kostnader och ett visst lyft måste ändå genomföras av användare då 
hjulsatsen skall placeras under möbeln.   

Nästa steg var att prova hur väl produkten fungerar vid övergång av trösklar. Resultatet av detta var att 
stolen åkte av hjulsatsen och hjulen stod kvar på fel sida av tröskeln (figur 23 sida 37). Hjulsatsen klarar 
alltså inte av att hålla kvar möbeln vid nivåskillnader på underlaget. Det bör även påpekas att tröskeln i  
detta test var en ganska låg och vanligt förekommande variant.
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Figur 22: Hjulsatts för möbelflyttning;  
Hjulsatsen placeras under de två  
frambenen på möbeln och därefter lyfts  
bakdelen för att förflyttning skall vara  
möjlig.

Figur 21: Lift & Roll; Hävarmen medför inte ett  
tillräckligt högt lyft  för att hjulsettet skall kunna  
föras in under möbeln.



Anledningen till att produkten inte klarar av trösklar tros 
beror på att hjulen är förhållandevis små, större hjul skulle ha 
lättare att komma över tröskeln, och att nedsänkningen 
saknar kanter hela vägen runt vilket medför att benen glider 
ur hjulsatsen vid motstånd. Dessutom är ytan i 
nedsänkningen glatt och medför ingen friktion som hjälper till 
att hålla kvar möbelbenet.  

För att även testa de vadderade upphöjningarna så 
placerades hjulsatsen under en belastad låda som 
symboliserar en möbel utan ben (figur 24 sida 37). För att det 
skall vara möjligt att använda hjulsatsen på detta sätt så 
måste dessa placeras ut jämnt under möbeln så att en balans 
nås så att möbeln inte välter av. Att kunna placera dessa jämnt 
under en stor och tung möbel kan bli ett svårt moment då 
användaren dels måste lyfta möbeln samtidigt som denne skall 
ha sina händer under möbeln för att peta rätt hjulsatsen och 
hitta en balans. Det blir således både tungt för användaren och 
risken för att klämma fingrarna finns.

Även för denna variant av att använda hjulsatsen så misslyckas 
testet, på nästan samma sätt som tidigare, att ta sig över 
tröskeln. I detta fall glider inte möbeln av hjulsatsen lika lätt då 
vadderingarna ökar friktionen, utan här verkar det största 
problemet ligga i att hjulen är för små och därför inte klarar att 
ta sig över tröskeln.

3.4.2.3 Konsumentintervjuer

Konsumentintervjuer utfördes för att få en bättre bild över konsumentens intresse om inredning och 
ommöblering samt hur dessa ser på dagens sätt att hantera möbler, vilka problem och risker som finns samt 
om konsumenten ser ett behov av ett hjälpmedel och vad de kan tänkas betala för detta. För en 
sammanställning av intervjusvaren i diagram hänvisas till bilaga 8 och för intervjuformulär hänvisas till 
bilaga 9.

Könsfördelningen mellan de olika åldergrupperna är snarlika. Dessvärre är inte könsfördelningen per 
åldergrupp jämnt fördelad utan majoriteten intervjuade personer är av kvinnligt kön. Åldersgrupperna är 
uppdelade enligt följande: 20-35år, 35-50år och 50-65år.

Den inledande frågan, Är du intresserad av heminredning, visar att majoriteten av de intervjuade har ett 
intresse för heminredning. Intresset är störst i de äldre åldersgrupperna och något mer osäkert i den yngsta 
åldersgruppen. Resultatet visar också att intresset för heminredning är mer beroende av könen i den yngre 
åldergruppen än i de äldre åldersgrupperna. Denna information var väntad efter genomförande av 
litteraturstudien (Kap. 2.4.1.1) om Heminredning: Intresse & Konsumtion där det bland annat går att läsa 
om hur intresset för heminredning har ökat genom åren och hur intresseskillnaden mellan könen skiljer sig 
inom olika åldersgrupper.
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Figur 24: Hjulsats för möbelflyttning; Hjulsats  
under möbel utan ben.

Figur 23: Hjulsats för möbelflyttning; Hjulsatsen  
klarar ej att passera trösklar, resultatet är att möbeln  
åker av hjulsatsen



Resultatet av frågan, Hur flyttar du dina möbler?, visar att den vanligaste metoden inom alla åldersgrupper 
är att lyfta möblerna. Förövrigt används snarlika metoder oavsett åldersgrupp men till olika stor grad. I detta 
resultat syns också att ingen av de intervjuade nämner något av de befintliga hjälpmedlen som finns att 
köpa på marknaden idag för att underlätta förflyttning av möbler. Det ända, som kan ses som hjälpmedel, är 
den egna metoden att lägga en matta,tygbit, tidning eller dylikt under möbeln för att underlätta. Denna 
metod är dessutom mest använd i den äldsta åldersgruppen vilket kan tänkas bero på att man är mer 
planerande, vet sina gränser, har erfarenhet och att man under sina år har har skapat sig metoder som 
underlättar. Detta till skillnad från de yngre som inte haft sina boenden så länge och därför inte hunnit 
upptäcka sådana lösningar. Dessa svar motiverar projektet till att skapa ett hjälpmedel som bättre når ut till  
konsumenterna och som uppfyller brister som funnits tidigare.  

De möbler som de intervjuade möblerar om med mest varierar lite med åldersgrupperna. De två mest 
förekommande möblerna är säng och soffa. Vanligast är båda dessa möbler bland den mellersta 
åldersgruppen, medan sängen sticker ut hos den yngsta åldersgruppen och soffan hos den äldsta. På andra 
plats kommer för de yngsta skrivbordet och byrån, hos den mellersta gruppen är det hylla/skåp och hos de 
äldsta är det bord och stolar. Vilka möbler som flyttas inom de olika åldersgrupperna verkar bero på vart 
man befinner sig i livsfasen. Till exempel är det nog vanligare med datorbord hos människor mellan 20-35år 
än bland 50-65år. 

De möbler som är svårast att flytta varierar ganska kraftigt mellan de olika åldersgrupperna. De möbler som 
anses vara svåra och är mest förekommande hos alla grupper är dock soffan och hyllan/skåpet. Dessa följs 
sedan av säng och garderob. Denna information tillsammans med vilka möbler som flyttas mest ger 
projektet en utgångspunkt för vilka möbler som lösningen skall koncentreras kring.

Vad man anser är ett problem med ommöblering varierar mellan åldersgrupperna. Det finns även personer 
som inte ser några problem alls med dagens sätt att flytta möbler. Störst problem som är gemensamt i alla 
åldersgrupperna är att det är tungt och svårt att göra ensam, för den mellersta åldergruppen ser man också 
att ett problem är att det blir ett större projekt än vad man har tänkt. Gruppen av människor som inte ser 
några problem samt tycker att kostnaden är ett problem är störst i den äldsta åldersgruppen och är ganska 
överhängande här. Denna information ger projektet stöd till varför ett hjälpmedel som underlättar och 
förenklar kan behövas för användaren.

Den absolut största risken som de intervjuade i alla åldersgrupper ser idag är risken för repor i golvet. Som 
näst störst risk i alla åldersgrupper är skador på människan. Alla risker ligger ganska tätt och ser ganska lika 
ut i alla grupper, risken för skador på möbeln och skador på dörrkarmar och väggar anses även hög. Dessa 
risker blir till grund för projektets problemformuleringar som skall lösas och integreras i slutresultatet för att 
tillgodose och lösa de problem  som upplevs i dagsläget.

Förutom att möblera om för att förändra rummets inredning så visar dessa intervjuer på att man även har 
behov av att flytta möbler vid främst städning, renovering, flytt och besök. Detta verkar bero på i vilken 
livsfas man befinner sig. Exempelvis så är det många unga som bor litet och därför har de störst behov av att 
flytta möbler och skapa utrymme då de får besök. I den mellersta åldersgruppen har man störst behov vid 
renovering vilket kan bero på att dessa personer befinner sig i ett stadium i livet där man bygger sitt hem. 
Även denna information visar projektet vikten av att underlätta förflyttningar då en förenkling skulle vara 
välkommen på fler områden än vid ommöblering med inredningsaspekt.

Det som kan utläsas från svaren på frågan om man skulle möblera om oftare om det var enklare  är att det 
finns ett intresse för att göra ommöblering enklare då majoriteten, oavsett åldersgrupp, säger att de skulle 
eller kanske skulle möblera om oftare om det var enklare. 
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På frågan, Är du villig att betala för ett hjälpmedel?, så varierar svaren för de olika åldersgrupperna. I den 
yngsta gruppen så är det flest intervjuade som svarat ja, men antalet nejsägare kommer inte långt därefter. I  
mellersta gruppen är antalet ja respektive nej lika i antal, men på grund av att det finns en osäker kategori 
så kan dessa odds förändras. För äldsta gruppen så är alla tre svar relativt lika, dock leder antalet ja-
svarande och även här finns den osäkra kategorin som kan förändra oddsen ytterligare. I cirkeln nedan (figur 
25 sida 39) ser vi den totala fördelningen för alla intervjuade, oavsett åldersgrupp, där det syns att totalt 11 
stycken svarat Ja, 8 stycken svarat Nej och 3 Kanske. Vilket betyder att flertalet av alla intervjuade är villiga 
att betala för ett hjälpmedel. 

Hur mycket de intervjuade är villiga att betala för ett hjälpmedel varierar i vissa fall ganska kraftigt då det 
går från noll kronor upp till belopp på 5000kr vilket påverkar genomsnittspriset. Det konstateras alltså att 
genomsnittsberäkningarna i sig är väldigt förvillande och osäkra. Flera olika diagram har tagits fram och 
jämförts så att en rimlig prisklass kan nås för att användas vidare i projektet. I diagrammet (figur 27 sida 39) 
visas det hur alla intervjuade förhåller sig inom prisintervallen oavsett åldersgrupp, där resultatet är att 
flertalet av de intervjuade kan tänka sig att betala mellan 100-300kr eller noll kronor, vilket bör motivera 
projektet att ligga inom detta intervall. Detta stöds även av nästa diagram (figur 26 sida 39) som visar 
genomsnittspris utan hänsyn till åldersgrupp för alla intervjuade som även den ligger strax under 300kr för 
gruppen inklusive de som ej är villiga att betala. Att inte ta hänsyn till de som inte är villiga att betala ger ett 
genomsnittspris på strax under 600kr vilket är omotiverat då det är väldigt få intervjuade som kan tänka sig 
att betala mer än 500kr.
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Figur 26: Genomsnittligt pris oavsett åldersgrupp,  
uppdelat i två grupper  exklusive de som inte är villiga att  
betala samt inklusive de som inte är villiga att betala.
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Figur 27: Hur alla intervjuade oavsett åldersgrupp förhåller  
sig till de olika prisintervallen.
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Figur 25: cirkel som visar totala andelen som  
är villiga att betala för ett hjälpmedel oavsett  
åldersgrupp.
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 3.4.2.4 Patentundersökning

Patentundersökningen som genomfördes via patent och registreringsverkets hemsida (PRV 2012) 
resulterade i  vetskap för projektet om tre stycken befintliga varianter av förflyttningsanordningar. Den med 
senast ingivningsdatum 2010-03-19 är en avskriven ansökan och består av en fjädrad hjulanordning inbyggt 
i ett ben (bilaga 10) . De följande två är av äldre ingivningsdatum och båda patenten är ej i kraft, den ena 
med årtal 1989-07-14 vilket består av en hjulanordning med handtag för att flytta möbler (bilaga 11), den 
sista har inskrivningsdatum 1987-09-16 och består utav en hjulkonstruktion med två snedställda hjul som 
skruvas fast i möbeln (bilaga 12).

Denna patentundersökning kan användas som inspiration samt är viktig för att undvika att konstruera en 
produkt med redan befintligt patenterad teknik.

3.4.3 Produktspecifikation

3.4.3.1 Olssons kriteriematris

Med hjälp av cellerna i Olssons kriteriematris (tabell 1 sida 12) samt den information och kunskap som 
uppkommit under förstudien så identifierades och beskrevs kriterier i en checklista (se tabell 2 sida 40). 

Först skapas en formulering av produktens huvudfunktion, därefter genomarbetas matrisens celler och 
kriterier formulerades. Resultatet är checklistan nedan med 36 kriterier:

Tabell 2: Checklista skapad utifrån Olssons kriteriematris

Huvudfunktion: Underlätta förflyttning av möbler i hemmiljö genom en integrerbar teknik

Cell 1.1 Utveckling/Process: Hjälpmedlet skall vara integrerbart i befintliga möbler

Funktionellt önskemål: beroende på konstruktionen

       1.1.1 Utveckling/Process: Klara 165kg i belastning

Begränsande krav: produkten måste klara viss belastning för att leva upp till förväntningarna och dess funktion 

       1.1.2 Utveckling/Process: Materialet bör vara slitstarkt och tåligt

Begränsande önskemål: Begränsar materialvalet, är nödvändigt för att produkten skall vara tålig och ha lång 
hållbarhet

       1.1.3 Utveckling/Process: Medge styrning

Funktionellt önskemål: beroende av konstruktionen, inte nödvändig för att produkten skall kunna användas men 
ger ett mervärde till produkten

       1.1.4 Utveckling/Process: Medge rörelse

Funktionellt krav: Är beroende av såväl konstruktion som materialval, måste uppfyllas för att produkten ens skall 
kunna flytta möbler    

Cell 1.2. Utveckling/Miljö: Miljövänligt material bör väljas

Begränsande önskemål: Begränsar möjliga materialval men ökar mervärdet hos produkten

       1.2.1 Utveckling/Miljö: Olika material skall vara separabla för sortering/återvinning

Funktionellt önskemål: Beror på konstruktionen, tillverkning och materialval och ökar mervärdet hos produkten

Cell 1.3 Utveckling/Människa: Hjälpmedlet skall vara ergonomiskt för användaren
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Funktionellt önskemål: Beror på konstruktionen och semiotiken hos produkten och ökar mervärdet

Cell 1.4 Utveckling/Ekonomi: Minimala utvecklingskostnader 

Begränsande krav: Begränsar projektets vidd och möjligheter då det är ett studentprojekt

Cell 2.1 Tillverkning/Process: Prototypen skall vara så tillverkningsanpassad som möjligt för den tänkta sälj – och 
distributionskanalens befintliga tillverkningsanläggningar

Begränsande önskemål: Begränsar konstruktions och produktionsmöjligheter och ökar graden av färdigställande av 
produkten 

Cell 2.4 Tillverkning/Ekonomi: Minimala tillverkningskostnader

Begränsande önskemål: Begränsar konstruktionsmöjligheterna,medför att försäljningspriset <300kr lättare uppfylls

Cell 3.1 Försäljning/Process:  Hjälpmedlet skall ej ha skrymmande storlek

Begränsande önskemål: Begränsar konstruktionsmöjligheterna, medför att transportkostnader kan hållas nere och 
produkten blir mer lättförvarad i hemmet samt hjälper till att hålla försäljningspriser <300kr

       3.1.1 Försäljning/Process: Hjälpmedlet skall uttrycka kvalitet

Funktionellt önskemål: Med hjälp av semiotik kommunicerar produkten korrekt med användaren, medför mervärde 

       3.1.2 Försäljning/Process: Hjälpmedlet skall uttrycka Ikea

Begränsande önskemål: Begränsar konstruktion, formgivning, materialval. Produkten lättare går att sälja in

       3.1.3 Försäljning/Process: Hjälpmedlet skall kommunicera dess funktion

Funktionellt krav: Semiotiken måste vara genomtänkt hos produkten, minska skaderisker

Cell 3.3 Försäljning/Människa: Hjälpmedlet skall uppmana till köp

Funktionellt önskemål: Semiotiken måste vara genomtänkt hos produkten så att den tilltalar konsumenten

       3.3.1 Försäljning/Människa: Tilltala målgruppen

Funktionellt önskemål: Produktens utformning och konstruktion anpassas efter målgruppen och medför mervärde 

Cell 3.4 Försäljning/Ekonomi: Inte överstiga ett försäljningspris på 300 kr

Begränsande önskemål: Begränsar hela processen från idé till tillverkning, hjälper till att uppfylla vad 
konsumenterna kan tänka sig att betala

Cell 4.1 Användning/Process: Underlätta förflyttning av möbler

Funktionellt krav: Konstruktions samt ergonomirelaterat, krävs för att uppfylla syftet med projektet

       4.1.1 Användning/Process: Motverka repor i golvet

Funktionellt krav: konstruktions samt materialvalsrelaterat, kopplas även till friktionen 

Cell 4.2 Användning/Miljö: Vara underhållsfri vid normal användning i hemmiljö

Funktionellt önskemål: beror på konstruktion och materialval,  underlättar för användarna

Cell 4.3 Användning/Människa: Användaren skall själv kunna utföra montage av hjälpmedlet/ vara enkel att montera

Funktionellt önskemål: beror på konstruktionen och semiotiken hos produkten, ger mervärde och förenklar för 
användaren

       4.3.1 Användning/Människa: Användaren skall avlastas

Funktionellt krav: Produkten skall vara ergonomisk samt kommunicerar korrekt med användaren genom semiotik, 
annars uppfylls inte syftet med produkten

       4.3.2 Användning/Människa: Hjälpmedlet skall vara lättanvänt

Funktionellt önskemål: Beror på konstruktionen och semiotiken, ökar mervärdet hos produkten och underlättat för 
användaren

       4.3.3 Användning/Människa: Hjälpmedlet skall inte kunna missförstås av användaren
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Funktionellt önskemål: Hur väl produkten kommunicerar med användaren, fullt beroende av semiotiken och ökar 
mervärdet samt minskar skaderisker

       4.3.4 Användning/Människa: Hjälpmedlet skall vara estetiskt tilltalande

Begränsande önskemål: Begränsar valmöjligheter rörande konstruktion och formgivning samt färgsättning men 
ökar mervärdet

       4.3.5 Användning/Människa: Hjälpmedlet skall minimera skaderisk hos användaren

Funktionellt krav: Korrekt kommunikation mellan användare och produkt med hjälp av semiotik, produkten skall 
hjälpa användaren att lyfta ergonomiskt, produkten får ej medge skaderisker

       4.3.6 Användning/Människa: Hjälpmedlet skall vara lätt att förvara

Funktionellt önskemål:  Beroende på produktens konstruktion,storlek samt utseende. Ger mervärde

Cell 4.4 Användning/Ekonomi: Hjälpmedlet skall ha lång livslängd för normalt användande i hemmiljö

Funktionellt önskemål: Beror på konstruktion och materialval, ger mervärde då det underlättar för användaren

Cell 5.2 Eliminering/Miljö: Hjälpmedlet skall vara återvinningsbart

Begränsande önskemål: Begränsar materialval och således konstruktionsmöjligheter, medför mervärde

Cell 5.3 Eliminering/Människa:  Användaren skall själv kunna demontera hjälpmedlet från möbeln

Funktionellt önskemål: Underlättar för användaren, beror på konstruktionsval och funktion

       5.3.1 Eliminering/Människa: Användaren skall själv kunna separera olika material i hjälpmedlet

Funktionellt önskemål: Beror på konstruktionen, materialval och om användaren själv kan demontera produkten, 
underlättar för användaren

Cell 5.4 Eliminering/Ekonomi: Det skall inte kosta användaren något att eliminera produkten på ett miljövänligt sätt

Begränsande önskemål: begränsar valmöjligheter vad gäller konstruktion och materialval, hänger samman med om 
användaren själv kan avmontera och separera olika material

3.4.3.2 Kravspecifikation

Checklistan sammanställdes till en överskådlig tabell kallad kravspecifikation (tabell 3 sida 42) och 
kriterierna som definierats som önskemål viktades från ett till fem, där fem är viktigast. kravspecifikationen 
består av totalt 33 kriterier varav 7 stycken definierats som krav, dessa är följande; Tåla >165kg belastning, 
Medge rörelse, kommunicera funktion, underlätta förflyttning, motverka repor, avlasta användaren och 
minimera skaderisker. Dessa krav är nödvändiga för att skapa en bra produkt som uppfyller sina 
förväntningar utifrån dess syfte, att underlätta förflyttningar av tunga möbler.

Tabell 3: Kravspecifikation.

Kriterie nr Cell Kriterium K = Krav

Ö = Önskemål

Vikt F = Funktionellt

B = Begränsande

1 1.1 Integrerbar i befintliga möbler Ö 5 F

2 1.1.1 klara 165kg belastning K B

3 1.1.2 Slitstarkt och tåligt material Ö 5 B

4 1.1.3 Medge styrning Ö 5 F
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5 1.1.4 Medge rörelse K F

6 1.2 Miljövänligt material Ö 3 B

7 1.2.1 Olika material skall vara separabla Ö 3 F

8 1.3 Ergonomisk utformning Ö 5 F

9 1.4 Minimala utvecklingskostnader Ö 5 B

10 2.1 Tillverkningsanpassad Ö 2 B

11 2.4 Minimala tillverkningskostnader Ö 4 B

12 3.1 Ej skrymmande storlek Ö 4 B

13 3.1.1 Uttrycka kvalitet Ö 4 F

14 3.1.2 Uttrycka den tänkta sälj och distributionskanalen Ö 3 B

15 3.1.3 Kommunicera funktion K F

16 3.3 Uppmana till köp Ö 5 F

17 3.3.1 Tilltala målgruppen Ö 5 F

18 3.4 Försäljningspris <300kr Ö 3 B

19 4.1 Underlätta förflyttningar (HF) K F

20 4.1.1 Motverka repor K F

21 4.2 Underhållsfri i hemmiljö Ö 3 F

22 4.3 Enkel att montera Ö 4 F

23 4.3.1 Avlasta användaren K F

24 4.3.2 Vara lättanvänd Ö 5 F

25 4.3.3 Ej lämna utrymme för missförstånd Ö 5 F

26 4.3.4 Estetiskt tilltalande Ö 3 B

27 4.3.5 Minimera skaderisker K F

28 4.3.6 Lätt att förvara Ö 5 F

29 4.4 Lång livslängd i hemmiljö Ö 5 F

30 5.2 Vara återvinningsbar Ö 3 B

31 5.3 Möjliggöra demontering Ö 2 F

32 5.3.1 Användaren skall själv kunna separera materialen Ö 2 F

33 5.4 Kostnadsfri eliminering för användaren Ö 2 B
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3.4.4 Funktionsanalys
Med hjälp av kravspecifikationen identifierades alla kriterier som definierats som funktioner, dessa omformulerades 
sedan i en bredare och abstraktare form och sammanställdes i en ny tabell kallad funktionsanalys (tabell 4 sida 44). 
Även huvudfunktionen omformulerades i en bredare och abstraktare form. De omformulerade funktionerna i listan 
användes sedan för att skapa en bred och abstrakt text som beskriver vad som skall åstadkommas;

Ett hjälpmedel som är integrerbart samt lätt att montera och som underlättar förflyttning samt skonar omgivningen 
genom att medge rörelse samt styrning. Genom att vara ergonomisk, lätt att använda och entydig, så minimeras  
skaderisker och användaren avlastas. Hjälpmedlet är hållbar, underhållsfri samt lätt att förvara. Hjälpmedlet kan 
demonteras och materialen är separabla så att de lätt kan elimineras. Hjälpmedlet kommunicerar sin funktion,  
tilltalar målgruppen, uttrycker kvalitet och uppmanar till köp.

Tabell 4: Funktionsanalys.

Huvudfunktion: Underlätta förflyttningar

Kriterie nr Cell Kriterium K = Krav

Ö = Önskemål

Vikt F = Funktionellt

B = Begränsande

1 1.1 Integrerbar Ö 5 F

4 1.1.3 Medge styrning Ö 5 F

5 1.1.4 Medge rörelse K F

7 1.2.1 Separabla material Ö 3 F

8 1.3 Ergonomisk Ö 5 F

13 3.1.1 Uttrycka kvalitet Ö 4 F

15 3.1.3 Kommunicera funktion K F

16 3.3 Uppmana till köp Ö 5 F

17 3.3.1 Tilltala målgruppen Ö 5 F

19 4.1 Underlätta förflyttningar (HF) K F

20 4.1.1 Skonsam mot omgivningen K F

21 4.2 Underhållsfri Ö 3 F

22 4.3 Enkel att montera Ö 4 F

23 4.3.1 Avlasta användaren K F

24 4.3.2 Lätt att använda Ö 5 F

25 4.3.3 Entydig Ö 5 F

27 4.3.5 Minimera skaderisker K F

28 4.3.6 Lätt att förvara Ö 5 F

29 4.4 Hållbar Ö 5 F

31 5.3 Kunna demonteras Ö 2 F

32 5.3.1 Lätt att eliminera Ö 2 F
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3.4.4.1 Funktionsstruktur

Funktionsanalysen resulterade i en funktionsstruktur (bilaga 13) som ger en överblick över alla funktioner 
som skall åstadkommas av produkten uppdelat i delfunktioner samt relationer mellan dessa. 
Delfunktionerna som använts för idégenerering identifierades i detta projekt som; Förvaring, montage samt 
medge rörelse.

3.4.5 Moodboard
Som avrundning på förstudien skapades moodboarden. Med hjälp av den tydliga bilden av projektet som 
byggts upp under förstudien söktes bilder genom internet som symboliserar förväntningar på produkten så 
som egenskaper, visioner och känslor som är önskvärda samt rena inspirationsbilder. Dessa bilder 
sammanställdes till en moodboard i form av ett collage (bilaga 14) där de centrala bilderna inom den 
markerade cirkeln är bilder som visar förväntningar på produkten; vara ett hjälpmedel, vara lätt/enkelt, 
ergonomiskt, passa en bred målgrupp, miljövänlig, hållbar, integrerbar, prisvärd och funktionell. Bilderna 
som är utspridda runt om är inspirationsbilder på såväl konkurrerande produkter som produkter som kan 
tillämpas i området.

3.5 Idégenerering

3.5.1 Metoder för idégenerering

3.5.1.1 Slumpordsassociation

Genom att välja en slumpmässig siffra mellan 1-56 och sedan gå in i den befintliga slumpordslistan (bilaga 
15) och avläsa ordet som motsvarar siffran så valdes tre ord ut, ett i taget, som användes för att idégenerera 
på vald delfunktion.

Delfunktionerna som valdes var följande; förvaring, montage och medge rörelse.

Slumporden som valdes var; vägg, hjul och ros.

Idégenereringen skedde individuellt bland deltagarna där man 
till en början associerade enskilt till det valda ordet för att 
sedan, efter två minuter, delge varandra sina idéer för att ge 
inspiration och vidareutveckla idéerna. Många inspirerande, 
roliga och kloka idéer framkom på detta sätt (figur 28 sida 45), 
bland annat så var ett förslag på förvaring i kombination med 
slumpordet vägg att produkten ska vara attraktiv så att man 
vill ha produkten framme, eller att produkten skall förvaras på 
väggen genom att den har ett sleim liknande material som 
fastnar på väggen vart man än vill utan att ge märken. För 
delfunktionen montage i kombination med slumpordet hjul framkom idéer så som att produkten skall 
monteras med hjälp av ett fälgkors eller att hjulen på produkten enkelt skall klickas fast eller att produkten 
monteras korrekt genom att rullas på med hjälp av en skena med hjul. Slutligen för delfunktionen  medge 
rörelse i kombination med slumpordet ros så uppkom idéer som att hjulet skall ha formen av en blomma, 
liknande en sexkant, för att enbart medge rörelse vid tryck, att produkten bör ha en taggformad 
bromsfunktion och att materialet bör vara silkeslent som rosblad för att ge låg friktion och bättre rörelse.
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3.5.1.2 Hjärnpoolen

Hjärnpoolen användes vid upprepade tillfällen inom den interna gruppen och fungerade utmärkt som ett 
redskap för att både vidareutveckla tidigare uppkomna idéer och för att skapa nya idéer.

Metoden användes bland annat på delfunktionerna; förvaring, montage och medge rörelse men även på 
mer öppna frågeställningar om hur man förenklar förflyttning av möbler. Tidigare uppkomna idéer lades till i  
hjärnpoolen för att ytterligare ge inspiration. Resultatet av denna metod var en mängd olika idéer (figur 29 
sida 46) av blandad karaktär, bland annat att hjälpmedlet skulle kunna vara en engångsprodukt så att man 
slipper problemet med förvaring, att den kunde vara hopfällbar för att ta minimal plats, att materialet skall 
ha en kameleonts karaktär och ändra färg för att passa omgivningen bättre, att den skall medge rörelse 
genom en form av luftkudde eller med hjälp av is, att hjälpmedlet finns integrerat i möbeln redan vid köp 
och är utfällbart eller att hjälpmedlet fästes med kardborrband.

3.4.1.3 Aktiverings tävling

Aktiveringstävlingen som utfördes på grupperna med studenter inbringade en väldigt stor mängd kluriga 
och spännande idélösningar, dock var dessa inte inriktade på själva projektet utan användes således enbart 
för att aktivera studenternas kreativitet innan de riktiga problemformuleringarna och 
idégenereringsmetoderna presenterades. Med hjälp av föremålen; fotboll, tavelram och tumstock, som alla 
var slumpmässigt valda, kunde studenterna generera flera alternativa användningsområden för dessa 
föremål. Idéer som kom upp var bland annat att fotbollen kunde användas för att fejka en graviditet, den 
kan även fungera som en boj eller fyllas med vatten och bli en flaska. Tumstocken skulle i sin tur kunna 
användas som en förlängningsarm eller bokstöd och tavelramen skulle kunna fördelas till stickor för att 
kunna tända en brasa.

Gruppen som totalt hade flest alternativa användningsområden för alla tre föremål blev vinnare av en påse 
med Ahlgrens bilar. 

3.5.1.4 Idéstafett

När studenterna var väl uppvärmda från aktiveringstävlingen så utfördes idéstafetten och resultaten som 
grupperna genererat presenterades högt inför hela klassen.

Till problemformuleringen Hur kan man göra det möjligt att flytta tunga föremål (>160kg) ensam?  
genererades lösningar så som en platta som blåser ut luft och blir därmed lättflyttat likt airhockey, fjädrade 
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hjul som trycks ihop för att stoppas under möbeln och som expanderar då man släpper dem så att de hålls 
på plats, olika former av lyftkranar bland annat med skenor i taket, rullband som hjälper möbeln upp på 
redskapet och flyttplattor med justerbar storlek.

Andra gruppen som fick den något knepigare problemformuleringen Hur kan man integrera/fästa ett  
förflyttningsredskap till en möbel? genererad lösningar så som integrerade hjul i möbeln som skruvas eller 
fälls ned vid behov, rullskenor som placeras under möbeln, teleportör som även känner av rummet och ger 
tips på lämpliga placeringar, olika typer av liftar, fästanordning med hjälp av en klo likt en polygrip, krokar 
eller handtag som fästs på möbeln, tippningsbar rullplatta med sugkoppar som håller fast möbeln samt 
fästanordningar med hjälp av magnetism. 

Genom detta tillfälle fick projektet tillgång till nya lösningsalternativ som inte uppkommit under de interna 
idégenereringarna vilket medförde mer inspiration, men det var också intressant att se att samma idéer 
uppkom under olika idégenereringar med olika förhållanden.

3.5.1.5 Negativ idégenerering

Avslutningsvis fick studenterna använda sig av negativ idégenerering och de mest utstickande resultaten 
redovisades högt inför klassen.

Den positiva problemformuleringen hur utformar man ett förflyttningshjälpmedel för möbler som minskar  
skador på människan? Vändes till den negativa motsvarigheten hur utformas ett förflyttningshjälpmedel för  
möbler som medför skador på människan? I tabellen nedan (tabell 5 sida 47) redovisas ett urval av 
resultatet från denna metod.

Tabell 5: Ett urval av resultatet från negativ idégenerering med grupp 1 där problemformuleringen löd: Hur utformar man ett  
förflyttningshjälpmedel för möbler som minskar skador på människan?.

Hur utformar man ett förflyttningshjälpmedel för möbler som 
minskar skador på människan?  (positiv)

Hur utformas ett förflyttningshjälpmedel för möbler som 
medför skador på människan? (negativ)

Använda bärhjälp Personen får bära föremålet ensam

Göra lyften mer ergonomiska Utföra icke ergonomiska lyft

Tydliga manualer som inte missförstås Oförståeliga manualer tex på främmande språk

Hållbart hjälpmedel Går lätt sönder/dålig kvalitet

Miljövänliga material Miljöfarligt

Stopp funktion Ingen stoppfunktion

Smidig/smart konstruktion otympligt/tung konstruktion

Ergonomiska, greppvänliga handtag Inga greppytor/dåliga handtag

Barnsäker Ingen skyddsanordning

Justerbart hjälpmedel som gör det mer ergonomiskt Ej justerbar
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Grupp två fick den positiva problemformuleringen hur utformar man ett förflyttningshjälpmedel för möbler  
som minskar repor i golvet? Vilket vändes till den negativa motsvarigheten hur utformas ett  
förflyttningshjälpmedel för möbler som ökar repor i golvet? I tabellen nedan (tabell 6 sida 48) redovisas ett 
urval av resultatet från denna metod.

Tabell 6: Ett urval av resultatet från negativ idégenerering med grupp 2 där problemformuleringen löd: Hur utformar man ett  
förflyttningshjälpmedel för möbler som minskar repor i golvet?

Hur utformar man ett förflyttningshjälpmedel för möbler som 
minskar repor i golvet?  (positiv)

Hur utformas ett förflyttningshjälpmedel för möbler som ökar 
repor i golvet? (negativ)

Mjuk konstruktion med låg friktion Vass konstruktion

Möbeln lyfts upp från golvet Möbeln dras mot golvet

Utsöndrar poleringsmedel Utsöndrar frätande syra

Lågfriktionsmaterial som är damabsorberande Sandpapper på undersidan

En kärleksfull robotfamilj som hjälper till att flytta möbler Ett hjälpmedel som har känslor, blir det upprepat så slår det 
sönder golvet

Stor kontaktyta så att belastningen blir utbredd Liten kontaktyta mellan hjälpmedel och golv

Släta lågfriktions hjul Dubbade hjul

Med hjälp av magneter i möblerna och ett elektromagnetgolv så 
svävar möblerna då golvet slås på

Grusigt golv

Lättare möbler Tunga svårflyttade möbler

Lättrullande hjul, lågfriktionsmaterial Kontaktytan mellan golv och hjälpmedel har hög friktion

Hjul med inbyggd dammsugare Hjul som drar till sig skräp

Bra hållbarhet Dålig konstruktion

3.5.1.6 Min kreativa idol

Med hjälp av de i förväg utvalda karaktärerna Maria Montazami,  Martin Timell, En singeltjej, Zlatan och  
Jultomten samt problemformuleringen hur skulle din karaktär bära sig åt för att flytta en stor och tung  
möbel? så utfördes idégenereringsmetoden Min kreativa idol.

Resultatet blev flera roliga lösningar som kan identifieras med karaktärernas personlighet, till exempel skulle 
Maria Montazami först och främst ringa en flyttfirma eller gå till sin bästa vän och be om hjälp och i värsta 
fall skulle hon hänga tofsar över möbeln för att dölja den om hon inte lyckas flytta den. Martin Timell skulle 
snabbt göra en ritning och snickra ihop ett hjälpmedel eller be någon av sina medarbetare att hjälpa till.  
Zlatan däremot skulle givetvis försöka utnyttja sina fotbollskunskaper genom att sparka fram möbeln eller 
be sina lagkamrater om bärhjälp och i annat fall betala för att få det gjort. Singeltjejen använder sig av den 
klassiska metoden att lägga en matta eller trasa under möbeln eller så ringer hon en bekant som är stor och 
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stark. Sist har vi jultomten som spänner sina renar framför möbeln eller lägger ett isflak under eller ber sina 
nissar om hjälp. 

Metoden hjälpte deltagarna att på ett roligt sätt aktivera tankeprocessen och att tänka ”outside the box” 
samtidigt som lösningsförslag på det faktiska problemet genererades. Det visade sig vara en relativt lätt 
genomförd metod för deltagare som aldrig förr genomfört någon liknande metod eller process och som 
kanske inte naturligt besitter kunskapen att vara kreativ och leverera lösningsförslag. 

3.5.1.7 sex-tre-fem (6-3-5)

Efter att Min kreativa idol var genomförd så fortsatte arbetet direkt med metoden 6-3-5. Med en liknande 
problemformulering hur kan man underlätta förflyttning av möbler i hemmet? så fortsatte 
idélösningsarbetet och fler lösningar genererades.

Eftersom deltagarna inte är insatta i produktutvecklingsarbete så togs beslutet att använda en relativt 
öppen frågeställning då deltagarna annars kan känna sig otillräckliga på grund av bristande kompetens inom 
området vilket kan försämra kreativiteten. En öppen frågeställning ansågs därför ge deltagarna möjligheten 
att vara fria i sitt tänkande och bidra med den kunskap och inspiration som de besitter.

Metoden resulterade i idéer så som en luftkudde med hjul, ett isflak gjort på sleim som smälter och är 
ätbart, en matta med handtag och skyddsnät samt en rullbräda med fullt roterbara hjul och en ramp för att 
lätt få upp möblerna på flyttredskapet. 

Trotts att de externa deltagarna ibland kände att de inte ”kan det här” så verkade deltagarna i slutändan 
haft både trevligt och roligt och de motbevisade sig själva och levererade flera bra idéer.

3.5.2 Idéutveckling och urval

3.5.2.1 Idémetoden

Med hjälp av idémetoden så rensades 50% av alla idéer från alla idégenereringstillfällen ut. Genom att noga 
gå igenom varje idé var för sig så rensades självklara bortfall ut som ansågs orealistiska. Därefter skapades 
grupperingar för en bättre överblick så att en slutlig utrensning kunde ske. Grupperna skapades under 
rubriker som uppmärksammats som ord vilka kan sammanfatta flera idéer så som; Lågfriktion, vagnar, 
framtid och hjul/rullfunktion. Efter ytterligare en rensning av idéerna inom grupperna så fanns nu ungefär 
hundra idéer kvar att vidare utvärdera med urvalsteknikerna.

3.5.2.2 Urvalstekniker

TOPP 10

Genom att placera grupperingarna av de kvarvarande idéerna som tagits fram vid idémetoden väl synliga 
för deltagarna så fick dessa en tydlig överblick och kunde börja med att välja ut, motivera och ranka en 
personlig topplista. Därefter jämfördes deltagarnas personliga topplistor i syftet att skapa en gemensam, 
slutlig topplista. Motiveringarna diskuterades, idéerna flyttades om, några uteslöt tills det att en 
tillfredsställande lista tagits fram. Topplistan består av tolv idéer (tabell 7 sida 50) som anses vara trovärdiga 
och ha bra förutsättningar för vidare arbete. 

Under arbetet med denna metod så framkom även två nya idéer; inbyggt bärsele och hård flyttrasa. Dessa 
idéer bygger på förbättringar av befintliga idéer och utvärderades tillsammans med de hundra idéer som 
gått vidare från idémetoden för att slutligen få gå vidare i topplistan.
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Resultatet av denna metod, topplistan med tolv idéer, användes vidare i spindelvävsdiagrammet för att 
vidare utvärdera och rensa bland idéerna.

Tabell 7: Topp tolvlista som visar de idéer som gått vidare med första urvalstekniken.

TOPP 12

1 Spännremmar med bärhandtag

2 Hjulplatta

3 Glidmatta

4 Lågfriktionsstrumpa

5 Hävarm med hjul

6 Kilformat hjul

7 Lättviktsmöbler

8 Pedal med hjul

9 Ledad kulmatta

10 Flyttbart handtag

11 Inbyggt bärsele

12 Hård flytt-trasa

'

SPINDELVÄVSDIAGRAM

Ett spindelvävsdiagram ritades upp med hjälp av Open Office teckningsprogram och de utvalda kriterierna 
som skapats med hjälp av kravspecifikationen och andra relevanta kriterier för produkten skrevs ut i varje 
hörn av spindelväven.

När alla idéer bedömts och förts in i spindelväven så syns en tydlig och lättförståelig grafisk bild (figur 30 
sida 51) av de olika idéernas värde. Poängresultaten sammanställdes och idéerna rankas i en lista utifrån 
vad spindelväven visar. Med hjälp av denna lista i kombination med den grafiska bilden över de olika 
idéernas utsträckning i spindelnätet så kunde beslut fattas i samråd med uppdragsgivaren över vilka idéer 
som skall gå vidare till konkretiseringsarbetet.
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Till en början rensades ungefär häften av alla idéer bort på grund av att dessa visar alldeles för spretiga eller 
små spindelnät. Det är viktigt att spindelnäten är någorlunda jämna vilket tyder på att idéerna inte saknar 
något av kriterierna och att näten är stora vilket visar att idéerna till hög grad uppfyller kriterierna. Exempel 
på en idé som rensades bort vid detta tillfälle är Lättviktsmöbler som har väldigt hög innovativitet, ergonomi 
och marknadspotential men på grund av väldigt hög kostnad, svår tillverkning och låg realiserbarhet så blir 
idén inte aktuell i detta projekt. 

Metoden resulterade i att de fem idéerna; Spännrem med bärhandtag, Hård flytt-trasa, Glidmatta, 
Hjulplatta samt ledad Kulmatta går vidare. Spännrem med bärhandtag kunde snabbt urskiljas på grund av 
de höga poängen på alla kriterier, innovativiteten är inte lika hög men tillräckligt bra för att urskilja sig bland 
konkurrerande produkter. Hård flytt-trasa har överlag bra värden på alla kriterier, att innovativiteten är 
väldigt låg bortses av uppdragsgivaren då poängsättningen för övrigt är bra och därför anses intressant att 
titta vidare på. Glidmattan samt Hjulplatta var svårare att ta beslut om då dessa ligger så pass lika i 
poängsättningen över alla kriterier och har tillräckligt bra förutsättningar vilket resulterade i att båda 
idéerna gick vidare . Båda idéerna har dock något lägre poäng vad gäller innovativiteten, men även här 
anses den tillräckligt hög för att urskilja sig från konkurrerande produkter. Den ledade Kulmattan, som 
egentligen har lägst poäng, togs vidare för att komplettera Hjulplattan då dessa består av samma grundidé 
det vill säga hjulkonstruktionen. Lågfriktionsstrumpan, som egentligen ligger som nummer två i totala 
poängsättningen rensades bort på grund av den dåliga marknadspotentialen och dåliga ergonomin.
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Figur 30: Spindelvävsdiagram med alla idéer införda samt tillhörande poänglista.



3.5.3 Konkretisering
Resultatet av konkretiseringen användes till att kommunicera samt som underlag till vidare utvärdering och 
slutligt konceptval. 

3.5.3.1 Konkretiseringsverktyg #1

Med hjälp av konkretiseringsverktyget #1 som finns i boken Idéagenten - en handbok i att leda kreativa 
processer (Michanek & Breiler 2004)  skapades skisser av idéerna (figur 31 sida 53) samt idénamn, en kort 
beskrivning av idén, på vilket sätt idén är nyskapande och vilka behov idén fyller hos kunden. De 
sammanställda konkretiseringsdokumenten med all information finns att se under bilaga 16.

De koncept som skapades under detta arbete döptes till  Bära, Glida, Släden, Kulan och Rulla flyttredskap.

Verktyget användes i projektet som förmedling till uppdragsgivaren för att skapa en gemensam bild och 
uppfattning av de idéer som gått vidare från utvärderingen med spindelnätet så att ett ytterligare och 
noggrannare urval kan ske för vilka idéer som skall tas vidare i konceptvalet. 

Idén Kulan flyttredskap består av små ledade kulmattor med hög friktion på ovansidan. Den kommer i sett 
om fyra stycken och läggs under möbeln så att den kan rullas över golvet och kan användas för att flytta 
möbler med och utan ben. Idén är inspirerad från dagens sätt att flytta möbler med hjälp av en trasa, matta 
eller grytlapp och får sin innovation från hjulkonstruktionen. Idén anses uppfylla flera behov hos kunden 
bland annat att den medför att långa statiska lyft undviks vilket ökar ergonomin, den är lätt att montera, 
minimerar repor i golvet och medger att en person själv kan flytta stora möbler.

Rulla flyttredskap är en medelstor platta med lättrullande hjul på undersidan och ett högfriktionsmaterial 
på ovansidan. Redskapet läggs under möbeln så att den kan rullas över golvet och kan användas för att 
flytta möbler utan ben samt vissa möbler med ben som får plats på dess area. Det innovativa i denna idé 
ligger åter igen i hjulkonstruktionen som även används i Kulan. De behov som idén uppfyller hos kunden är 
bland annat att medge att en ensam person kan flytta stora möbler själv, långa statiska lyft undviks, den är 
lätt att montera och repor i golvet minimeras.

Släden flyttredskap består av fyra stycken små hårda plattor med låg friktion på undersidan och hög friktion 
på ovansidan som läggs under möbeln så att den kan skjutas över golvet. Den slädliknande kanten hjälper 
till att hålla plattan på plats och underlättar vid övergång av trösklar. Redskapet kan användas på alla sorters 
möbler, med och utan ben. Det är just slädformen och att den kan glida över trösklar som ger den 
nyskapande faktorn. Behov som idén anses fylla hos kunden är att möbeln på ett dynamiskt sätt kan puttas 
eller dras fram så att långa statiska lyft undviks. Den medger att en person själv kan flytta stora möbler, den 
är lätt att montera och minimerar repor i golv.

Idén Bära flyttredskap består av två remmar som spänns och regleras kring möbeln tillsammans med fyra 
stycken flyttbara och ergonomiska handtag som placeras passande för att lätt kunna bära och flytta möbeln. 
Redskapet kompletteras av en instruktionsmanual för hur remmarna och handtagen bör placeras på olika 
möbler för bästa resultat. Det är det flyttbara och ergonomiska handtaget som är det nyskapande hos idén 
och som medför bättre greppmöjligheter vilket hjälper användaren att lyfta stora möbler korrekt ur ett 
ergonomiskt perspektiv. Andra behov som redskapet uppfyller hos kunden är att den är enkel att montera 
och motverkar repor i golvet. Dock medför inte Bära flyttredskap att en ensam person själv kan flytta stora 
möbler så som soffor enbart med hjälp av detta redskap.
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Den femte och sista idén, Glida flyttredskap, är en stor mjuk matta med låg friktion på undersidan och hög 
friktion på ovansidan samt förlängda ergonomiska draghandtag. Redskapet placeras under möbeln så att 
den sedan kan dras fram med hjälp av handtagen. Den kan användas på möbler som får plats inom dess 
area, med och utan ben. Idén är inspirerad av dagens sätt att flytta möbler med hjälp av mattor, trasor och 
grytlappar och får sin innovation från de förlängda ergonomiska draghandtagen som ökar ergonomin och 
säkerheten. Andra behov som redskapet uppfyller hos kunden är att en ensam person kan flytta stora 
möbler ensam, möbeln kan på ett dynamiskt sätt dras fram i olika riktningar i en upprätt position, den är lätt  
att montera och repor minimeras.

Dokumenten presenterades för uppdragsgivaren och användes för att förmedla idéerna för en gemensam 
uppfattning och för att underlätta det slutliga konceptvalet.
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Figur 31: Samtliga skisser som togs fram av idéerna med hjälp av konkretiseringsverktyg #1. Högst upp från vänster;  
KULAN flyttredskap, RULLA flyttredskap, PLATTA flyttredskap. Längst ned från vänster; BÄRA flyttredskap och GLIDA  
flyttredskap.



3.5.3.2 Funktionsmodeller

Funktionsmodeller byggdes för två av koncepten som gått vidare från konkretiseringen, Bära flyttredskap 
samt Släden flyttredskap. Bygget av funktionsmodellerna resulterade i enkla och tydliga prototyper som 
kommunicerar vardera koncepts huvudsakliga funktion. Funktionsmodellerna användes för att fysiskt få 
känna och testa koncepten för att på så vis hitta svagheter och förbättringsmöjligheter och slutligen kunna 
utvärdera om dessa skall gå vidare i konceptvalet. Modellerna skapades genom enkla material och metoder.

SLÄDEN FLYTTREDSKAP

Till Släden användes en skiva av fyra millimeter tjockt 
plexiglas som kan varmformas. Plasten sågades ut i 
kvadrater med måtten 170mm gånger 130mm för att 
passa stora möbelfötter, kanterna slipades ned och 
sedan formades en böjning med en 30 graders vinkel 
respektive 25 graders vinkel (figur 32 sida 54) med 
hjälp av en varmluftspistol i ena änden.

Släden flyttredskap resulterade i en funktionsmodell 
(figur 34 sida 54) av plast där den huvudsakliga 
funktionen är att ta sig över trösklar med hjälp av den 
krökta framkanten som utgör slädformen. Den nedre, 
30 graders vinkeln, är till för att underlätta för redskapet att komma upp på tröskeln medan den övre, 25 
graders vinkeln, är till för att hålla emot möbeln vid övergång av trösklar.

BÄRA FLYTTREDSKAP

Till Bära flyttredskap användes vadderade motorcykelhandtag, 20mm VP-rör samt spännband. VP-röret 
sågades till två stycken 130mm bitar som användes som invändigt handtag i de vadderade 
motorcykelhandtagen. Genom röret drogs ett 540mm långt spännband som fästes ihop i ändkant med hjälp 
av sömmar för att bilda ett handtag. 

Bära flyttredskap resulterade i två stycken 2500mm spännband som spänns och regleras kring möbeln med 
tillhörande flyttbara handtag (figur 33 sida 54). Spännet i änden av handtaget utgör fästpunkten till  
spännbandet som skall fästas kring möbeln och medger att handtaget är flyttbart. Detta koncepts 
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Figur 34: Funktionsmodell av Släden flyttredskap. Figur 33: Funktionsmodell av Bära  
flyttredskap.

      Figur 32: Visar vinklar som använts på     
funktionsmodellen av släden.



huvudsakliga funktion är att erbjuda bärhandtag på möbler som saknar greppytor och att på så vis kunna 
genomföra ett ergonomiskt lyft.

3.5.3.3 Funktionstester

Testerna genomfördes på de framtagna funktionsmodellerna för att bedöma hur väl dessa uppfyller sin 
funktionalitet. Resultatet var kunskap om de två konceptens styrkor samt en lista med brister och 
förbättringsmöjligheter för koncepten (tabell 8 sida 56). Genom att ha upptäckt bristerna och 
förbättringsmöjligheterna i god tid fås en högre förståelse för hur väl produkterna fungerar och kostnader i 
det fortsatta arbetet minimeras då åtgärder kan genomföras direkt. Detta resultat hjälper således till  att 
avgöra om koncepten skall gå vidare i det slutliga konceptvalet.

Släden visade sig genom dessa tester vara ett fungerande koncept då den enkla modellen relativt lätt tog sig 
över trösklar (figur 36 sida 55) utan att förlora sin position under möbeln trotts att denna ännu inte 
behandlats med något låg - och högfriktions material. Det uppenbarades vissa förbättringsmöjligheter som 
är väl genomförbara vilket sågs positivt och bör optimera idén, så som att hitta rätt vinklar på böjen i 
framkant samt lämpliga låg- och högfriktionsmaterial, bristerna var alltså inte av större karaktär utan går att 
åtgärda. Största bristen är dock att redskapet inte kan flytta möbler utan ben. 

Vad gäller Bära flyttredskap fungerade konceptet någorlunda bra, själva monteringen av spännbandet runt 
om möbeln kräver i vissa fall att möbeln måste lyftas för att få åtkomst vilket kan uppfattas som 
ansträngande, men när spännbandet väl är på plats så fungerar själva bärfunktionen och regleringen av 
handtagen bra (figur 35 sida 55). Genom de flyttbara och vadderade handtagen kunde lyftet således 
genomföras med ett skönt grepp. Den största bristen anses vara att redskapet inte medför att en ensam 
användare kan flytta alla sorters möbler själv. Det uppenbarades en del förbättringsmöjligheter som är 
enkelt genomförbara medan vissa brister är av mer kritisk karaktär, så som risken att handtagen monteras 
fel och inte fäster i spännbandet, vilket kräver större konstruktionsarbete för att åtgärda.
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Figur 36: Funktionstest av Släden flyttredskap. Figur 35: Funktionstest av Bära  
flyttredskap.



Tabell 8: Lista över de brister och förbättringsmöjligheter för koncepten BÄRA flyttredskap samt SLÄDEN flyttredskap som  
uppmärksammats under funktionstesterna av funktionsmodellerna.

BÄRA flyttredskap

Brister Förbättringsmöjligheter

Låg friktion mellan spännband och möbel vilket gör att bandet 
glider runt möbeln då det skall spännas och även vid 
snedbelastning tex. enbart lyft i ett handtag på en sida

Höj friktionen på insidan av spännbandet tex. genom en 
gummibeläggning

Om de flyttbara handtagen monteras åt fel håll så fäster de inte 
ordentligt på spännbandet vilket resulterar i en skaderisk hos 
användaren då handtaget inte stannar på plats

Utforma ett förbättrat spänne som är oberoende av vilket håll 
det monteras eller gör redskapet så pass tydligt att det inte går 
att felmontera handtagen

Kan inte användas av en ensam användare på vissa större 
möbler

Kombinera redskapet med ett annat redskap som tillsammans 
möjliggör för en ensam användare att flytta större möbler själv

För möbler utan ben så måste ett mindre lyft av möbeln 
genomföras för att få under spännbandet så att det kan sättas 
på plats vilket försämrar ergonomin 

Hitta en lösning som medför att de flyttbara handtagen kan 
fästas direkt mot möbeln så att spännbandet kring möbeln inte 
behövs 

Längden på spännbandet begränsar för vilka möbler som 
redskapet kan användas på då omkretsen avgör hur det kan 
fästas

Beräkna vilken längd som är den optimala för att passa de flesta 
möbler eller tillhandahåll flera olika längder på spännbandet

Om användaren inte placerar handtagen rätt så blir inte lyftet 
ergonomiskt

Utforma en tydlig bruksanvisning som visar hur handtagen skall 
placeras utifrån olika möbler eller gör redskapet så pass tydligt 
att det inte kan missförstås

SLÄDEN flyttredskap

Brister Förbättringsmöjligheter

Övergången av trösklar kan bli ännu bättre Optimera övergången av trösklar genom att hitta rätt vinklar och 
böjar

Lågfriktionsmaterialet som används på redskapets undersida 
måste funka bra på olika underlag då olika golvtyper 
förekommer i hemmet

Hitta potentiella lågfriktionsmaterial och beräkna hur stor kraft 
som krävs för att åstadkomma förflyttning mot olika golvtyper 
och välj det material som ger bäst resultat för flest golvtyper

Högfriktionsmaterialet som skall hålla redskapet kvar under 
möbeln måste fungera bra på olika sorters möbelben och 
möbelunderreden

Hitta potentiella högfriktionsmaterial samt ta reda på vilka 
material som används på möbelben och underreden hos den 
tänkta sälj och distributionskanalen och beräkna friktionen 
mellan dessa och välj det högfriktionsmaterial som ger bäst 
resultat på flest möbelben och underreden 

Kan inte användas på möbler utan ben då böjen i framkant står 
upp och tar emot i möbelns underrede 

Utforma två olika storlekar på släden så att det finns en större 
modell som då kan läggas under möbler utan ben så att hela 
möbeln får plats på dess area
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3.6 Konceptval
I samråd med uppdragsgivaren fördes diskussioner om de olika fördelarna och nackdelarna med koncepten 
och ett konceptval kunde slutligen göras där det valda konceptet ansågs intressantast av uppdragsgivaren 
att arbeta vidare med. 

Det koncept som valdes ut av uppdragsgivaren för ett fortsatt arbete är Släden flyttredskap. Motivering till  
varför detta  konceptet valdes följer; Släden flyttredskap anses nyskapande i och med sin slädform som tar 
den över trösklar vilket nuvarande befintliga produkter inte lyckas med och den kan användas på ett brett 
sortiment av möbler. Konceptet anses passande för projektets ändamål, den löser problemet på ett lätt sätt 
utan komplicerad konstruktion och anses ha marknadspotential hos den tänkta sälj – och 
distributionskanalen. Konceptet medför även att en ensam användare själv kan flytta möbler vilket är en 
viktig del i projektet. I detta koncept valdes även att plocka in och kombinera delar från Glida flyttredskap 
för att fylla upp bristen hos Släden. Det vill säga, Släden flyttredskap utvecklades under diskussion med 
uppdragsgivaren och resulterade i att flyttredskapet skall tas fram i två storlekar där den ena kommer i sett 
om fyra stycken mindre hårda plattor som grundkonceptet beskriver, numera kallad Lilla släden, och den 
större består av en medelstor mjuk matta inspirerad av Glida med en hård böjd ändkant som passar till  
möbler utan ben, numera kallad Stora släden. Stora släden kan även förses med fästpunkter för 
draghandtag vilket inte kommer vara aktuellt under detta projekt då draghandtagen ännu inte existerar. 

En tanke är att skapa en ”flyttlåda” som innehåller flera redskap som kan användas var för sig eller 
tillsammans för att kunna utföra alla sorters möbelförflyttningar på bästa sätt. Denna flyttlåda tillåter 
således att uppdragsgivaren kan utveckla en påbyggningsbar produktserie. Konceptet Bära flyttredskap har 
valts bort i detta projekt då ytterligare ett koncept inte ryms i tidsramen men idén ansågs intressant av 
uppdragsgivaren och kan även tänkas kombineras med Släden flyttredskap som omkopplingsbara 
draghandtag till Stora släden. Detta koncept kan således drivas vidare av uppdragsgivaren i ett senare skede 
om så önskas.

Flyttredskapen Rulla och Kulan som består av samma sorts hjulkonstruktion valdes bort då 
konstruktionsarbetet för att ta fram denna typ av hjul anses för komplicerat och kostsamt för att passa detta 
projekts ändamål och valdes därför bort av uppdragsgivaren.

3.7 Konceptutveckling

3.7.1 Detaljkonstruktion
Informationen som framkommit under detaljkonstruktionen resulterade i tre ritningar en för Lilla slädens 
kärna (bilga 19), en för Stora slädens kärna (bilaga 20) samt en för den mjuka mattan som skall monteras vid 
Stora släden (bilaga 21).

3.7.1.1 Dimensionering

Under observationerna av möbelben och underreden för soffa, säng, hylla och byrå hos den tänkta sälj – 
och distributionskanalen kunde konstaterandet göras att störst möbelben finns bland sofforna och ger ett 
mått på 150mm gånger 150mm att förhålla sig till. Detta innebär alltså att Lilla slädens plattor var och en 
måste ha en area större än detta mått för att passa alla möbler med ben. För möbler utan ben, där Stora 
släden skall användas, räknas hyllor och byråer in och ger varierande mått där ett medelvärde beräknats till  
980mm gånger 430mm. Detta innebär alltså att Stora släden måste ha en area större än detta mått för att 
passa majoriteten möbler utan ben.
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För att minimera onödigt och överflödigt material i produkterna så begränsas storlekarna på flyttredskapen 
samtidigt som en viss utstickande mån måste finnas vad gäller dess area för att säkra att möbeln står kvar 
på redskapet vid eventuella rubbningar och för att en exakt placering inte ska krävas av användaren då 
redskapet skall läggas under möbeln, därför har ett beslut fattats att arean som har kontakt med 
möbelbenet för de små plattorna i Lilla släden skall ha ett överhäng på 10mm förutom vid den böjda 
kanten. Detta ger ett mått på 170mm gånger 160mm för kontaktytan och den böjda kanten beräknas kräva 
ytterligare cirka 84,5mm material (figur 37 sida 58).

Vad gäller den Stora släden så har beslut fattats att måttet på kontaktytan skall vara 1200mm gånger 
550mm (figur 38 sida 58) vilket är en större area än det beräknade medelvärdet som nämnts tidigare. På så 
vis passar redskapet så många hyllor och byråer som möjligt som överstiger medelvärdet men samtidigt 
håller den sig inom en rimlig och för användaren hanterbar storlek så att redskapet inte uppfattas som 
klumpigt och jobbigt att förvara och använda. Även här beräknas den böjda kanten kräva ytterligare cirka 
84,5mm material.
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Figur 37: Visar måtten på plattan för Lilla släden.

Figur 38: Visar måtten på mattan för Stora släden.

Materialåtgång för böjd kant
Fjärdedels omkrets:(pi*2*r)/4 = 
pi*2*32,09 ~ 50,4mm
Vinklad yta = 34,05mm
Summa: 50,4+34,05~ 84,5mm

Siffrorna hämtas från uppgifter 
som framkommer i slutet kap 
3.7.1.1 Dimensionering.



Vad gäller redskapens tjocklek är detta beroende av materialvalet men båda modellerna av Släden bör hålla 
sig inom en tjocklek på två till femton millimeter för att inte bli för klumpiga och svåra att föra in under 
möbeln samt förvara.

För att det skall gå lätt för användaren att flytta möbler så måste redskapet optimeras för tröskelövergång 
då detta anses som det svåraste arbetsmomentet i jämförelse med att skjuta möbeln på plant golv. Detta 
görs genom att ta reda på vilken vinkel Släden skall ha för att minimera den påtryckningskraft som krävs av 
användaren för att få möbeln över tröskeln. 

Vid samtal med byggrådgivare Freddy Lodesjö3 hos Bauhaus Örebro säger han att tröskelplattan med höjden 
9mm (figur 39 sida 59) samt den falsade tröskeln med höjden 22mm (figur 40 sida 59) är vanligast 
förekommande i hemmiljö vilket är anledning till att dessa valdes ut för att användas vid tester med enkla 
prototyper av Släden.

Resultatet av dessa tester visar att släden utan specifikt beräknad vinkel kan ta sig över de olika trösklarna 
utan större problem, dock förekommer mest motstånd vid den falsade tröskeln som har flera nivåskillnader 
och lutningar, vilket resulterade i att fortsatta beräkningar för att optimera vinkeln koncentrerades till  
denna. Redskapet kommer alltså fortfarande fungera bra även över andra trösklar (figur 41 och 42 sida 59) 
men då det är svårt att optimera ett enda redskap efter alla varianter och höjder av trösklar så tas detta 
beslut att optimering görs för den vanligast förekommande tröskeln där övergången ses som svårast.

3 Freddy Lodesjö, byggnadsrådgivare Bauhaus Örebro, personligt möte 2012-11-06
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Figur 39: Tröskelplatta. Figur 40: Falsad tröskel.

Figur 42: Visar övergång av falsad  
tröskel med släden med optimerade  
vinklar.

Figur 41: Visar övergång av  
tröskelplatta med släden med 
optimerade vinklar.



Enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2005) är en kvinnas medelvikt, 16-84år, 66.7kg. Med hjälp av denna 
information och ett antagande om en friktionskoefficient på 0.3 (Inpa 2013) mellan golv och strumpa 
beräknas med hur många kilo en kvinna kan trycka på möbeln utan att tappa fotfästet.

66.7kg*0.3=20.01kg

Vad gäller att passera trösklar så har soffor och sängar bortsetts ifrån då dessa i de flesta fall är för stora för 
att passera en normal dörröppning. Därav tas enbart hänsyn till byråer och hyllor där en vikt på 70kg anses 
lämplig i vidare beräkningar. Detta är baserat på att maxvikten 94kg anses ovanligt tung och medelvikten 
37,1kg något för låg (kap 3.4.1.2 Möbelfakta).

Vinkeln får inte bli för liten då detta påverkar totala längden för Släden. Med hänsyn på ovan nämnda 
faktorer så ställs det därav  krav på friktionskoefficienten mellan Släden och golv. Denna friktionskoefficient 
måste vara 0,1 eller mindre. Detta resulterar i en vinkel, Ѳ = 19,54 grader.

För att kunna genomföra dessa överslagsberäkningar gjordes en mekanikuppställning (figur 43 sida 60) . 
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Figur 43: Mekanikuppställning och beräkningar



Formen för Släden fås således med vinkeln 19,54 grader med längden 
34,05mm samt en kvartscirkel med radien 32,09mm (figur 45 sida 61). 
Det är den lutande vinkeln på 19,54 grader som hjälper redskapet upp 
på tröskeln genom att tillåta att redskapet kan glida längs tröskelns 
lutning medan bågen med radien 32,09mm är ett kännetecken för den 
traditionella släden och som hjälper till att hålla möbeln kvar på plats 
vid själva övergången genom att änden på bågen trycker mot 
möbelkanten (figur 44 sida 61). Varför den traditionella formen för en 
släde har valts att bevarats kan du läsa mer om under Formgivning (kap. 
3.7.1.3).

Radien 32,09mm är bestämd utifrån vilket mått som tillåts om 
cirkelcentrum för kvartscirkeln skall vara placerad i skärningspunkten 
enligt figur 45 sida 61 så att bågens ändkant slutar lodrätt ovanför den horisontella delen av plattan vilket 
medför att denne kan ha kontakt med möbeln och hålla kvar denna.

Dessa mått skall användas på både Stora och Lilla släden. 

3.7.1.2 Materialförslag

Materialförslag för de två modellerna av Släden har tagits fram då en viktig aspekt av detta koncept ligger i  
hur bra friktionsegenskaper materialen i produkten har. I beräkningarna kapitel 3.7.1.1 Dimensionering 
framkom att friktionskoefficienten mellan redskapen och golv måste vara 0,1 eller mindre. Det finns många 
alternativ på material och materialkombinationer för att lösa konstruktionen, nedan följer de alternativ som 
valts ut:

Stora slädens hårda böjda kant som utgör kärnan i framänden bör tillverkas av en hård plast. Kanterna bör 
vara väl avrundade för att minimera risk för repor i golv. Den mjuka mattan som fästs vid kärnan bör 
tillverkas i ett så kallat tygbeklätt gummi (Trelleborg 2012), där gummit utgör ovansidan för att hålla möbeln 
på plats och tyget utgör undersidan för att medge rörelse och motverka repor. Tyget bör vara av en 
microstrukturerad yta för att ge låg friktion mot olika golvytor, så som polyesterväv som också är slitstarkt. 
Polyesterväven kan bland annat tryckas med sublimering (Tryck design 2012) vilket kan vara fördelaktigt för 
färgsättning, mönstring och logotypmärkning av produkten. För att ytterligare sänka friktionen hos textilen 
kan denna ytbehandlas med ett antifriktionsmedel så som Tensid Teflon (Trion Tensid 2012) som är ett 
kallhärdande snabbtorkande torr-smörjmedel och antifriktionsmedel på sprayburk uppbyggt på flourkolväte 
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Figur 44: Visar hur Släden håller fast  
möbeln med hjälp av kvartscirkeln med  
radien 18mm.

Figur 45: Släden med relevanta mått för konstruktionen i förhållande till tröskeln.



som ger en tunn genomskinlig film med lång livslängd där friktionskoefficienten och statiska friktionen är 
extremt låg och vidhäftningsförmågan till bland annat textiler är mycket god. Antifriktionsmedlet kan med 
fördel användas i de flesta sammanhang där man önskar minska friktionen mellan ytor och material. Tensid 
Teflon innehåller inga miljöfarliga ämnen, den är biologiskt nedbrytbar men innehåller dock hälsoskadliga 
ämnen som påverkar vid applicering av produkten. Förslag på typ av gummi är naturgummi som motstår 
nötning och utmattning, har störst elasticitet vilket kan vara fördelaktigt då man drar i mattan och den har 
utmärkt vidhäftning till textilier (Trelleborg 2012). Gummit löses upp och stryks på väven och bildar en 
gummifilm på väven då lösningsmedlet avdunstat. Fördelen med ett tygbeklätt gummi är att ett tunt 
resultat på några millimeter kan fås, det tygbeklädda gummit kan stansas ut i önskad storlek och form och 
textilen sitter bra då den inte är limmad mot gummit. Kombinationen av polyesterväv och naturgummi är 
även miljövänligt och biologiskt nedbrytbart.

För den Lilla släden rekommenderas att plattorna utgörs av en kärna av samma hårda plast, och med väl 
avrundade kanter för att minimera risk för repor i golv, som för Stora släden. På undersidan monteras även 
samma microstrukturerade polyesterväv för låg friktion som nämns ovan samt ytbehandlas på samma vis 
för att ytterligare sänka friktionen och ovansidan bestryks med ett gummi med vidhäftningsförmåga till vald 
plast (Trelleborg 2012).

Plasten som utgör kärnan i båda modellerna av Släden bör ha hög brottseghet så att den tål den statiska 
belastningen av möblerna samt bra slagseghet, det vill säga inte vara sprött, så att den tål den dynamiska 
belastningen som den utsätts för då den puttas mot tröskeln. Plasten tillsammans med konstruktionen bör 
ha bra tryck – och böjhållfasthet för att klara sitt användningsområde. Fördelaktigt är också att plasten är 
ogiftig och  återvinningsbar, så som termoplast. Att använda plast till kärnan bör bidra till en låg 
tillverkningskostnad och materialet ger även möjligheter till olika utseendemässiga variationer då det finns 
möjlighet att färga plasten eller att mönstra ytan.  

3.7.1.3 Formgivning

Semiotiken i kombination med ergonomi är viktigt för att användaren skall förstå och använda produkten på 
rätt sätt så att en förflyttning av möbler kan ske korrekt ur ergonomisk synpunkt. Semiotiken är också viktig 
för att förenkla och effektivisera användandet av produkten.

Kommunikation mellan produkt och användare sker främst genom synintryck av dess form, yta och 
utseende men även genom bland annat känsel. För att skapa en tydlig produkt bör man använda sig av 
kända uttryck och symboler och färgkontraster samt utnyttja inlärda procedurer hos människan och 
begränsa informationen så att endast det viktigaste framgår. 

Med denna information i bakhuvudet formges de två varianterna av Släden. Att konceptet bygger på det 
enligt konsumentintervjuerna vanligt förekommande sättet att flytta möbler på idag med hjälp av en matta 
eller trasa under möbeln medför att redan inlärda reaktionsmönster hos användaren kan nyttjas så att det 
känns naturligt och självklart för användaren att hantera produkten. Ett annat redan inlärt reaktionsmönster 
som nyttjats är utseendet av en släde som associeras till att produkten kan dra fram en last och ta sig över 
hinder.

Genom att produkten har egenskaper i form av låg – och högfriktionsmaterial på under respektive ovansida 
fås olika ytor som känns igen och beskriver vilket håll produkten skall placeras under möbeln. Eftersom 
möbeln skall flyttas är den naturliga reaktionen att lågfriktionsmaterialet måste ligga mot golvet då 
högfriktionsmaterialet inte skulle medge någon rörelse. Ytorn talar även om att möbeln kan glida på golvet 
vilket ger reaktionen att möbeln skall puttas eller dras fram vilket ger ett dynamiskt arbete som ur 
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ergonomisk synpunkt är att föredra.  Slädformen hjälper också till att undvika att redskapet placeras upp 
och ned eller åt fel riktning då denna tar emot golvet respektive möbelns underrede om så skulle ske.

För att göra redskapets placering ännu tydligare kan kända symboler, färgkontraster eller texter så som ”up” 
och ”down” användas i den grafiska utformningen, eller så kan en tydlig och enkel anvisning medfölja 
produkten. Den grafiska utformningen lämnas dock över till den tänkta sälj – och distributionskanalen för 
att ge dem chans att sätta sin egen prägel på produkten.  

Genom att helhetsintrycket tydligt förklarar redskapets funktion så har felanvändning minimerats och 
således även risken för skador.

Det är viktigt att användaren känner att produkten är vad den står för, det vill säga att material och 
konstruktion måste passa ändamålet att flytta tunga möbler. Genom den enkla konstruktionen och 
placeringen direkt mot golvytan skall produkten uppfattas som enkel, pålitlig och hållbar då komplicerad 
konstruktion som kan uppfattas ömtålig har undvikits. Det är viktigt att materialet tål slitage i hemmiljö och 
belastning av tyngre möbler så att sprickor och brott undviks.

För att produkten skall passa in hos den tänkta sälj – och distributionskanalen och för att konsumenterna 
skall veta vad de kan förvänta sig vad gäller kvalitet och övriga förväntningar så har produkten tilldelats en 
passande identitet. Produktnamnet Släden flyttredskap anses vara av samma karaktär som övriga 
produktnamn hos detta företag och beskriver således vart produkten kommer ifrån. Detta namn kan även 
byggas ut till en produktfamilj vilket kan vara aktuellt då tankar kring en ”flytt låda” med en produktserie 
finns hos uppdragsgivaren. Exempelvis kan namnet användas på samma sätt som vid konkretiseringen i 
detta projekt så som Bära flyttredskap, Rulla flyttredskap och så vidare.

Den tänkta sälj – och distributionskanalen har en välkänd färgsättning vad gäller dess varumärke men den 
återfinns sällan hos produkterna. Därför anses det inte tvunget att använda dessa färger i formgivningen av 
detta redskap utan identiteten fås på annat vis. Produktens karaktär är dock viktig i köpsituationer och ger 
mervärde till produkten därför föreslås att denna produkt skall tas fram i en könsneutral färg för att passa 
både män och kvinnor då redskapet riktar sig till båda könen eller att de alternativt finns i olika 
färgsättningar. Exempel på färgsättningar har tagits fram (bilaga 17 och 18) i CAD-programmet SolidWorks 
med avsikt att passa in i en specifik produktkategori hos den tänkta sälj – och distributionskanalen där 
produkterna främst går i en enfärgad färgskara av lila, rosa, grön, orange, svart och blå med ett stilrent 
uttryck.

Karaktären är viktig för att skaffa konkurrensfördelar, i detta fall anses produkten ha fördelar då den 
tilldelats ett mer tilltalande utseende för hemmiljön genom att vara relativt nätt i konstruktionen och att 
den kan tilldelas ett attraktivt utseende genom olika färgsättningsmöjligheter och mönster så att den blir så 
pass attraktiv att den blir en del av inredningen och blir lätt och rolig att plocka fram.

Den relativt enkla konstruktionen och materialen som tillsammans uppfyller den eftersträvade funktionen 
att förenkla vardagsbestyren för användaren till en låg kostnad förknippas också med detta företag som 
erbjuder väldesignade, funktionella produkter med så låga priser att de flesta har råd att köpa dem. En mer 
komplicerad konstruktion som i sig skulle kunna vara än mer ergonomiskt och på ännu bättre sätt flytta 
möbler var således inte aktuellt i detta projekt då produktidentitet skulle gå förlorad.
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3.7.2 Prototyptillverkning
De hårda kärnorna till prototyperna skapades i svart polystyrene plast i Karlstad Universitets verkstad. 
Plasten kapades till önskad storlek med hjälp av en plåtsax (figur 47 sida 64). En Form för slädkanten gjordes 
i trä samt VP-rör med så korrekta vinklar och mått som tillverkning – och material tillät (figur 46 sida 64) och 
sedan varmformades plasten runt denna med en varmluftspistol (figur 48 sida 64 och figur 49 sida 65). Båda 
prototyperna valdes att göra helt i svart för att ge ett neutralt intryck.

Prototypen för Stora Släden skapades med en skalenlig böjd framkant. Arean på dess matta gjordes dock i 
mindre storlek än enligt ritningar, 300mm gånger 450mm, då tillgängliga material begränsade prototypens 
storlek. Mattan som monterades mot kärnan är av ett tygbeklätt gummi av materialen polyester och 
naturgummi (figur 50 och 51 sida 65). 

Prototypen av Lilla släden skapades helt skalenligt. En gummiduk beskars med skalpell till önskad storlek 
och form och monterades på kärnornas ovansida med hjälp av superlim. På undersidan monterades sedan 
ett svart polyestertyg med hjälp av spraykontaktlim (figur 52 och 53 sida 65).

Dessa prototyper visar utformningen av den riktiga produkten men har inte samma materialegenskaper och 
tillverkningsmetoder, samt har något avvikande vinklar och mått på slädkanten, och kan således inte 
användas för att demonstrera användningen av produkten.
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Figur 46: Kapad polystyrene plast i önskad storlek. Figur 47: Form av slädkanten som användes för att  
varmforma plasten.

Figur 48: Stora slädens kärna i varmformad plast.
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Figur 52: Färdiga prototyper av Lilla släden.

Figur 51: Visar hur Stora släden ser ut rullad för  
förvaring.

Figur 50: Färdig prototyp av Stora släden.

Figur 49: Lilla slädens kärna i varmformad plast.

Figur 53: Visar förslag på hur Lilla släden skulle kunna staplas för förvaring.



3.8 Avslutande fas

3.8.1 Dokumentation
Slutrapporten är en akademiskt korrekt dokumentation av arbetets gång som är lätt att följa och redovisar 
vad som har gjorts, vilka metoder som har använts och vilket resultat arbetet har gett.

Dagboken är en dokumentation av det dagliga projektarbetet och dess arbetstid och användes som kom 
ihåg anteckningar för att skapa tidsredovisningen. Tidsredovisningen i Gantt-schemat fungerade som 
hjälpmedel för att hålla reda på genomförda arbetstimmar så att arbetet lättare kan struktureras upp och 
genomföras inom projekttiden. Dessa dokument användes sedan för att underlätta rapportskrivningen.

3.8.2 Delredovisning
Delredovisningen genomfördes muntligt med hjälp av Open office presentationsprogram, liknande 
Microsoft Power point, inför handledare Lennart Wihk, programledare för innovation – och 
designingenjörsprogrammet Monica Jakobsson samt examinator Fredrik Thuvander.

Delredovisningen genomfördes efter drygt sex veckors projektarbete i 100% studietakt och redovisade vad 
som hittills genomförts, hur förstudien påverkat problemformuleringen och avgränsningarna samt hur 
kommande arbete är planerat. Efter redovisningen följde en återkoppling där de närvarande fick chans att 
ge åsikter om arbetet och planeringen av det kommande arbetet, bland annat uppmuntrades att 
faktainsamlingen gällande ergonomi skulle breddas ytterligare och några grammatiska anmärkningar 
gjordes även. För övrigt fick delredovisningen bra respons och projektarbetet kunde fortsätta som planerat. 

3.8.3 Utställning och slutpresentation
Utställning och slutpresentation skedde under samma tillfälle inför studenter som hade introduktion för 
uppstart av nya examensarbeten. Presentationen skedde muntligt där jag berättade om hur mitt 
examensarbete gått till samt lyfte fram delar av arbetet som jag tycker är viktiga att poängtera för 
studenterna. Samtidigt hade åskådarna även möjligheten att känna och klämma på produkten då 
slutresultatet även presenterades med hjälp av en monter samt prototyper (figur 54 sida 66).
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Figur 54: Monter och modeller vid  
slutpresentationen



4. Diskussion
Resultatet (kap 3.7) består av två olika flyttredskap av samma karaktär som tillsammans kompletterar 
varandra och gör det möjligt för användaren att själv på ett lättare och mer ergonomiskt vis flytta tunga 
möbler i hemmiljön. Redskapen medger rörelse och skonar golvet från repor genom en mjuk lågfriktionsyta 
på undersidan och en högfriktionsyta på ovansidan som håller möblerna på plats (kap 3.7.1.2). För att uppnå 
bättre ergonomi skall möblerna på ett dynamiskt sätt puttas fram (Larsen 2011) (kap 3.4.1.3 
ERGONOM/LEGITIMERAD SJUKGYMNAST) med hjälp av redskapet. Den nätta och tydliga designen (kap 3.7.1) 
gör även redskapen lättanvända och lätta att förvara (figur 51 & 53 sida 64). Helheten förstärks av redskapens 
förmåga att kommunicera sin funktion med hjälp av semiotiken (kap 3.4.1.1 SEMIOTIK samt kap 3.7.1.3). På så 
vis uppfyller Släden syftet (kap 1.3) och besvarar problemformuleringen (kap 1.2) och målsättningen (kap 1.4) 
på ett tillfredsställande sätt. 

Det kan diskuteras om projektets relevans då det under förstudien framkom att det redan finns flera olika 
typer av flyttredskap på marknaden (kap 3.4.2.1) samt patentsökningar (kap 3.4.2.4). Besluts togs dock att 
projektet skulle fortsätta då det fanns öppningar för förbättringsmöjligheter och att på ett bättre sätt nå ut på 
marknaden. Samtidigt  smalnade konstruktion och formgivningsfriheten av kraftigt. Via produkttesterna (kap 
3.4.2.2) uppenbarades bristen hos befintliga produkter att på ett lätt sätt ta sig över trösklar vilket Släden 
flyttredskap klarar av (kap 3.5.3.3). I och med den platta designen krävs ett väldigt litet lyft för att placera 
redskapet under möbeln i jämförelse med andra lösningar på hjul som kräver ett större lyft och en exaktare 
placering (kap 3.4.2.2).

Slädformen (bilaga 16 sida 4) skapades under idégenereringen (kap 3.5) och är ett förbättringsarbete av en 
helt slät platta som inte skulle tillåta möbler att passera trösklar. Efter lite tankearbete framkom idén att lägga 
till en kant som håller kvar plattan under möbeln (figur 44 sida 61) och på så vis uppenbarades Släden. Genom 
tester och beräkningar (kap 3.7.1.1) kunde formen ytterligare förbättras så att redskapet på bästa sätt kan ta 
sig upp på trösklar. Den slutliga formen är således en kombination av uträknade vinklar och nyttjandet av 
redan inlärda procedurer hos användaren för hur en traditionell släde brukas (kap 3.7.1.3). Det är möjligt att 
måtten och vinklarna kan optimeras ännu mer med hjälp av noggrannare beräkningar, förslagsvis med 
korrekta friktionskoefficienter för valda material, samt fler tester.

Att titta på hur släden skall staplas vid frakt har inte behandlats under detta projekt, en lösning skulle kunna 
vara att plattorna vrids 45 grader mot varandra eller läggs omlott (figur 53 sida 65). Kanske kan den böjda 
kanten omarbetas för att bli stapelbar, det viktiga ligger i att behålla slädens yttermått. 

Det framkom många spännande och nytänkande idéer med hög innovativitet under idégenereringsarbetet 
(kap 3.5) vilka kanske kunde vart ännu mer intressanta att arbeta vidare med för att lösa problemet optimalt, 
men med avsikt att sälja in produkten hos den specifika sälj – och distributionskanalen (kap 1.4) valdes dessa 
bort under idéutveckling och urval (kap 3.5.2). Att i förväg ha en bestämd distributionskanal har för mig därför 
visat sig vara väldigt begränsande för en produktutveckling. Att istället arbeta för att hitta en så optimal 
lösning på problemet som möjligt för att sedan välja bäst lämpad distributionskanal beroende på 
slutresultatet, känns för mig som ett bättre arbetsupplägg för att minimera lösningsbegränsningarna. Dock 
har denna typ av arbetsupplägg givetvis bidragit med stor lärdom där alla mina kunskaper har sats på prov för 
att slutligen mynna ut i ett gott resultat (kap 3) som är optimerat efter detta projektets alla förutsättningar.

Enligt litteraturstudien (3.4.1.1 HEMINREDNING: INTRESSE & KONSUMTION) om det ökade 
heminredningsintresset (Holmberg et al. 2009 samt Holmberg & Roos 2010) så är behovet av ett väl 
fungerande redskap viktigt för att fylla vardagsbehovet av att enkelt kunna möblera om. Studien visar också 
att behovet av att kunna möblera om finns i alla typer av hem. Produkten har därför tagits fram med viljan att 
passa en bred grupp användare men medför dock försämrad användningsförmåga hos äldre människor och 
människor med nedsatt rörelseförmåga på grund det lyft som måste göras. Resultatet anses dock motsvara en 
produkt som är väl passande hos den tänkta sälj – och distributionskanalen (kap 3.7.1.3) som i sin tur riktar sig 
till en bred målgrupp vilket innebär att behovet i de flesta hem kan fyllas. Hos denna distributionskanal där 
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produkten skall säljas in är förståelsen för människors vardagsbehov i hemmet starten för deras arbete, vilket 
därför givetvis var en viktig del i detta projekt.

Även litteraturstudien (kap 3.4.1.1 SINGELHUSHÅLL) om övervägande singelhushåll (Aftonbladet 2005 samt 
Boverket 2012) ger fakta som styrker förståelsen för människors vardagsbehov där behovet ligger i att skapa 
ett redskap som en ensam användare kan flytta möbler med. Detta behov styrks ytterligare av 
konsumentintervjuerna (kap 3.4.2.3) som visar att många upplever det tungt och svårt att flytta möbler 
ensam. Därav blev detta en fokusfråga i projektet som löstes genom att två varianter av Släden flyttredskap 
togs fram (kap 3.6) som komplement till varandra då en ensam produkt inte ansågs kunna fylla alla behov.

Vidare gav  konsumentintervjuerna (kap 3.4.2.3) god insikt i kundbehov samt relevanta uppgifter att förhålla 
sig till så som att försäljningspriset bör vara lägre än 300kr (figur 26 & 27 sida 39) vilket framförallt uppfylls av 
valet av den enkla konstruktionen (kap 3.7.1), men även av möjligheterna till enkel tillverkning och billigt 
material (kap 3.7.1.2). Redskapet skall vara enkelt att förvara vilket uppnås då Lilla släden ej är skrymmande 
(figur 53 sida 65) och Stora släden är mjuk för att lätt kunna rullas ihop (figur 51 sida 65). Dessa aspekt är 
också viktiga vad gäller den tänkta sälj – och distributionskanalen som framförallt inriktar sig på behovet hos 
den stora andelen människor med begränsad inkomst och boendeyta. Med hjälp av konsumentintervjuerna 
kunde även beslut tas för vilka möbler redskapet minst bör passa till vilket är avgörande för dimensioneringen 
(kap 3.7.1.1) och att redskapet skall motverka repor i golv samt skador på människan  vilket också påverkat 
materialval (kap 3.7.1.2) och formgivning (kap 3.7.1.3). Det presenterade resultatet uppfyller således att flytta 
det urval av möbler, utan att orsaka repor i golv och skador på människan, som ansågs svårast samt som mest 
frekvent flyttas i hemmet. För att försäkra att användarna är tillfredsställda av produkten skulle dock 
användarstudier behöva genomföras.

För att ytterligare styrka kundbehovet och de uppgifter som hämtats från konsumentintervjuerna (kap 
3.4.2.3) skulle givetvis intervjuer av ett större omfång av människor ge mer säkra svar. Bland annat visade sig 
priset, som de intervjuade kunde tänka sig att betala för ett hjälpmedel, variera väldigt mycket vilket gav ett 
missvisande medelvärde och flera typer av diagram var därför tvungna att tas fram (bilaga 8 sida 5 samt figur 
26 & 27 sida 39) för att hitta ett trovärdigt prisintervall att förhålla sig till.

Användningsområdet för ett flyttredskap är brett och existerar såväl i hemmet som inom industrin (kap 
3.4.1.3 LIVSMEDELSBUTIKENS FLEXIBILITET). Konsumentintervjuerna (kap 3.4.2.3) visade att redskapet inte 
bara kan nyttjas vid ommöbleringar utan också vid tillfällen så som storstädning, kalas och fester vilket 
ytterligare motiverade projektet att ta fram ett lättanvänt redskap som inte skapar extra arbete att plocka 
fram. Genom att tillföra produkten en genomtänkt semiotik (kap 3.7.1.3) samt enkel konstruktion har detta 
uppnåtts.

Semiotiken (kap 3.4.1.1 SEMIOTIK) i kombination med ergonomi (kap 3.4.1.1 ERGONOMI samt kap 3.4.1.3 
ERGONOM/LEGITIMERAD SJUKGYMNAST) är viktigt för att användaren skall förstå och använda produkten på 
rätt sätt. Kommunikation mellan produkt och användare sker främst genom synintryck av dess form, yta och 
utseende (Österlin 2003) men även genom bland annat känsel, färgkontraster, symboler och tidigare inlärda 
procedurer (Larsen 2011).  Denna information användes därför för att ta fram en produkt som är genomtänkt 
i alla aspekter, speciellt vad gäller funktion, identitet och karaktär (kap 3.7.1.3). Detta har gett produkten ett 
mer genomtänkt koncept (kap 3.7.1) från namn, färgsättning till konstruktion och materialval och jag anser 
därmed att produkten tydligt kommunicerar dess funktion (kap 3.4.4) samtidigt som den har ett tilltalande 
utseende (bilaga 17 & 18).

Efter intervju av butikschef på Maxi Ica stormarknad (kap 3.4.1.3 LIVSMEDELSBUTIKENS FLEXIBILITET) 
framkom även behovet i butiker av ett smidigare redskap än dagens lösningar, men som avgränsades (kap 1.5) 
från detta projekt. Detta visar potentialen och behovet av att förenkla arbetsmoment för människan i alla 
situationer vilket skulle leda till såväl ekonomiskt vinst, då arbetstiden kan minskas, samt minskade 
förslitningsskador ur ergonomisk synpunkt på människan. Detta tycker jag är något som uppdragsgivaren kan 
bära med sig vidare till en framtida möjlighet att utveckla en produkt för industrin.  

Den riktlinje att redskapet skall klara en belastning av 165kg (kap 3.4.3.2) innebär att redskapet skall tillåta lätt 
rörelse på plant underlag trotts belastningen. Med denna lösning som jag i detta arbete presenterar anses 
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den plana rörelsen och redskapets hållfasthet i denna situation inte vara några problem. Arbetet har istället 
koncentrerats kring att lösa det kritiska momentet att ta sig över trösklar. Här har en maxbelastning valts till  
70kg (kap 3.7.1.1) vilket anses rimlig i förhållande till den typ av möbler som får plats genom en dörröppning. 
Utifrån denna belastning och andra parametrar har sedan måtten på Slädens kant optimerats. De parametrar 
som använts vid beräkningen är godtyckliga och kan varieras och kombineras på olika sätt vilket ger olika 
resultat. En lägre maxvikt och en större påtryckningskraft öpnnar möjligheter för en högre friktionskoefficient 
och så vidare. Samtidigt är dessa parametrar avgörande för om produkten skall fungera eller vara värdelös och 
de bör därför noga övervägas. Dessa belastningar som tagits fram skall behandlas med viss osäkerhet då fel i 
inhämtade uppgifter eller räknefel kan förekomma.

För att försäkra konstruktionens hållfasthet, framförallt vid belastning vid övergång av trösklar då risk för 
sprickor och brott förekommer, så krävs att en verklig prototyp med slutgiltiga material tillverkas och testas då 
materialet är avgörande i frågan. För att komplettera Stora släden med fästpunkter för draghandtag (kap 3.6 
samt bilaga 16 sida 2) behövs även ytterligare hållfasthetsberäkningar för att avgöra optimal dimensionering 
samt placering. Dimensioneringen av dessa fästpunkter är även beroende av hur draghandtagen, som ännu 
inte existerar, kan komma att se ut.

Materialförslagen (kap 3.7.1.2) som tagits fram baseras bland annat på vilket intryck som skall förmedlas till 
användaren, dess miljövänlighet och vilka egenskaper produkten skall ha så som att kunna glida mot olika 
golvytor och ha bra fäste mot möbeln. Vad gäller miljövänligheten ansågs denna aspekt viktig då den tänkta 
sälj – och distributionskanalen bland annat fokuserar på miljö och hälsa vid produktutveckling. 
Materialförslagen är dock bristfälliga då jag inte innehar tillräcklig kompetens för att utse optimala material 
och tillverkningsmetoder vilket medför att området bör granskas ytterligare inför ett slutligt materialval. 
Under kapitel 3.7.1.1 Dimensionering framkom att en friktionskoefficient på 0,1 eller lägre mellan Släden och 
golvet bör eftersträvas vilket ställer krav på materialen i produkten. Om det inte går att uppnå denna 
friktionskoefficient måste andra parametrar övervägas så som att sänka maxbelastningen.

Det kan diskuteras hur väl ergonomin uppfylls med detta redskap då ett mindre lyft fortfarande måste 
genomföras för att kunna placera redskapet under möbeln. I och med att kompromisser måste göras i 
konstruktionsarbetet för att möta olika önskemål och krav (3.4.3.2) så som ergonomiska aspekter, att en 
person själv skall kunna flytta möbler, att passa den tänkta sälj och distributionskanalen och att hållas inom de 
prismässiga gränserna så ansågs denna aspekt inte kunna optimeras mer än vad som är gjort. Med hjälp av 
detta redskap undviks dock de långa statiska lyften som genom litteraturstudien (kap 3.4.1.1 ERGONOMI) och 
intervju av ergonom (kap 3.4.1.3 ERGONOM/LEGITIMERAD SJUKGYMNAST) visat sig vara värst och möblerna 
kan istället dynamiskt puttas fram vilket tillåter varierad muskelbelastning och pauser. Det farliga ligger inte i 
att lyfta tungt utan hur lyftet utförs. En tanke är dock att detta skall resultera i en produktserie (kap 3.6) där 
det finns verktyg som i sin tur även underlättar lyftet, alla ingående produkter i serien skall således 
komplettera varandra. Då ergonomin är en så pass betydande del i dagens konstruktionslösningar så bör dock 
noggranna ergonomiska tester genomföras för att försäkra och bedöma redskapets ergonomiska nivå.  

Ytterligare arbete måste även läggas kring hur de olika delarna skall tillverkas och monteras för ett mer 
fullständigt och realiserbart konstruktionsunderlag då det inom projekttiden inte var genomförbart att driva 
detaljkonstruktionen (kap 3.7.1) längre än vad som är gjort.

Prototyperna (kap 3.7.2) har under projektets tid inte presenterats för den tänkta sälj – och 
distributionskanalen (kap 1.4) utan detta är upp till uppdragsgivaren att föra vidare utifrån hur mycket mer 
förbättringsarbete som denne väljer att ytterligare lägga ned innan en presentation. Att en presentation för 
den tänkta sälj – och distributionskanalen inte hunnits med inom projektets ramar utan läggas vid ett senare 
tillfälle känns inte som ett misslyckande utan medför enbart möjligheter till att fortsätta optimera lösningen.

Examensarbetet har utförts enligt kursmålen (Karlstad Universitet 2012a) och gett mig möjlighet att förbättra 
och fördjupa mina kunskaper inom såväl det akademiska projektskrivandet som i arbetet med 
designprocessen. Jag har mött välgång och motgång under dessa månader, men allt som allt har jag lärt mig 
att komma vidare i projektet och leverera ett resultat. Att få sätta sina egna kunskaper på prov och bevisa att 
jag kan, har gjort mig redo för det kommande yrkeslivet (kap 1.4).   
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5. Slutsats
Projektet har resulterat i en  produkt, Släden, som kan vara början på en produktserie eller fungera utmärkt 
i egen glans. Produkten tilltalar uppdragsgivaren och användarna genom att underlätta förflyttning av 
möbler i hemmet och samtidigt minimera risk för repor och skador på människan, vilket är målsättningen. 
Detta är resultatet av en design som tillåter enkel placering med ett minimalt lyft och som medför 
dynamiskt arbete under flytten för god ergonomi, undersidan med låg friktion medför ett bra glid och 
undviker repor samtidigt som ovansidan med hög friktion håller möbeln på plats. Släden gör det möjligt för 
en ensam användare att flytta möbler både med och utan ben då den kommer i set om två, Stora släden 
och Lilla släden. Lilla släden är lätt att förvara då plattorna ej är skrymmande och lätt kan förvaras i ett skåp 
och för Stora släden medför den mjuka designen att redskapet lätt kan rullas ihop för enkel förvaring. Det 
blir inte jobbigare att plocka fram Släden än att använda en matta eller trasa som många gör idag. 
Slädformen som fås genom vinkeln 19,54 grader samt en kvartscirkeln med radien 32,09mm medger att 
möbler lätt kan flyttas över trösklar och således mellan olika rum. Produkten är utformad för att uppfylla 
uppsatta krav; att underlätta förflyttningar, medge rörelse, motverka repor, minimera skaderisker, avlasta 
användaren, klara mer än 165kg belastning och kommunicera funktion.

För att försäkra konstruktionens hållfasthet vid belastning vid övergång av trösklar krävs att en verklig 
prototyp med slutgiltiga material tillverkas och testas då materialet är avgörande i frågan. Ytterligare arbete 
måste även läggas kring hur de olika delarna skall tillverkas och monteras för ett mer fullständigt och 
realiserbart konstruktionsunderlag.
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BILAGA 1: Brief

Brief examensarbete
Titel: Produktutveckling - Förenkla förflyttningar

Projektdeltagare
Hediye Kinali

Tlf: 0737622540

E-mail: kinali__@hotmail.com

Referenspersoner
Uppdragsgivare: BDI Business AB

Kontakt: Bo Wallin

Tlf: 070 5431460 

E-mail: bo.wallin@bdib.se

Projektledare: Bo Wallin, BDI Business AB

Tlf: 070 5431460 

E-mail: bo.wallin@bdib.se

Handledare: Lennart Wihk, Karlstad Universitet

Tlf: 054 7002169

E-mail: lennart.wihk@kau.se

Bakgrund
BDI Business AB bedriver konsultverksamhet med inriktning mot affärsutveckling och affärsinnovationer. I 
företaget finns kunskap från arbete med försäljnings, marknadsförings och utvecklingsfrågor. Med en 
bakgrund från svensk livsmedelsindustri finns erfarenhet av att initiera , utveckla och genomföra innovativa 
projekt från idé, via produktion och logistik, till kund/konsument. 

Något som har uppmärksammats av BDI Business AB är att det många gånger kan vara svårt att skapa 
förändringar i rummet vad gäller inredning vilket leder till permanenta lösningar av möbleringar. I dagens 
samhälle finns många singelhushåll där detta problem kanske är ännu större då förflyttningar kan vara svåra 
att utföra ensam, och den hjälpande handen finns inte alltid där då man behöver den.

I och med att intresset för heminredning ökar i allmänheten så blir behovet av att snabbt och enkelt kunna 
skapa förändringar viktigt. BDI Business AB syftar därför till att förenkla förflyttningar i hemmet och eventuellt 
inom industrin med hjälp av en, alternativt en serie produkter.

Då projektet baseras på en innovativ produktutveckling så har BDI Business AB begärt projektet 
sekretessbelagt vilket begränsar mängden detaljerad information. 

mailto:lennart.wihk@kau.se
mailto:b.wa@live.se
mailto:b.wa@live.se
mailto:kinali__@hotmail.com


Målsättning
Målet är en prototyp av en enklare konsumentprodukt som förenklar och effektiviserar förflyttning i hemmet 
samt, om möjligt, i industrin och som möjliggör en mer varierande vardag vad gäller inredning. 

Önskvärda mål är också att produkten skall vara ergonomiskt genomtänkt så att den avlastar användaren, 
vara lättanvänd, ha ett estetiskt tilltalande utseende, låg tillverknings-och försäljningskostnad och kunna 
användas av en ensam användare.

Projektet skall även mynna ut i en muntlig presentation, utställning och rapport.

Problemformulering
Hur skall produkten utformas för att förenkla förflyttningar i hemmet och eventuellt inom industrin så att det 
ökade intresset av heminredning och att lätt kunna ändra om i rummet tillgodoses?

I utformningen skall även följande tas hänsyn till:

• Hur utformar man produkten så att den blir ergonomisk, lättanvänd, lättförvarad, estetisk tilltalande 
och samtidigt uppfyller sitt ändamål att förflytta föremål?

• Hur integrerar man alla önskvärda egenskaper till en så låg kostnad som möjligt?

• Kan man skapa en produkt som täcker hela ändamålet eller krävs en serie produkter?

Genomförande
Studenten arbetar primärt hemifrån men kommer vid behov, samt vid handledning av Lennart Wihk,  utnyttja 
resurserna vid Karlstad Universitet.

Möte mellan student och uppdragsgivaren Bo Wallin sker efter överenskommelse och behov i Örebro, i 
annat fall sker täta avstämningar per telefon och mail.

Förväntat resultat
Projektet förväntas resultera i ett produktförslag som tas fram som prototyp och som uppfyller de uppsatta 
målen. Projektet skall även mynna ut i en skriftlig rapport och redovisning.

Tidsramar
Projektet pågår mellan 27 augusti 2012 till och med 13 januari 2013 där arbetstiden uppgår till totalt 600 
timmar, varav 400 timmar består av projekt och 200 timmar dokumentering. Arbetet utförs i 100% studietakt 
vecka 35- 44 och övergår därefter i 50% studietakt vecka 45-02.  



BILAGA 2: Gruppkontrakt

Gruppkontrakt examensarbete
Titel: Produktutveckling - Förenkla förflyttningar

Projektmål
Som studerande är målet att uppfylla kursmålen som beskrivs i det kurs PM som tilldelats vid kursstart så att 
examination av en högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik och Design (180hp) godkänns.

Genom att uppfylla examinationskraven skall studenten skaffat sig djupare kunskap inom de ingående 
områdena i utbildningen och på så vis känna sig säkrare och redo för ett självständigt fortsatt yrkesliv. Det 
utförda examinationsarbetet skall även fungera som dokumentation av studentens kunskaper för att i 
framtiden kunna visas upp för eventuella arbetsgivare. 

Projektet skall leda fram till en färdig prototyp av en enklare konsumentprodukt som förenklar och 
effektiviserar förflyttning i hemmet samt, om möjligt, i industrin och som möjliggör en mer varierande vardag 
vad gäller inredning. Denna prototyp skall presenteras för en specifik sälj-och distributionskanal som öppnar 
vägar till affärskontakter och som förhoppningsvis för ut produkten på marknaden. Projektet skall även 
mynna ut i en muntlig presentation, utställning och rapport.

Önskvärda mål är också att produkten skall vara ergonomiskt genomtänkt så att den avlastar användaren, 
vara lättanvänd, ha ett estetiskt tilltalande utseende, låg tillverknings-och försäljningskostnad och kunna 
användas av en ensam användare.

Rutiner
Studenten ansvarar själv för planering och upplägg av tid och resurser så att de stämmer överens med 
tidsramar och deadlines. Eventuell frånvaro eller förhinder meddelas till projektledaren och åtgärder bestäms 
därefter gemensamt.

Möte mellan student och projektledare sker efter överenskommelse och behov, i annat fall sker täta 
avstämningar per telefon och mail.

Möte med handledare på Karlstad Universitet sker en gång i veckan enligt överenskommelse.

Dokumentation av möten ansvarar studenten själv över, hur vida denna dokumentation läggs upp på 
gemensam plattform beror på dess innehåll. 

Kommunikation inom projektet
Kommunikation mellan student och handledare på Karlstad Universitet sker främst genom bokade möten en 
gång per vecka. Då extra kommunikation krävs hålls telefonkontakt samt mailkontakt. Vid behov används 
plattformen It´slearning för att dela information och övriga dokument.

Det bör påpekas att projektet är sekretessbelagt vilket påverkar mängden information som går att dela till 
parter som står utanför sekretessavtalet.

Mellan student och uppdragsgivare/projektledare sker täta avstämningar per telefon och mail, övriga möten 
bokas efter behov.



Roller och projektorganisation (ansvarsområden)
Uppdragsgivare: BDI Business AB, VD Bo Wallin

Projektledare: Bo Wallin

Gruppmedlem: Hediye Kinali

Handledare: Lennart Wihk

Kursansvarig/Examinator: Fredrik Thuvander

Beslutsprocess
I den mån det går så utförs beslut gemensamt efter diskussion mellan berörda parter. I annat fall vad gäller 
beslut rörande Karlstad Universitet och studenten så som begärda inlämningar, redovisningar och deadlines 
så har handledare samt kursansvarig/examinator sista ordet. För frågor som mer direkt påverkar 
uppdragsgivaren så har projektledaren sista ordet.

Personligt ansvar
Studenten ansvarar för att utför sina uppgifter enligt tid-och resursplaneringen så att förseningar undviks. Vid 
eventuella förseningar skall planeringen omstruktureras och i den mån det går skall tiden jobbas ikapp.

Studenten är skyldig att utföra ett noggrant arbete som är utfört på ett korrekt ingenjörs-och 
industridesignmässigt arbetssätt.

Projektet innefattar ett sekretessavtal mellan student och uppdragsgivare vilket studenten har personligt 
ansvar att följa.

Åtgärder
Åtgärder sker enligt överenskommelse mellan student och berörda parter beroende på vart problemet 
uppstår.

Vad gäller bruten sekretess så åtgärdas detta enligt överenskommelse i avtal. 

Underskrifter
Hediye Kinali ______________________________________

Bo Wallin _________________________________________



BILAGA 3: WBS-schema



BILAGA 4: Gantt-schema



BILAGA 5: Riskanalys

Titel: Produktutveckling - Förenkla förflyttningar
Viktning av sannolikhet

1 – inte alls troligt

2 – kan hända

3 – viss sannolikhet

4 – stor sannolikhet

5 – kommer att inträffa

Viktning av konsekvens

1 – ingen märkbar effekt

2 – viss effekt

3 – märkbar effekt

4 – stor effekt

5 – projektet måste läggas ned

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd

Företaget läggs ned 1 4 4 Åtgärd diskuteras med Karlstad Universitet och 
handledare.

Sekretessen bryts 1 4 4 Allt material korrekturläses av uppdragsgivaren så att 
ett OK utfärdas innan materialet delas med personer 
utanför sekretessavtalet. Konsekvenser och eventuella 
åtgärder sker enligt sekretessavtal mellan 
uppdragsgivare och berörda.

Uppdragsgivaren drar sig 
ur projektet

1 4 4 Försök att motivera uppdragsgivaren att fortsätta om 
anledning finns. I annat fall diskuteras åtgärd med 
handledare och examinator på Karlstad Universitet. 

Sjukdom (längre) 2 3 6 Om möjligt fortsätter arbetet hemifrån. I annat fall får 
projektets tidsplan sträckas ut och i värsta fall får 
projektet utföras i senare läsperiod.

Planerad frånvaro 3 2 6 Måste vägas upp med att omplanera tidsplanen så att 
förlorad tid tas igen. Planerad frånvaro bör läggas på 
helgdagar eller då tidsplanen ger utrymme för detta.

Det finns ingen marknad 
för produkten

2 4 8 Diskussion med uppdragsgivaren avgör hur vida 
projektet fullföljs.

Förlust av data/dokument 2 4 8 Alla dokument finns elektroniskt på den hårddisk där de 
skapats samt skall säkerhetskopieras till extern 
hårddisk och till  It´slearning för att minska risken. I 
annat fall får dokumenten omarbetas.

Kommer efter i 
tidsplaneringen

3 3 9 Bristerna uppmärksammas och tidsplanen granskas 
och omstruktureras. GANTT/Pert-schema används för 
att strukturera och födela arbetstiden.

Idé torka 3 3 9 Använd olika metoder för idégenerering som aktiverar 



kreativiteten. Alternativt ta en paus för att återfå 
koncentrationen.

Uppdragsgivaren gillar 
inte resultatet

3 4 12 Genom kontinuerlig avstämning med uppdragsgivaren 
så kontrolleras resultaten och arbetet längs vägen. Se 
alltid till att ha många lösningsförslag så att något av 
dem attraherar uppdragsgivaren.

Genomför en noggrann eliminering vid 
konceptutvärderingen och följ den kravspecifikation 
som uppdragsgivaren godkänt. 

Redovisningar godkänns 
ej

3 4 12 Använd godkända, tidigare projekt som 
referensmaterial. Stäm kontinuerligt av med handledare 
och via opponering samt delredovisning. Vid returer 
skall arbetet omarbetas och lämnas in på nytt.

Arbetsupplägget brister 4 4 16 Bristerna uppmärksammas och upplägget 
omstruktureras så att problemet åtgärdas. Eventuell 
tidsförlust arbetas ikapp.

S: Sannolikhet (1-5)

K: Konsekvens (1-5)

R: Riskfaktor (S*K)



BILAGA 6: Intervju av ergonom/legitimerad sjukgymnast

Djupintervju med ergonom/leg. sjukgymnast Per Ingemarsson
Vad skall man tänka på när det gäller att utföra tunga lyft?

Det är två olika saker som belastas när man jobbar med tunga lyft. Det ena är disken, som är en mellankotskiva, en 
broskliknande skiva, som ligger mellan kotorna. Den vill ha tryck, likt ett hönsägg, rakt uppifrån så att den får motkraft  
och kan fördela denna kraft i flera små motkrafter och på så vis tål disken jättemycket. Den kan tåla ett tons belastning  
helt enkelt.

Men däremot om man gör en snedbelastning, då får man trycket snett vilket ger en resultant som går ut från  
ryggraden. I mitten av disken finns en mjukare massa. Det här tål inte disken lika bra. Det kan vara så att vi människor  
inte märker att vi snedbelastar från början då smärttrådarna ligger ute i ytterkant av disken. Om man drar på sig en  
sån här skada så kan det antingen vara vid ett tillfälle, kallat over load, där man snedbelastar så starkt att man trycker  
ut den mjuka massan, vilket kallas för diskbrock. Är det riktigt illa så känner man det direkt. Eller så kan det ske genom  
att en spricka når till kanten utan att det blir diskbrock, det bli som ett litet läckage som startar upp som en  
inflammatorisk process. Detta gör ont i ryggen först några timmar efteråt och kallas diskogen komponent.

Men för alla människor som passerat 17år så har det börjat på att spricka sönder lite granna vilket hör till det normala  
åldrandet.

Sen har vi musklerna också. Man kan alltså överanstränga muskulaturen och då skiljer det mellan det vi kallar  
småmuskler och stora muskler. Intevertebralmuskler, det är småmusklerna som går mellan varje kota, dom har till  
huvuduppgift att stapla kotorna på varandra på rätt sett. Sen har vi stora, reporstibla, eller filén som vi kallar den, den  
bryter upp själva lyftet och den kan man få muskelsträckningar i också.

Men inom ergonomin och arbetslivet så är det dom här diskproblemen som ställer till det på sikt.

När sker diskogen komponent?

Diskogen komponent sker framförallt vid snedbelastning men sen finns det också ärftlighet för detta. Jag frågar alltid  
mina kunder hur mamma och pappa mår i ryggen och om man då säger att pappa opererat ryggen för diskbrock, ja då  
vet man att de säkert löper större risk för sådant.

Är det vid några speciella rörelser som man har speciell tendens att snedbelasta?

Det är egentligen så fort du lämnar ryggrandens grund form som är lite lätt S-formad. Tyngdlyftarn böjer fram sig men  
håller fortfarande ryggen rak. Så om man inte orkar jobba med benen utan vrider, eller kanske både vrider och böjer,  
det är då man hamnar här så det gäller att arbeta med benen. Därför så brukar jag hävda att det egentligen inte är de  
tunga lyften som förstör en, utan det är dåliga arbetsställningar. Så ett tungt lyft tillsammans med en dålig  
arbetsställning, då blir det riktigt illa!

En som bara står och sträcker sig efter ett papper, eller skruvar om en kran, men som sträcker sig på ett sätt så att  
ryggraden blir böjd och vriden, då blir det sämre. Det gäller alltså att hålla ryggen i sin S-formade linje.

Disken vill ha näring och det får den genom tryck-avlastning-tryck-avlastning, så yrken där man befinner sig i en och  
samma position länge, som svetsare till exempel där det kanske är böjt, vridet och statiskt, är skadligt och hamnar först  
upp på listan.



Kan du rangordna vad som är skadligast? (nr.1 är mest skadligast/värst)

4. böjt och vridet 

5. statiskt arbete

6. tunga lyft

Så tunga lyft är alltså inte så värst farliga i sig, men tunga lyft tillsammans med dålig arbetsställning, då är det illa!

Vi har pratat om risken att skada ryggen, finns det några andra kroppsdelar som är risk att skada ur ergonomisk 
synpunkt?

Det är klart att nacken kan spela in också om man lyfter på ett felaktigt sätt, böjt och vridet, man har diskar även där. 
Säg att du har ett tungt föremål så att du är tvungen att vrida nacken, då kan skador ske även där.

Vad är skadligast för kroppen, att lyfta tungt, putta tungt eller dra tungt?

Det är lyfta tungt som är skadligast, men det som är ännu värre är ju böjt och vridet. När du drar så får du ändå en viss  
statisk belastning och du har alltid möjlighet att vila. Du drar en bit-vilar, drar en bit-vilar. För det är det som kroppen  
vill ha, den vill ha det här dynamiska, omväxlande. Att bära och ha det i händerna är mycket mycket sämre.

Jag tror på något sätt utifrån egna erfarenheter av ommöblering att det känns som att reporna i golvet gör att man  
gör lyft som man annars inte skulle behöva göra. Man är rädd för reporna och så lyfter man och så får man ont i  
ryggen.

Att undvika på bästa sätt att göra ett felaktigt lyft antar jag är det som vi har pratat om nu? Att hålla ryggen i sin 
rätta S-form och lyfta med benen och inte med ryggen?

Ja att komma åt ordenligt under, att komma åt att böja benen. Om man tittar på en arbetsplats med mycket tunga lyft  
så är man mån om att det inte skall finnas exempelvis skåp som är i vägen under ett bord så att man kan komma in  
med benen under och lyfta.

Säng och soffa är vanligast att flytta, och de är båda möbler som måste lyftas långt nerifrån. Då antar jag att det är 
böjningen som är största risken där?

Ja då får du både det här, böjt och vriden men även den tunga komponenten, vilket blir det värsta. Att flytta ett tungt  
bord istället som du får under fingrarna, som är i perfekt höjd och som du kan stå nära är då inte något problem.

Har du nånting som du spontant kommer på om jag säger att ett tungt lyft skall utföras av en person?

Det är ju det här med att man måste komma in under föremålet och kunna böja på knäna. Om du har en soffa med ett  
armstöd som går ända ner då kommer du inte in ordentligt. Så det måste finnas benplats! Samma sak i  
hanteringsarbete i industrin, det måste finnas benplats så att  man kan böja på benen. Att meka med en bil under  
motorhuven är inte ergonomiskt då det inte finns benplats där och så vidare.

Är du något insatt i vilka hjälpmedel som finns idag för att flytta möbler?

Inte supermycket, jag har min ergonomiutbildning inom byggbranschen, där har dom något som kallas Pirror som dom  
kan köra under och baxa. Men jag vet inte något om vad dom använder i möbelindustrin som Mio, och inte heller i  
hemmiljön.

Jag har ingen statistik på det, men jag antar att folk inte har nått sånt att tillgå.



Jag funderar lite på det befintliga hjälpmedlet där en hävarm ingår som jag har berättat om. Hur ergonomiskt är det 
att behöva stå på knä för att utnyttja en hävarm?

Det är väl det att man vinner på att hela momentet totalt tar kortare tid. Man kanske kan genomföra det på en halv  
minut istället för att man skall släpa runt på den i upp till 10 minuter. Det hade varit absolut bättre om man kunde stå  
upp och utnyttja hävarmen. Det måste ju gå att få till någon form av hävarm som man sticker under och pumpar  
uppifrån.

Man skulle ha någon slags domkraft som lyfter. Har ni tittat något på patientlyftar? Dom är säker för dyra för hemmet,  
men det bygger på att man skickar remmar under en soffa till exempel och så lyfter den uppifrån.

Jag kan inte hitta några hjälpmedel för att flytta möbler hos hjälpmedelsbutiker, har du några tankar om detta?

Det  måste vara en marknadsförings sak, ren okunskap. Inköparna på de här hjälpmedelcentralerna som inte vet om  
att det finns, annars så borde det kunna finnas. Om man inte har ett fördomsfullt tänkande att de handikappade får  
vara nöjda och inte flytta runt sina grejer.

Kan det vara så att hjälpen som man kan erbjuda så att säga friska människor, inte är tillräcklig för människor med 
någon form av funktionell nedsättning?

Den frågan skulle ni kanske ställa till någon chef på en hjälpmedelscentral för att få svar på hur dom tänker.

Är ett hjälpmedel något som du ser att du själv skulle kunna köpa? Eller känner du att du som ergonom har så bra 
koll på hur du skall lyfta rätt att du inte behöver ha något hjälpmedel?

Vi kan ta en liknelse, när jag byter däck på bilen på vår och höst då klarar jag min väl med en sån här som kallas  
krycka, men för 200kr så skulle jag gärna köpa en mutterdragare som minskar ned på belastningen. För det priset som  
man kan önska sig på farsdag eller i julklapp så skulle en sån här  grej vara en ”bra att ha grej” så för nån eller några  
hundralappar så skulle jag absolut kanske köpa en sån, med rätt marknadsföring.

Som egen konsument så kan jag tänka mig att det kan bli en sån här kostnadsgrej, om den är dyrare kanske man kan  
hyra den på bensinmacken eller nånting.

Hur gör du för att flytta möbler?

Om vi tittar på säng och soffa som folk helst vill flytta så är det ju så att det kan inte jag heller som är medveten om 
ergonomi flytta korrekt. Jag gör ju så när vi flyttar runt hemma att jag lägger någon lättglidande matta under och drar  
runt möbeln på det sättet. Jag tycker kanske själv att jag klarar att lyfta i ena änden men för min fru blir det för tungt  
för, så då gör jag så med mattan.

Sen vet jag inte om ni har tänkt på det, men för just sängar så tar vi och lyfter upp våra sängbottnar kanske en gång i  
månaden och damsuger där i. Så man behöver inte alltid möblera om utan det är också ett användningsområde. 

Övrigt som du vill tillägga?

Egentligen, det som du redan har ringat in, alltså att folk tänker att det är det isolerade tunga lyftet, man tänker bara  
antal kilon som skall förflyttas. Men det är inte det som är problemet utan det är hur man hamnar när man gör lyftet.

Du har ringat in problemet redan, men att du får fram det budskapet. Pratar man med folk som inte är insatta i  
ergonomi så tänker dom tunga lyft, antal kilon. Men om jag håller en 20kg säck jättenära kroppen då är det mindre  
belastning än om man tar en skruvmejsel långt ut ifrån kroppen i ett motorrum på en bil. Alltså om man flyttar en  
otymplig kartong så kan den ha större belastning än om man flyttar ett matsalsbord som är jättetungt om man kan  
göra det på rätt sätt. Det handlar alltså om vilken situation det är, vilken hävstång och hur man hamnar med kroppen,  
det är det som är det viktigaste. Och då ska ni då underlätta så man slipper lyfta på det sättet.

Man har faktiskt statistiskt visat från byggbranschen att det är inte den som upplever sig liten och klen som får mest  
såna här bekymmer utan det kan likaväl vara den som anser sig själv vara Hulken och att han inte behöver använda sig  



av lyfthjälpmedel, han behöver inte stå på rätt sett. Så när folk känner att oj det här är tungt då böjer dom på benen  
och säkrar upp ett buktryck i magen och så lyfter man. Men när man suger tag i en resväska bak i bilen privat så är det  
böjt och vridet, liten belastning, och så knäpper det till och så får man det som kallas ryggskott.

Plockar fram en bok:

Hade vi den här boken när du gick kursen? Den har vi inte haft så länge, det är en omarbetning av vad jag själv läste  
för 25år sedan. I boken finns det en del grundläggande, biomekanik med just det här hur lång ifrån man håller en  
börda.

Det här med lyftavstånd tas upp och den visar det jag brukar föreläsa om som egentligen inte är ett problem för er  
ingenjörer. Om du har samma upplaga så är det på sida 152 bild 4.17. För att visa ett hävstångsproblem ritar jag en  
bild med kotan och disken och en börda. Här kommer det här in om hur långt ifrån man har en sak, alltså hävstång,  
vilket kan vara viktigt i ditt arbete. Här kommer det också in att även en otroligt lätt belastning som du har långt ifrån  
dig är mycket, mycket sämre än om man kan ta en tung låda väldigt nära sig.



BILAGA 7: Intervju av butikschef Maxi ica stormarknad

Djupintervju av butikschef Maxi Ica stormarknad Örebro
Används informationen som ni får ut av kundkorten till att planera butiksinredning och sortimentplacering?

Nej vi använder inte kundkorten till detta. Alla har inte kundkort så det skulle bli missvisande statistik att använda den  
informationen. För att ta reda på vad kunderna köper mest utav så håller vi statistik av försäljningen i kassorna. Vi vet  
hur många sockerpaket vi har köpt in och hur många sockerpaket som går genom kassorna. 

Påverkar informationen från kundkorten omplacering av den mer fasta inredningen eller rör det mer lättflyttad 
inredning på torgområdena?

Nej informationen påverkat inget av dem eftersom vi inte använder oss av kundkorten till det ändamålet.

Hur ofta strukturerar ni om inredning och sortiment idag?

Varje vecka så gör vi plats för nytt sortiment, det kan vara något så litet som att det tillkommer en ny marmeladsort  
som måste få plats i hyllan. Då flyttar vi inte på någon inredning utan enbart på produkterna för att göra plats. Flytta  
delikatessosten görs någon gång i månaden.

Annars så klär vi om butiken efter säsong; nyår, jul, sommar osv. Vi ändrar om efter det kunden efterfrågar till exempel  
så kan vi inte på sommaren, då det är aktuellt med grillning och matlagning ute, ha julartiklar. Vi bygger upp butiken  
så att kunden skall hitta det som är aktuellt för säsongen. Just nu är det halloween som är aktuellt.

Inredningen flyttas ytters,ytterst sällan, det går 1-2år mellan att man flyttar inredningen.

Erbjudanden som vi skyltar med direkt innanför grindarna görs om varannan vecka. Vi kan inte ha det stå längre då  
kunder som veckohandlar här tycker att det blir tråkigt, dom vill ha förnyelse. 

Hur gör ni för att flytta inredning och sortiment idag?

Vi flyttar hela skepp med hjälp av ett redskap som har en ram med tre stycken hjul.

Är det tidskrävande för er att flytta om inredningen?

Nej inte själva förflyttningen av skeppen i sig. Det som tar tid är att vi måste plocka ur och i alla varor från hyllorna,  
dom är alldeles för tunga för att kunna flyttas annars.

Hur ser ni på framtiden vad gäller flexibilitet av butiksinredning och sortimentplacering?

Om det kommer några bra lösningar för att göra butiksinredning mer flexibel så är vi alltid på att titta på det. Butiker  
måste alltid förnyas för att fylla kundens önskemål så vi har alltid ett behov av att kunna ändra om. Det finns inga  
kunder som vill ha en butik så som den såg ut för 10år sedan, och det vill inte vi heller ha.



BILAGA 8: Diagram över konsumentintervjuer

Könsfördelning
20-35år

Män
kvinnor

Könsfördelning
35-50år

Män
kvinnor

Könsfördelning
50-65år

Män
kvinnor

Är du intresseras av heminredning?
20-35år

Ja
Nej
Delvis

Är du intresseras av heminredning?
35-50år

Ja
Nej
Delvis

Är du intresseras av heminredning?
50-65år

Ja
Nej
Delvis

0

1

2

3

4

5

6

Hur flyttar du dina möbler?
20-35år

Lyfter
Drar/puttar
Trasa 
under 
möbeln
Hämtar 
hjälp

metoder

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

6

Hur flyttar du dina möbler?
35-50år

Lyfter
Drar/putta
r
Trasa 
under 
möbeln
Hämtar 
hjälp

metoder

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

6

Hur flyttar du dina möbler?
50-65år

Lyfter
Drar/puttar
Trasa 
under 
möbeln
Hämtar 
hjälp

metoder

an
ta

l



0

1

2

3

4

5

6

Vilka möbler flyttar du mest?
20-35år

säng
soffa
soffbord
skrivbord
byrå
garderob
hylla/skåp
bord/stol

möbler

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

6

Vilka möbler flyttar du mest?
35-50år

säng
soffa
soffbord
skrivbord
byrå
garderob
hylla/skåp
bord/stol

möbler

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

6

Vilka möbler flyttar du mest?
50-65år

säng
soffa
soffbord
skrivbord
byrå
garderob
hylla/skåp
bord/stol

möbler

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

Vilka typer av möbler är svårast att flytta?
20-35år

säng
soffa
garderob
hylla/skåp
Tv-bänk

möbler

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

Vilka typer av möbler är svårast att flytta?
35-50år

säng
soffa
garderob
hylla/skåp
Tv-bänk

möbler

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

Vilka typer av möbler är svårast att flytta?
50-65år

säng
soffa
garderob
hylla/skåp
Tv-bänk

möbler

an
ta

l



0

1

2

3

4

5

6

Vilka problem finns det med ommöblering?
20-35år

tungt/jobbigt

svårt att 
göra ensam
finns inte 
plats
större 
projekt än 
man trott

färgförändri
ng på 
väggar
kostsamt

inga problem

0

1

2

3

4

5

6

Vilka problem finns det med ommöblering?
35-50år

tungt/jobbigt

svårt att 
göra ensam
finns inte 
plats
större 
projekt än 
man trott

färgförändri
ng på 
väggar
kostsamt

inga 
problem

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Vilka problem finns det med ommöblering?
50-65år

tungt/jobbigt

svårt att göra 
ensam
finns inte 
plats
större projekt 
än man trott

färgförändrin
g på väggar
kostsamt

inga problem

0

1

2

3

4

5

6

7

Vilka risker finns det med ommöblering?
20-35år

repor i golv

skada på 
möbeln
skador på 
dörrkarmar/
väggar

skador på 
människan
tappa något

risker

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

6

7

Vilka risker finns det med ommöblering?
35-50år

repor i golv

skada på 
möbeln
skador på 
dörrkarmar/
väggar

skador på 
människan
tappa något

risker

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

6

7

Vilka risker finns det med ommöblering?
50-65år

repor i golv

skada på 
möbeln
skador på 
dörrkarmar/
väggar

skador på 
människan
tappa något

risker

an
ta

l



0

1

2

3

4

5

Vilka fler tillfällen flyttar vi möbler?
20-35år

städning
f lytt
besök
renovering
familjen 
växer
ny köp
inga f ler

tillfällen

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

Vilka fler tillfällen flyttar vi möbler?
35-50år

städning
f lytt
besök
renovering
familjen 
växer
ny köp
inga f ler

tillfällen

an
ta

l

0

1

2

3

4

5

Vilka fler tillfällen flyttar vi möbler?
50-65år

städning
f lytt
besök
renovering
familjen 
växer
ny köp
inga f ler

tillfällen

an
ta

l

Skulle du möblera om oftare
om det var enklare?

20-35år
Ja
Nej
Kanske

Skulle du möblera om oftare
om det var enklare?

35-50år
Ja
Nej
Kanske

Skulle du möblera om oftare
om det var enklare?

50-65år
Ja
Nej
Kanske



Ja Nej Vet inte
0

1

2
3

4

5
6

Är du villig att betala för ett hjälpmedel?
20-35år

åsikt

an
ta

l

Ja Nej Kanske
0

1

2

3

4

5

6

Är du villig att betala för ett hjälpmedel?
35-50år

åsikt

an
ta

l

Ja Nej Kanske
0
1
2
3
4
5
6

Är du villig att betala för ett hjälpmedel?
50-65år

åsikt

an
ta

l

Är du villig att betala för ett hjälpmedel?
(Utan hänsyn till åldersgrupper)

Ja (11st)
Nej (8st)
Kanske 
(3st)

20-35år 35-50år 50-65år
0,00 kr

200,00 kr

400,00 kr

600,00 kr

800,00 kr

1 000,00 kr

1 200,00 kr

Genomsnittligt pris för de som är villiga att betala
(exklusive de som inte är villiga att betala)

åldersgrupp

kr
on

or

20-35år 35-50år 50-65år
0,00 kr

100,00 kr

200,00 kr

300,00 kr

400,00 kr

500,00 kr

Genomsnittligt pris med hänsyn till alla tillfrågade
(inklusive de som inte är villiga att betala)

åldersgrupp

kr
on

or

villiga att betala alla
0,00 kr

100,00 kr

200,00 kr

300,00 kr

400,00 kr

500,00 kr

600,00 kr

Genomsnittligt pris utan hänsyn till åldersgrupper
(exklusive och inklusive de som inte är villiga att betala)

grupper

kr
on

or

vet ej 0 100-300 300-500 >500
0

2

4

6

8

10

Så förhåller man sig inom prisintervallen
(oberoende av åldersgrupp)

kronor

an
ta

l



BILAGA 9: Intervjuguide för konsumentintervjuer

Intervjuformulär
Konsumentfrågor

Datum: ________________ Man Flerhushåll

Ålder: _______år Kvinna Singelhushåll

1. Är du intresserad av heminredning? 

2. Vad är det första du tänker på när du hör ommöblering? (ex. jobbigt, roligt, lätt, svårt, tråkigt) 

3. Hur ofta möblerar du om hemma? 

4. Hur ofta skulle du vilja möblera om? 

5. Vilka typer av möbler möblerar du mest om med? (ex. säng, soffa, bord, byrå)

6. Vilka typer av möbler tycker du är svårast att flytta? (ex. specifika möbler eller höga, låga, breda)

7. Vid vilka övriga tillfällen ser du behov av att flytta på dina möbler? (ex. städning, fönsterputsning m.m)

8. Hur gör du för att flytta möbler idag? (ex. puttar, släpar, bär, trasa under möbeln, två personer, ensam)

9. Vilka problem upplever du i samband med ommöbleringar? (ex. Tungt, svårt, går inte att göra ensam)

10. Vilka risker ser du med ommöblering hemma? (repor i golvet, skador på möbeln, vältningsrisk)

11. Om det skulle vara lättare att flytta möblerna, skulle du möblera om oftare då? 

12. Hur mycket skulle du vara villig att betala för ett hjälpmedel som gör det lättare att flytta tunga möbler?

13. Något annat som du vill tillägga? 

14. Får jag återkomma om det blir aktuellt med någon kompletterande fråga?

Namn: ________________________________ Mail: ___________________________________

Tlf: ___________________________________

Intervju utförd av:
________________________



BILAGA 10: Ritning på patent - Förflyttningsanordning SE 1000259-0



BILAGA 11: Ritning på patent - Anordning för att flytta möbler eller liknande SE 8902413-7



BILAGA 12: Ritning på patent - Hjulanordning för möbel eller likande SE 8703573-9



BILAGA 13: Funktionsstruktur



BILAGA 14: Moodboard



BILAGA 15: Slumpordslista

1. Kyrka 2. Butik

3. Hamburgare 4. Bok

5. Vägg 6. Såg

7. Sjukhus 8. Kamera

9. Banan 10. Rot

11. Kniv 12. Rök

13. President 14. Knapp

15. Orkan 16. Klocka

17. Ballong 18. Fest

19. Sko 20. Raket

21. Skatt 22. Säng

23. Hjul 24. Groda

25. Örn 26. Taxi

27. Fängelse 28. Haj

29. Spis 30. Kamel

31. Dagbok 32. Advokat

33. Cigarett 34. Snö

35. Fallskärm 36. Dörr

37. Kran 38. Bondgård

39. PC 40. Snorkel

41. Hatt 42. Kreditkort

43. Skylt 44. Mus

45. Moln 46. Hår

47. Is 48. Diamant

49. Tåg 50. Bild

51. Öl 52. Kök

53. Näsa 54. Elefant

55. Vin 56. Ros



BILAGA 16: Konkretiseringsverktyg #1

BÄRA flyttredskap

Remmar som spänns fast kring möbeln och 
som regleras beroende på storlek med fyra 
stycken flyttbara och ergonomiska bärhandtag 
som placeras passande för att lätt kunna lyfta 
och bära möbeln. Kan användas på alla 
sorters möbler, kompletteras av en manual.

Lyftet sker med hjälp av flyttbara 
ergonomiska handtag för att ge ett bättre 
grepp.

Ger bättre greppmöjligheter vilket hjälper 
användaren att lyfta stora möbler korrekt ur 
ett ergonomiskt perspektiv. Den avlastar 
användaren, är enkel att montera, motverkar 
repor och är lätt att förvara. I kombination 
med ett extra hjälpmedel, tex ”PLATTA” så 
kan en ensam användare lätt flytta stora 
möbler själv på ett väldigt ergonomiskt sätt.

Intern idégenerering



GLIDA flyttredskap

En mjuk stor matta med låg friktion på 
undersidan och hög friktion på ovansidan 
samt förlängda ergonomiska draghandtag. 
Placeras under möbeln så att den kan dras 
fram och kan användas på möbler som får 
plats på dess area, med och utan ben.

En förbättring av dagens sätt att flytta 
möbler med hjälp av mattor eller trasor 
genom förlängda draghandtag som ökar 
ergonomin och därmed säkerheten.

Medger att en ensam person själv kan flytta 
stora möbler. Långa statiska lyft undviks, 
istället kan möbeln på ett dynamiskt och 
ergonomiskt sätt dras fram i olika 
riktningar i en upprätt arbetsposition. 
Användaren avlastas, hjälpmedlet är lätt att 
montera, lätt använt och motverkar repor i 
golvet. Den är även underhållsfri och 
någorlunda lätt att förvara. Extern idégenerering



KULAN flyttredskap

Små ledade kulmattor med hög friktion på 
ovansidan. Kommer i sett om fyra stycken 
och läggs under möbeln så att den kan 
skjutas eller puttas över golvet, kan 
användas för att flytta möbler med och utan 
ben.

Inspiration av dagens sätt att flytta möbler 
med hjälp av en trasa eller matta 
tillsammans med en ny sorts 
hjulkonstruktion.

Medger att en ensam person själv kan flytta 
stora möbler, samt medger lätt styrning åt 
alla håll. Långa statiska lyft undviks vilket 
ökar ergonomin. Användaren avlastas, 
hjälpmedlet är lätt att montera, lätt använt 
och motverkar repor i golvet. Den är även 
underhållsfri och någorlunda lätt att 
förvara.

Intern idégenerering



SLÄDEN flyttredskap

Fyra stycken små hårda plattor med låg 
friktion på undersidan och hög friktion på 
ovansidan som läggs under möbeln så att 
den kan skjutas över golvet. Den 
slädliknande kanten hjälper till att hålla 
plattan på plats och underlättar vid 
övergång av trösklar. Redskapet kan 
användas på alla sorters möbler, med och 
utan ben. 

Det är just slädformen som ger den 
nyskapande faktorn.

Medger att en ensam person själv kan flytta 
stora möbler. Långa statiska lyft undviks, 
istället kan möbeln på ett dynamiskt sätt 
puttas eller dras fram i olika riktningar 
vilket ger ett mer ergonomiskt arbetssätt. 
Användaren avlastas, hjälpmedlet är lätt 
att montera, lätt använt och motverkar 
repor i golvet. Den är även underhållsfri 
och lätt att förvara. Intern idégenerering



RULLA flyttredskap

En medelstor platta med lättrullande hjul på 
undersidan och ett högfrktionsmaterial på 
ovansidan. Läggs under möbeln så att den 
kan skjutas eller puttas över golvet och kan 
användas för att flytta möbler utan ben samt 
möbler med mycket låga ben.

Funktionsförbättring från befintliga 
hjulsatser som används för att flytta möbler 
tillsammans med en ny sorts 
hjulkonstruktion.

Medger att en ensam person själv kan flytta 
stora möbler, samt medger lätt styrning.. 
Långa statiska lyft undviks vilket ökar 
ergonomin. Användaren avlastas, 
hjälpmedlet är lätt att montera, lätt använt 
och motverkar repor i golvet. Den är även 
underhållsfri och någorlunda lätt att 
förvara.

Intern idégenerering



BILAGA 17: Färgförslag Lilla släden



BILAGA 18: Färgförslag Stora släden

Ovansida Undersida



BILAGA 19: Ritning på Lilla slädens kärna



BILAGA 20: Ritning på Stora slädens kärna



BILAGA 21: Ritning på mattan tillhörande Stora släden
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