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Sammanfattning 

Detta examensarbete utförs vid SSC Lindvalls AB i Kalix höstterminen 2006, ett snickeri-
företag som bland annat tillverkar inredningar till bibliotek. Företaget har en egen biblioteks-
möbelserie som går under namnet Fora, som omfattar ett rikt antal varierande produkter.  

Uppgiften är att utveckla en ny biblioteksdisk ur Fora-serien så att den blir så användarvänlig 
och tillverkningsvänlig som möjligt, samt ta fram kompletterande produkter för att skapa ett 
komplett disksystem. Grundläggande riktlinjer har dragits av arkitekter och arbetet utförs med 
stöd från dem. Tyngdpunkten i projektet ligger på produktionsanpassningen samt att skapa en 
attraktiv produkt ute på marknaden - en produkt som tilltalar både tillverkare och kunder. 

Arbetet inleds med användarundersökningar via enkäter och muntliga frågor under platsbesök 
för att skapa en god bild av kundernas behov idag och i framtiden, sedan utformas diskens 
samtliga komponenter. Komponenterna omfattas av standardmodul, hörnmoduler, smide samt 
ytterligare några kompletterande produkter. Disksystemet bygger på ett antal olika moduler 
som kan kombineras på ett flertal sätt och ger på så sätt kunden möjlighet att utforma sin disk 
på det sätt som passar bäst. 

Ett tillverkningsunderlag tas fram bestående av kapnotor, ritningar och fräsprogram. Ett 
Excel-dokument skapas där order är kopplad mot kapnotor, materialbeställning, beslagslistor 
samt tids- och priskalkyl. Dokumentet är utformat så att samtliga uppgifter uppdateras auto-
matiskt utifrån ordern. Även monteringsanvisning och produktblad i pdf-format skapas. 
Resultatet blir ett disksystem bestående av en standardmodul med kompletterande hörn-
moduler samt andra tillbehörsprodukter. 
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Abstract 

This examination paper is done autumn term 2006 at SSC Lindvalls AB in Kalix, a joinery 
shop manufactoring among other things fittings for libraries. The company has an own serial 
production of library fittings named Fora. Fora comprises a great variety of products. 

My task is to develop a new library counter in the Fora concept in order to make it as usable 
as ever possible for the customer and to find the most appropriate manufacturing process and 
develop complementary products. My aim is to create a complete counter system. Basic out-
lines have been sketched by architects and the work is done with their support. Main focus 
lies on adapting factoring and creating an attractive product for the market – a product 
appealing both producer and buyer. 

In order to get a good insight into the customer´s needs now and tomorrow I begin my project 
with a market analysis by means of oral inquiries, questionnaires and visits to many libraries. 
After that, all the components of the counter are elaborated. These components are a standard 
module, a corner module and wrought-iron goods together with some supplementary 
products. The counter system consists of a number of different modules that can be combined 
in several ways so as to make it possible for the customer to piece together a counter proper to 
his needs.  

A complete  basis for manufacturing is made. It consists of cutting-lists, drawings and mill-
programs. An Excel-document is produced whith the order linked to: cutting-lists, order form, 
list of fittings, cost estimate and computation of working hours needed. The document is 
made so that all information is automatically updated from the order. An instruction for 
assembly and a product sheet in pdf-format is made as well. The final concept is a counter 
system, consisting of a standard module with complementary corner modules together with 
other complementary products. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs företaget som arbetet berör, projektets syfte och målsättningar samt projektets 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

SSC Lindvalls AB är ett sedan lång tid tillbaka väletablerat specialsnickeri som tillverkar inredningar 
och möbler till bibliotek, hotell, kontor och andra projekt med speciella krav på inrednings- och 
förvaringsmöbler. Snickeriet har en relativt modern maskinpark som är anpassad efter de produktslag 
som företaget tillverkar och måste anses hålla god standard med bland annat två CNC-fräsar. Fabriks-
ytan är på närmare 3000 kvadratmeter. De material som används är förutom massivträ, där björk och 
ek är vanligast förekommande, träfiberskivor såsom spånplatta, MDF-board och andra skivmateriel 
som sedan kantlistas, faneras, lamineras, lackas eller oljas. 

På SSC Lindvalls jobbar i dagsläget 20 personer och företaget omsätter cirka 17 miljoner kronor per 
år, företaget har expanderat kraftigt de senaste åren. De produkter som tillverkas kan indelas i tre 
huvudgrupper. Sängar och sängbord åt S&B Nord, den egna biblioteksserien Fora samt övriga 
specialinredningar till bland annat kontor, hotell och sjukhus. Kunderna finns i hela Sverige och till en 
liten del utomlands. SSC är en förkortning för Skellefteå Snickericentral och är Skandinaviens ledande 
leverantör av snickeriprodukter. SSC är en ekonomisk förening vilken SSC Lindvalls och tio övriga 
producenter i Norrbotten och Västerbotten är delägare i. Snickericentralen som är belägen i Skellefteå 
har som uppgift att sälja och marknadsföra produkterna. 

SSC Lindvalls och Snickericentralen arbetade fram biblioteksserien Fora tillsammans med arkitek-
terna Mårten Syrén och Bertil Harström år 1996. Produktserien består bland annat av bokhyllor, 
diskar, läsbord och bokvagnar. Den disk som funnits med serien sedan starten är tänkt att komplet-
teras, alternativt helt ersättas av en ny variant som går under namnet Nova. Denna disk har skissats i 
stora drag, men detaljlösningar och produktionsanpassning återstår att göra. Företaget vill därför ha 
hjälp med att utveckla och förbättra denna disk på flera olika områden; lönsam tillverkning, 
genomtänkta modullösningar, handikappanpassning, enklare slutmontering, standardiseringar m.m. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla och skapa förutsättningar för att få lönsamhet på en viss 
produkt, i det här fallet biblioteksdisken Nova. Detta ska uppnås genom en grundlig genomgång av 
kunders behov och önskemål som sedan används för att skapa en så ändamålsenlig produkt som 
möjligt som dessutom är relativt rationell att tillverka. 

Alltför ofta så tillverkas produkter på lite olika sätt från en gång till en annan på grund av att rutiner 
saknas för hur de ska göras och uppstående problem löses på varierande sätt. Detta medför mycket 
merarbete samt risk för misslyckat resultat. Med en standardiserad produkt som även går att 
kombinera på olika sätt så man slipper tillfälliga speciallösningar sparas mycket tid och därmed också 
pengar. 

1.3 Målsättningar 

Målet är att utveckla produkten helt och hållet så att samtliga komponenter får en komplett detalj-
lösning. En noga utförd sammanställning av alla funktionskrav som kan förekomma utförs i ett tidigt 
skede så att de finns med då produktens utformning fastslås. Under hela arbetets gång ska största 
omsorg läggas vid att produkten blir så tillverkningsmässigt enkel som möjligt utifrån den maskinpark 
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företaget har tillgång till i dagsläget. Produkten i fråga ska bli enkel och lönsam att producera även vid 
stycketillverkning. Det ska vidare gå att kombinera olika standardiserade moduler på ett tillfredsstäl-
lande sätt så att olika kundönskemål går att uppfylla utan att tillfälliga speciallösningar och 
anpassningar måste göras.  

1.4 Avgränsningar 

Projektet ska utföras under en 20 veckors period, höstterminen 2006. Biblioteksserien Fora består av 
ett rikt antal olika produkter men detta arbete omfattar endast diskmodulen Nova. 

Eftersom biblioteksdiskens utseende i stora drag en gång tagits fram av arkitekt så finns inte någon 
avsikt att göra några större genomgripande utseendeförändringar. Förslag på tekniska lösningar och 
förändringar delges arkitekter och arbetet genomförs under samförstånd. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs och förklaras en del av de bakomvarande teorierna.  

2.1 Ergonomi 

Ergonomi är läran om människan i arbete och samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Vilka 
människor som utför det, på vilket sätt, med vilken utrustning och vilka miljöer de arbetar i. Även 
studiet av hur arbetsmiljö, redskap m.m. kan anpassas till den mänskliga kroppens funktioner. 
Ergonomin är inte bara en vetenskap, den är också en tillämpbar teknik. Den styr t.ex. fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan människa och arbetsredskap eller de tekniska systemen. I vidaste mening 
omfattar ergonomin alla aspekter på människan i arbete - även emotionella. 

Då en arbetsplats skapas bör den utformas så att den blir så god som möjlig i ergonomiskt avseende. 
Den ska passa många olika personer oavsett längd och kroppsform. Arbetsytan, dvs. skrivbordet, sitt-
ytan och golvet är tre punkter där fysisk kontakt mellan användare och arbetsplats uppstår. Om ett 
flertal människor med olika storlek och form ska erhålla samma önskvärda arbetspositioner så måste 
två av dessa vara justerbara. Justerbar bordshöjd är den bästa lösningen för kontorsarbete, speciellt om 
det är mycket bildskärmsbetonat. Arbetsytan bör ligga något ovanför armbågshöjd om man mäter vid 
normal, avslappnad och upprätt sittande position. Tangentbordsarbete ska kunna utföras sittande med 
avslappnade axlar, överarmarna fritt hängande utefter sidorna, underarmarna mer eller mindre 
horisontellt och handlederna i en så naturlig position som möjligt, alltså inte böjda åt något håll. 

För bekväm sittposition bör användarens lår vara ungefär horisontella med underbenen vertikala och 
fötterna plant vilande på golvet. Således ska sittytan vara i ungefärlig knähöjd eller med fördel något 
under.  

Den bästa kompromissen så att arbetshöjden passar de flesta, 50:e percentilen, är en arbetshöjd på 735 
mm för män och 705 mm för kvinnor, eller ett generellt mått på 720 mm. Vid tangentbordsarbete 
borde höjden vara ännu lite lägre med tanke på att själva tangentbordet har en höjd på c:a 30 mm. 
Riktigt korta personer som faller utanför standarden kan lösa problemet genom en högre sittyta och ett 
kompletterande fotstöd på lämplig höjd. För de personer som är riktigt långa är det inte lika lätt att 
anpassa sig till en för låg arbetsyta, därför är det något bättre om skrivbordets höjd är till fördel för de 
lite längre personerna.  

 
Figur 2.1: Lämplig bildskärmsplacering.

3 
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Bildskärmens placering bör vara så att avståndet mellan ögon och bildskärm är minst 500 mm, ett 
avstånd på c:a 750 mm är att föredra. Skärmen bör vara placerad lite lägre än ögonhöjd. När man tittar 
i bildskärmens centrum bör synlinjen vara ungefär vinkelrät mot skärmens yta och synlinjen bör ha en 
vinkel av c:a 15 grader från horisontalplanet (se figur 2.1).  

I många fall vill man arbeta stående, eller ha möjlighet att växla mellan sittande och stående arbets-
position. Ett bord som är höj- och sänkbart möjliggör detta. För att erhålla en bekväm arbetsställning 
då man arbetar stående ska arbetsnivån ligga mellan 50 och 100 mm lägre än armbågshöjden. Det 
betyder att den optimala arbetshöjden för en man med medellängd bör ligga mellan 1015 mm och 
1065 mm, inräknat 25 mm för skor. Arbetshöjden för en normallång kvinna ligger mellan 930 mm och 
980 mm, i båda fallen bör höjden betraktas som nivån ovanpå på tangentbordet. Om man även ska 
tillgodose personer som ligger i den 95:e percentilen så får man lägga till ytterligare 90 mm för män 
och 80 mm för kvinnor. 

2.1.1 Antropometri 

Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden. Den del av vetenskapen som 
behandlar människans fysiska mått, särskilt kroppens mått, utformning, styrka och arbetskapacitet. 
Antropometrin är en mycket viktig gren inom ergonomin. Antropometrin används inom ergonomin för 
att anpassa arbetet och arbetsmiljön till människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar. 
Funktionell antropometri avser mått på de olika kroppsdelarna och beskriver kroppsdelarnas rörelse 
och rörelseaxlarnas lokalisering i kroppen. Biomekanisk antropometri möjliggör beräkningar av de 
belastningskrafter som kroppens leder och muskler utsätts för i olika arbetsställningar. 

2.2 Ord och uttryck  

CNC-maskin: (CNC är förkortning för computerized numerical control), datorstyrd eller numeriskt 
styrd verktygsmaskin. Från en förprogrammerad dator ges order om önskade verktygsrörelser till 
verktygsmaskinens rörelseorgan (drivmotor). I benämningen numerisk styrning ligger även att det läge 
verktyget verkligen uppnår kontrolleras och korrigeras, samt att även andra maskinfunktioner kan 
styras. 

Fixtur: fixtu´r, inom verkstadstekniken anordning som används för att hålla fast arbetsstycket i 
verktygsmaskinen under bearbetning. Ibland kan fixtur användas för att styra verktyget. 

Gering: [je:´-], vinkelskarv mellan två lister av t.ex. trä eller metall, varigenom en hörnförbindning 
erhålls.  

Löt: bågformigt virkesstycke avsett att tillsammans med flera liknande bilda en ring. 

MDF-board: medium density fiberboard, fiberskiva tillverkad av träfiber med tillsats av bindemedel, 
vanligen urealim. Skivan importeras eftersom ingen svensk tillverkning förekommer. Den används 
mest vid tillverkning av möbler och snickerier och utgör ett bra underlag för att måla på. 

NCS färgsystem: (natural color system) är ett logiskt färgsystem som bygger på hur människan ser 
färger och är idag ett av världens mest använda färgsystem, samt svensk standard för färgbeteckningar. 
NCS bygger på de sex elementarfärgerna vitt, svart, gult, rött, blått och grönt. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de olika metoder och hjälpmedel som använts under projektets gång. 

3.1 Systematisk produktutveckling 

För att uppnå ett bra slutresultat med väl genomtänkta lösningar krävs det att man går systematiskt till 
väga och använder sig av väl genomtänkta metoder. På så vis ska man kunna undvika subjektiva 
bedömningar och skapa tekniskt- och ekonomiskt goda konstruktionsförslag. I stort sätt fungerar det 
bra att använda sig av samma systematik oberoende av vilken produkt som ska utvecklas. 

3.1.1 Planering 

Det inledande steget i arbetet är att klargöra vad projektarbetet ska omfatta och vilka problem som ska 
lösas. Eftersom det är viktigt att de olika ingående momenten utförs i rätt inbördes ordning så planeras 
även detta omsorgsfullt under hela projekttiden. Sedan utformas en tidsplan som har till uppgift att 
styra upp projektarbetet så att det alltid ligger i fas. 

3.2 Informationsinsamling 

För att få reda på de krav och önskemål användarna och andra berörda har på produkten samlas så 
mycket information som möjligt in kring detta (se bilaga 1). Dels görs informella och delvis 
strukturerade intervjuer med ett flertal användare på bibliotek av olika storlekar, dels så skapas en 
uppfattning om den omgivande miljön där sådana produkter används. Även alla olika arbetsuppgifter 
som utförs av berörd personal, och kan ha kopplingar till produkten studeras och noteras (se bilaga 2). 
På dessa arbetsplatser görs dessutom allmänna observationer och de dokumenteras även genom 
fotografering. 

En enkät formuleras och tas med till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg där företaget presenterar 
sin biblioteksserie under några dagar. Enkäten är utformad på sådant sätt att liten risk för feltolkningar 
och missförstånd ska föreligga men samtidigt vara lätt att ta till sig och besvara. Endast personer som 
bedöms ha goda kunskaper inom ämnet tillåts besvara enkäten för att få in så relevanta synpunkter 
som möjligt (se bilaga 3). Information hämtas också från enkäter som SSC Skellefteå har sparat från 
tidigare mässor.  

Viktig fakta hämtas också till stor del från andra sakkunniga. Sådan information hämtas bland annat 
från arkitekter och från personal inom tillverkningsindustrin där också de egna erfarenheterna kommer 
väl till pass. Även ”vanligt folk” som kommer i kontakt med produkten som låntagare på bibliotek kan 
sitta inne med värdefull information. 

3.2.1 Identifiering av kundbehov 

Innan produktutvecklingen sätter igång måste det finnas en klar bild av hur produkten ska användas. 
Vilken utrustning som den måste vara anpassad för och hur personalen kommer att jobba vid den. All 
information som är av vikt för det slutliga resultatet samlas in och sammanställs. Frågor som är viktiga 
att få svar på och som till stor del användarundersökningen ska ge besked om är: 

Hur ska produkten användas? 
Föredrar man att jobba sittande eller stående? Ska den vara höj- och sänkbar? 
Hur ser arbetet ut kring disken och tillsammans med låntagare. 
Vad ska få plats i och kring disken? (arbetsredskap m.m.). 
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Vilka tillbehörsprodukter finns det behov av? (hurtsar, hyllor, skärmar m.m.). 
Vilken utformning ska de olika enheterna ha? 
Vilka olika typer av miljöer ska produkten passa in i? 
Finns det några krav och önskemål på material, form och färg? 
Vilka erfarenheter har kunden från andra liknande produkter? 
Vilka signaler, uttryck ska produkten förmedla? m.m. 

3.2.2 Enkät 

Enkäter delas ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg där företaget presenterar sig och sina 
produkter under en vecka i oktober månad. Enkäter delas även ut till berörda personer under plats-
besök på ett antal olika bibliotek. Endast bibliotekspersonal med kunskaper i frågorna får möjlighet att 
svara på enkäterna, så antalet besvarade är inte så väldigt högt, men relevansen i svaren blir desto 
högre. Ett trettiotal enkäter besvaras och sammanställs. Även andra enkätsvar från Bok- och 
biblioteksmässan tidigare år ingår i marknadsundersökningen. 

3.2.3 Platsbesök 

Ett antal bibliotek besöks och samtal förs med berörd personal för att få en tydligare bild av hur arbetet 
i och kring biblioteksdisken bedrivs. Biblioteken som besöks är i nämnd ordning; Kalix kommun-
bibliotek, Haparanda stadsbibliotek, Överkalix Folk- och skolbibliotek, Torneådalens bibliotek, Luleå 
Stadsbibliotek, Bodens huvudbibliotek samt Piteå stadsbibliotek med sina filialer i Rosvik, Norr-
fjärden och Öjebyn. Utifrån samtalen dras generella slutsatser om vad som är önskvärt och vad som 
fungerar bra och är viktigt och berör diskar i en biblioteksmiljö. Konkreta svar, antydningar och 
objektiva bedömningar sammanfattas för att ge en så korrekt bild som möjligt av användarens behov 
och önskemål. 

3.3 Kravspecifikation 

Användarundersökningen i sin helhet med dess kunduttalanden analyseras och används sedan till att 
formulera de behov som finns kring produkten. Kundbehoven anger en riktlinje för vilka egenskaper 
produkten bör och ska uppfylla. Dessa egenskaper sammanställs sedan i en kravspecifikation som 
tydligt visar vilka kriterier man ska jobba vidare med under fortsatt produktutveckling. Även den 
utgångspunkt som är given utifrån arkitekternas förslag bildar en grund i kravspecifikationen. 

Kravspecifikationen är indelad i både krav och önskemål. Det som anges som krav måste absolut 
uppfyllas, medan det som anges som önskemål bör eftersträvas i största möjliga mån (se bilaga 4). 

Kravspecifikationen utformas i ”öppna” formuleringar så att man inte låser sig för mycket till hur 
produkten sedan ska tillverkas eftersom det alltid kommer att finnas ekonomiska och tillverknings-
mässiga begränsningar; den befintliga maskinparken m.m. Men också så att man kan utnyttja de 
specifika möjligheter som finns hos det tillverkande företaget. 

3.4 Benchmarking 

För att få en inblick i vad som redan finns ute på marknaden görs en marknadsanalys. Med andra ord 
så tittar man på andra företag som gör liknande produkter och hur de har valt att lösa sina problem. 
Till detta är Internet en stor informationskälla, men även information från broschyrer och fysiska 
produkter visar på både goda och mindre lyckade lösningar som man har möjlighet att ta till sig inför 
det fortsatta utvecklingsarbetet.  
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3.5 Konceptutveckling 

Med kravspecifikationen som utgångspunkt startar sedan produktutvecklingen. De mest grundläg-
gande bitarna tas itu med först av allt, det som styr och påverkar mycket av det övriga. Små detaljer 
som inte är så beroende av andra komponenter lämnas till sist. Under hela produktutvecklingen tas två 
steg framåt och ett steg bakåt för att hinna reflektera och undvika att man kör för långt in på felaktiga 
spår. För att göra utvecklingsarbetet mer lättarbetat och överskådligt så delas problemen in i del-
problem, dvs. de olika ingående komponenterna behandlas och utvecklas var för sig. Men eftersom 
alla komponenter mer eller mindre är beroende av varandra så får man aldrig bortse från detta 
samspel. 

3.6 Idégenerering 

Under arbetets gång så har man försökt att tänka så fritt som möjligt utan att låta sig styras av gamla 
traditioner och vanor, men det är oerhört lätt att falla in i gamla hjulspår. Till största delen har idéerna 
metodiskt arbetats fram enskilt, och sedan har förslagen presenterats och man har diskuterat och 
jämfört dessa.  

3.7 Hjälpmedel 

De datorprogram som använts till dokumentation och presentation är Microsoft Word och Power 
Point. Produktritningar har tagits fram med hjälp av AutoCAD och fotorealistiska produktbilder har 
skapats med programvaran Alias Studiotools. Produktbladen har fått sin layout i Adobe InDesign och 
sist men inte minst har produktionsdokumenten skapats i Excel. Några enkla prototyper har tillverkats 
för att tydligare åskådliggöra former och proportioner samt för att visa om vissa konstruktioner 
fungerar i verkligheten. 
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4 Nulägesanalys 

I detta kapitel beskrivs projektets utgångsläge, dvs. hur problemställningen ser ut i inledningsskedet. 

4.1 Novadisken 

Nova disk har tagits fram för att komplettera, alternativt ersätta biblioteksdisken Horisont som funnits 
med i biblioteksserien Foras sortiment sedan starten. Vid projektets början finns inga lösningar på hur 
disken ska produceras. Några exakta detaljlösningar finns inte heller och det är ännu öppet hur diskens 
olika komponenter ska kombineras i ett modulsystem. I stora drag har arkitekterna Mårten Syrén och 
Bertil Harström bestämt diskens utseende och proportioner. De har valt att designen ska uttrycka kraft, 
stabilitet och enkelhet, detta för att passa in i de moderna bibliotek som byggs idag med väl tilltagna 
ytor med strikta och rena linjer. 

Några grundläggande särdrag som Nova har med sig från projektets start och som inte är önskvärda att 
ändra på är dess typiska design (se figur 4.1). Gavlar och front är målade medan skivan och de inre 
hängande panelerna är fanerade. Gavlarna utformas som lådor dels för att klä in och dölja lyftpelarna 
och dels för att skapa ett intryck av kompakta gavlar. Innerpanelerna har till uppgift att förhindra att 
disken ”öppnar sig” då man höjer upp skivan på en höj- och sänkbar modul. Skivan har breda kanter 
för att bland annat rymma en liten låda, öka stabiliteten samt dölja beslag och kablar. Längst fram på 
skivan är det tänkt att ha en öppningsbar klaff som döljer kablar och kontakter från datorer och annan 
teknisk utrustning. Nere vid golv löper en kabelkanal där kablar kan dras genom gavlar och vidare till 
andra moduler. Höjdmått och breddmått på disken ligger också ganska fast. 

Figur 4.1: CAD-bild: Mårten Cyrén.  

Av erfarenhet vet man att diskar av denna typ kommer att tillverkas som styckeprodukter, alternativt i 
väldigt små serier. Att tillverka komponenter i större serier och lägga på lager kommer inte att efter-
strävas på grund av att det är utrymmeskrävande, för med sig kostnader och är svårt att hantera 
praktiskt. Därför är det viktigt att Nova blir lönsam att producera som en styckeprodukt.  

4.2 Tillverkning i dagsläget 

Idag tillverkas diskar i olika utförande beroende på kundens önskemål med varierad framgång. Efter-
som de diskar som tillverkas idag kan variera i utförande i stor utsträckning, är det svårt att arbeta in 
en rutin på sådana objekt. Men med en egen utvecklad produkt är det man själv som bestämmer 
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utförandet och sätter tillverkningsmässiga gränser och på så sätt skapas chanser att få göra mer lön-
samma arbeten. 

Fabriken har lång erfarenhet av att tillverka skåp och specialinredningar. Produkterna tillverkas i regel 
med en stomme bestående av träfiberskiva av något slag som kantlistas och sedan faneras och lackas, 
eller bara målas. Men även produkter i massivträ förekommer. Sammansättningen av olika delar utförs 
till största delen med hjälp av centrumtappar och lim. Eftersom fabriken även är utrustad med CNC-
maskiner så behöver man inte vara särskilt rädd för produkter med krångliga geometrier, svängda 
former, och håltagningar. 
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5 Förundersökning 

I detta kapitel beskrivs resultatet från informationsinsamlingen, det material som sedan ligger till 
grund för kravspecifikationen. 

5.1 Information från platsbesök 

All information som platsbesöken ute på biblioteken genererat samlas in (se bilaga 1). Dels den 
information som direkt berör produkten i fråga men också annan information som indirekt kan påverka 
produktens utformning. Denna information används till att skapa en kravspecifikation som i sin tur ska 
ligga till grund för produktutvecklingen. 

5.1.1 Fysiska arbetsmiljön, arbetsplatsen 

Bibliotekspersonal har behov av att kunna välja mellan att jobba stående eller sittande vid disken. 
Somliga vill t.ex. alltid jobba stående och somliga vill kunna växla under arbetspasset. Största delen av 
arbetstiden bedrivs bakom datorernas bildskärmar, och eftersom personer varierar mycket i längd så är 
höj- och sänkbara diskar ett önskemål speciellt från personer med progressiva glasögon där det kan 
upplevas extra besvärande att se på en bildskärm om den är i olämplig arbetshöjd. Dessutom växlar 
personalen mycket mellan varandras arbetsplatser och då gäller det att det är enkelt att ändra arbets-
höjden. 

Bakom en lång sammanhängande disk kan personalen känna sig lite väl inneslutna samtidigt som den 
fungerar lite som en skyddande barriär. På samma sätt kan den också uppfattas som en hindrande mur 
av vissa låntagare som därmed undviker att gå fram och ta kontakt med personalen bakom disken, 
speciellt barn. 

En del vill även sitta vid disken även om den har lite högre arbetshöjd än vanlig skrivbordshöjd, och 
det möjliggörs med hjälp av högre stolar med integrerat fotstöd på lagom höjd. En till flera personer 
jobbar vanligtvis samtidigt bakom disken beroende på bibliotekets storlek. 

5.1.2 Färg, form och material 

En vanlig uppfattning är att en biblioteksinredning bör vara ganska neutral och inte alltför mode-
betonad eftersom den ska kunna smälta in med övrig inredning och fungera under en lång tidsperiod. 
Trä är ett allmänt omtyckt material som skapar liv och struktur åt inredningar. Liksom annat så 
varierar det också vilka träslag som är populära för tillfället. Bok kan idag upplevas som ganska tråkig, 
speciellt när den åldras och blir rödare. Ek däremot verkar vara ett mer uppskattat material. Att en disk 
åldras vackert är också av stor vikt. 

Arbetsytorna bör inte vara för sträva, böcker ska kunna glida lätt för enkel förflyttning. Ytorna bör 
dessutom vara mycket tåliga eftersom de utsätts för hårt slitage och ska fungera under en lång period. 
Färgmässigt så verkar de flesta vilja ha ganska ljusa och dämpade kulörer som inte sticker ut för 
mycket.  

5.1.3 Tillbehör och förvaring 

I anslutning till disken bör även finnas möjlighet till förvaring lämpligen i form av lådhurtsar. 
Hurtsarna bör vara försedda med hjul så att de enkelt går att flytta och rulla undan vid städning. 
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Det verkar inte finnas något större behov av att lådhurtsarna ska vara låsbara då det lätt blir risk för 
krångel med nycklar på villovägar. Behovet av förvaringsutrymmen i anslutning till disken varierar 
mellan olika bibliotek, beroende på vilka rutiner man har och hur lokalen i övrigt ser ut. Om kontoren 
finns i närheten och om arbetspassen är korta är behovet betydligt mindre.  

Skrivaren används ganska flitigt och bör ha en lämplig placering, gärna på en utdragbar hylla eller på 
hjul. Datorerna bör lämpligen placeras under diskskivan men ändå vara lättåtkomliga vid behov. 
Bättre och enklare förvaringssystem för cd-skivor efterfrågas av vissa. Någon sorts väskhylla på 
diskens utsida där låntagare tillfälligt kan ställa ifrån sig sin väska eller andra mindre saker är bra. 
Dessa bör göras extra stadiga eftersom barn gärna klättrar upp på dem. 

Skärmar som döljer bildskärmarnas baksidor används av många och uppskattas. De bör vara diskreta 
men ändå fylla sin funktion att dölja sladdar och tråkiga bildskärmar. På arbetsskivan i nära anslutning 
till där man sitter och arbetar kan behövas någon form av överhylla där diverse kontorsmateriel kan 
förvaras. Överhyllor ska ha en döljande funktion och möjligen skapa en lugnare arbetsplats, men sam-
tidigt får de inte stänga av för mycket. 

Att tydligt kunna exponera nya böcker, tidskrifter och andra medier är mycket viktigt. Affischer kan 
med fördel hängas upp på diskfronterna eftersom det visat sig vara en strategisk plats, lätt att upptäcka. 
Direkt man kommer in i ett bibliotek bör man mötas av nya böcker som exponeras tydligt. 

5.1.4 Ur låntagarens synvinkel 

Äldre och handikappade bör kunna ställa ifrån sig sina käppar och kryckor vid disken på ett enkelt 
sätt. För denna kategori bör det även finnas sittplatser i nära anslutning till disken, speciellt om det är 
risk för köbildning. För mindre barn är det en fördel om disken är låg så att de når upp. Disken bör 
vara utformad med indragen front så att även folk i rullstol kan komma nära disken. Disken bör även 
vara utformad så att rullstolsburna kan jobba vid den inifrån. 

Om personalen sitter och arbetar bakom disken så kan det ibland uppfattas som nonchalant. Arbete i 
telefon är särskilt besvärligt ute vid disken när man samtidigt behöver vara alert mot låntagarna, 
dessutom blir det svårt att vara diskret. Bildskärmarna bör vara utformade och ha en sådan placering 
att även låntagarna har möjlighet att ta del av information från dem. Samtidigt får inte en arbetsdator 
stå uppställd hur som helst, så att obehöriga kan se uppgifter som omfattas av sekretess.  

5.1.5 Skaderisk 

Att lyfta böcker är i allmänhet ett fysiskt ansträngande jobb. Speciellt om disken är bred blir man 
tvungen att sträcka sig efter boktravar på disken, med nackspänningar som följd. Eftersom handleder 
och armar kan fara illa av tunga lyft så bör i så stor utsträckning som möjligt allt tungt och monotont 
arbete läggas över på kunderna genom bland annat självbetjäning. T.ex. för att larma av böcker vid 
återlämning dras samtliga böcker över en platta som är inbyggd i arbetsskivan, detta kan upplevas som 
en jobbig och tung hantering. En handskanner är då lättare att använda, men är istället lite lång-
sammare.  

Psyksjuka och drogpåverkade låntagare kan upplevas som oberäkneliga och öka osäkerheten. 
Otrygghet upplevs ibland då personal måste jobba ensam på kvällar. Vid vissa tillfällen fungerar 
biblioteket lite som en värmestuga för drogpåverkade och otrygghet upplevs ibland inför hot och våld. 
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5.1.6 Städning, slitage 

Sladdhärvor och kringutrustning gör disken extra svårstädad. Under disken samlas mycket damm och 
smuts och städning behövs ofta. Löst liggande sladdar gör dessutom att städpersonal är rädd att ”gå för 
nära”. Fukt och sand dras in med bokpåsar vilket sliter hårt på diskskivorna speciellt om de dras efter 
skivorna och måste därför torkas rena ofta. Trycksvärta från tidningar kan missfärga diskens skivor. 

5.1.7 Allmänt, Omgivande miljö 

En biblioteksdisk ska upplevas välkomnande av låntagarna, bör fungera som en magnet samt tydligt 
signalera vilken funktion den har så att låntagare hittar rätt. Det är fördelaktigt om disken är placerad i 
direkt anslutning till kontoren eftersom man då kan ha uppsyn över disken och låntagare från kontoren 
och kan rycka in vid behov. Det bör finnas tillräckligt med utrymme så att det går lätt att passera 
disken med bokvagnar.  

Ljussättningen i lokalen är väldigt viktig så att man får tillräckligt med arbetsbelysning men ändå inte 
får lampor som blänker i bänkskivor och bildskärmar. Väl så mycket lampor i lokalen kan orsaka 
alltför stor värmeutveckling.  

5.1.8 Framtiden 

Böcker kommer alltid att stå sig. Biblioteket behövs som en kostnadsfri möteslokal dit man kan gå för 
att ta del av konst, musik och andra kulturyttringar. En ny inriktning kan vara att biblioteken går in för 
att ha informationsspecialister som ger specialiserad service till personer som letar efter speciell fakta.  

De nya medierna såsom cd-böcker och böcker i mp3-format får ökad betydelse och mer görs via dator. 
Då handdatorerna blivit mer utvecklade och användarvänliga så kommer e-böckerna att bli populärare. 
Ljudböcker på vanliga CD-skivor kommer bara att finnas under en övergångsperiod eftersom de nyare 
Daisy-skivorna har större lagringskapacitet. Ljudkassetter och videoband försvinner inom fem år. 

Självbetjäningsmaskiner är något som är intressant även för mindre bibliotek då de blir lite billigare, 
dessa kommer att minska den stora diskens betydelse. En stor fördel med lånemaskiner är att lån-
tagaren inte behöver visa vad hon lånar. En nackdel är att personalen mister en del av kundkontakten. I 
framtiden har man nog mer utspridda arbetsplatser, stationer för service och information och man 
jobbar mer rörligt i lokalen.  

5.1.9 Skillnader mellan stort och litet bibliotek 
 
Stort bibliotek: 
Möjligt att ha flera olika mindre diskenheter utspridda i lokalen. 
Möjligt att ha självbetjäning trots dyr teknik. 
 
Litet bibliotek: 
Har ofta en multifunktionsdisk. 
Bibliotekarie och biblioteksassistent jobbar sida vid sida i högre grad. 
Erbjuder mer varierande arbetsuppgifter på grund av få personal. 
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5.2 Enkäter 

Resultatet av de enkäter som besvaras under platsbesök och på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 
sammanställs. Frågor som ställs i enkäten berör bland annat diskens funktion - positiva eller negativa 
erfarenheter kring detta och disken i övrigt. Enkäten ställer även frågor som rör säkerheten vid disken, 
eventuella behov som låntagare kan ha, samt en fråga om framtida förändringsbehov av disken 
(se bilaga 3).   

5.2.1 Enkätsvar 

På frågan om vilka funktioner en bra fungerande biblioteksdisk ska ha, är det många som lägger stor 
vikt vid att disken har goda förvaringsutrymmen för papper, pärmar och övrigt kontorsmateriel. Att 
disken har väl tilltagna arbetsytor men ändå ser lätt och smidig ut, samtidigt som kontorsmateriel är 
dolt utåt mot låntagare, även sladdar och kablar ska kunna ordnas och döljas. Höj- och sänkbarhet av 
bordsytor vid datorarbetsplatser är något som många anser vara väldigt viktigt, samt väl tilltagna ben-
utrymmen både för personal och för låntagare. I övrigt bör disken se snygg och tilltalande ut, verka 
”inbjudande” och ge tydliga signaler om vad den erbjuder. Disken bör vara utformad så att personalen 
kan tala ostört med låntagare. Plats för exponering av artiklar och annan information bör det även 
finnas möjlighet till enligt enkätsvaren.  

På frågan om vilka funktioner man saknar kring biblioteksdiskar så framkommer önskemål om 
lösningar som gör att både personal och låntagare kan se på bildskärmen samtidigt. Att kunna dölja 
telefoner, datorer och andra föremål på ett effektivare och snyggare sätt samt önskemål om bättre för-
varingsmöjligheter och mer förvaringsutrymme. 

När det gäller funktioner som saknas för låntagarens behov så nämns höj- och sänkbarhet och disk-
utformning som gör att även rullstolsburna får bättre åtkomlighet. Även här nämns avskildheten från 
andra besökare och att bildskärmen ska fungera för både personal och låntagare. En bra väskhylla är 
också ett av önskemålen. 

Bland sådant som biblioteksfolk anser vara speciellt positivt gällande biblioteksdiskar är att de ofta är 
gediget utförda i oömma material samt är estetiskt tilltalande. Bland negativa erfarenheter från biblio-
teksdiskar kan nämnas instabila diskar, vassa hörn som man stöter sig i och problem med lösa sladdar. 

Med avseende på frågan om det finns behov av att kunna förändra, komplettera biblioteksdisken i 
framtiden så nämner flera att lånediskens funktion förändras i och med självlåningsmöjligheten. Det 
blir allt vanligare att bibliotek installerar självbetjäningsautomater för in- och framförallt utlån. Andra 
förändringar som sker i biblioteksmiljö är att mindre fristående diskar blir vanligare än stora samman-
hängande diskar. Självbetjäningen ökar samt användning av tjänster via nätet. Diskarna får mer och 
mer funktionen som informationsdiskar. 

5.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen formuleras utifrån användarundersökningen och indelas i krav och önskemål 
(se bilaga 4). Kraven måste tillgodoses medan önskemålen bör eftersträvas. Kravspecifikationen anger 
riktlinjerna för den fortsatta produktutvecklingen. Det viktigaste kravet är att produkten blir ekonom-
iskt lönsam att tillverka och kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt försäljningspris, vilket kräver en 
enkel och billig tillverkning. Det ska vara en disk som både går att jobba stående och sittande vid. Den 
ska också finnas i ett handikappanpassat utförande som tillåter rullstolsburna att komma nära disken.  
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Förutom det så ska disken kunna utformas både som en liten separat arbetsplats, men även gå att 
utforma som en längre sammanhängande disk, samtidigt som den får behålla sitt ursprungliga form-
språk. Därutöver ska produkten fungera tillsammans med, och ha utrymme för, all nödvändig 
utrustning som behövs i och kring disken. Dessutom ska disken hålla hög kvalitet och kunna erbjudas i 
olika träslag och färger. Kompletterande produkter ska också tas fram så produkten blir så komplett 
som möjligt. 

5.4  Benchmarking 

Den marknadsanalys som görs är inte så omfattande, men de företag som betraktas lite närmare är 
sådana som tillverkar samma typ av produkt. Analysen görs till största delen via Internet och till viss 
del genom broschyrer. Analysen går mer ut på att se till så att produkten inte blir alltför lik någon 
annans, än att ta för mycket intryck från dem. För övrigt är det svårt att hitta någon mer detaljerad 
information via Internet, utan produkterna bör ses i verkligheten.  
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6 Genomförande 

Detta kapitel berör själva produktutvecklingsarbetet och omfattar alla ingående komponenter och dess 
funktioner. Förslag på utformning ges samt mer utförliga beskrivningar om hur de bör tillverkas. 

6.1 Höj- och sänkbart system 

Eftersom det i det här skedet är bestämt att åtminstone vissa 
sektioner i disken ska vara höj- och sänkbara så utvecklas disken 
utifrån detta krav. En sådan disk går alltid att anpassa så att den 
även blir stationär, men det omvända skulle kunna bli mycket svårt. 
I allmänhet då liknande arbetsplatser utformas idag så finns ett mer 
eller mindre uttalat krav på att dessa ska gå att anpassa höjdmässigt 
för att kunna erbjuda individen bästa möjliga arbetsställning. Den 
ökade efterfrågan har också bidragit till att en mängd olika höj- och 
sänkbara system nu finns på marknaden och priserna blir allt lägre.  

6.1.1 Lyftpelare 

Det finns några olika tillverkare på marknaden som erbjuder 
tekniska lösningar för höj- och sänkbara arbetsplatser till såväl 
kontors- som industrimiljöer. Till disken i fråga behövs ett par 
motordrivna lyftpelare, en i vardera gavel, som är enkla att bygga 
in samt har lämplig slaglängd och lyftkraft. Till denna produkt var 
det slutligen de bägge fabrikaten Okin och Linak som hade de mest 
lämpliga lyftpelarna vid en närmare jämförelse. Okin och Linak 
överensstämmer för övrigt måttmässigt och det möjliggör därmed 
att man ganska enkelt kan växla mellan de olika fabrikaten om man 
skulle behöva. Vid en närmare jämförelse så verkar dock Linaks 
produkter vara av lite högre kvalitet, de hade dessutom en betydligt 
tystare gång. Prisskillnaden mellan de två var trots det inte så stor 
(se figur 6.1). 

Eftersom lyftpelarna blir inbyggda i gavlar så är de med fyrkantig 
geometri att föredra framför runda och ovala. Linaks tvådelade 
modell Desklift DL5 är den som har lämpligast slaglängd och lyft-
kapacitet för det här ändamålet, slaglängden är hela 500 mm. 
Lyftpelarna är lackerade i någon av de två standardkulörerna svart 
eller grå, men går också att beställa i valfri kulör, i detta fall 
föredras den mer neutrala grå färgen. Lyftpelarna går dessutom att 
förprogrammera så att de får andra, kortare slaglängder som kanske 
är mer lämpliga för just den här disken. Lyftkraften är 800 Newton 
per pelare vilket gott och väl räcker till.  Figur 6.1: Linaks Desklift DL5.

6.1.2 Styrenhet 

En vanlig rak arbetsskiva med måttlig längd och bredd klarar sig bra med två stycken lyftpelare, men 
vissa skivor med annan utformning kan dock ibland behöva fler för att skivan ska bli tillräckligt stabil. 
Förutom de valda lyftpelarna behövs även en styrenhet som har till uppgift att reglera två eller flera 
sammankopplade lyftpelare så att samtliga ben alltid rör sig parallellt. Både lyftpelarnas motorkablar 
och styrenhetens huvudkabel går att byta ut vid behov. Styrenheten har beteckningen CBD4 och 
monteras på lämpligt ställe dolt under arbetsskivan (se figur 6.2).  
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6.1.3 Reglage 

För att höja eller sänka bordet finns två olika reglage att välja på: DPA är en liten och flexibel panel 
som kan vinklas och monteras på några olika sätt (se figur 6.3). DP är en lite större panel som 
lämpligen monteras under bordsskivans framkant och är utrustad med knappar för minnesfunktioner, 
dvs. om man önskar programmera in olika förinställda höjder (se figur 6.4). 

   
Figur 6.2: Linaks styrenhet 
Control box CBD4.

Figur 6.3: Reglage DPA. Figur 6.4: Reglage DP.

6.2 Fot 

I underkant på lyftpelarna behövs en tvärgående fot som ger stabilitet åt hela disken. Foten får inte 
fjädra och ska stå stadigt även på lite ojämna underlag. Lyftpelarna är försedda med fyra stycken 
gängade hål undertill där det är tänkt att montera fast en sådan. Av de fötter som finns på marknaden 
är det svårt att hitta sådana som har rätt storlek, form och utförande. I detta fall så kan foten vara 
relativt enkel i sitt utförande med tanke på att den ska byggas in och därmed inte är synlig annat än 
under monteringen. Foten förses med två stycken gängade hål på sidan som behövs för att man ska 
kunna skruva samman gavelinsidan med beslaget, detta för att få gavel, fot och lyftpelare att sitta ihop 
som en enda enhet. Därutöver behövs två gängade hål nedåt i vardera ända där man kan gänga på 
ställbara fötter. 

Fötterna tillverkas av stål som sedan lackeras i en grå kulör lämpligen samma gråa kulör som lyft-
pelarna är lackerade med. Trots att dessa beslag inte kommer att synas i den färdiga disken så är det en 
stor fördel att ha dem ytbehandlade, dels för att de då ser mer presentabla ut vid leverans och dels för 
att man inte ska riskera att lorta ned både händer och annat under monteringen. Stål är ett ofta oljigt 
och smutsigt material att hantera. Så långt det är möjligt tillverkas beslagen symmetriska, optimalast 
vore att utforma fötterna så att de är liksidiga både i breddled och djupled, eftersom man då inte har 
möjlighet att montera dem fel. Hursomhelst så bör de utformas så att det endast blir en modell som 
passar både till höger- och vänstergavlar.  

Höjden på foten anpassas till lyftpelarens längd, skivtjockleken och den ställbara foten så att den 
färdiga disken får den totalhöjd den ska ha. De gängade hålen för gaveln görs antingen direkt i godset 
eller så används popnuts med gängdimension M8. Lämpliga ställbara fötter är artikelnummer 603011 
eller 602115 från Theofils beslagskatalog med gängdimension M8 (se figur 6.5). Den sistnämnda har 
en utformning som gör den lite lättare att komma åt att höjdjustera men är ganska mycket dyrare. 

 
Figur 6.5: Ställbara fötter, stål, förzinkade med fot av grå plast.
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När foten tillverkas ställs höga krav på toleranserna när det gäller hålens placering upp mot lyftpelare, 
i övrigt är det inte så känsligt med små variationer. Nedan visas tre olika förslag på hur foten kan 
konstrueras. Det är ytterligare en fördel om beslaget utformas på sådant sätt att det även går att 
använda till vanliga enkla bord, med andra ord där lyftpelare och fot är helt synliga. Därför är det bra 
om man kan komplettera med något som täcker de annars öppna ändarna. 

Förslag 1: 

Foten tillverkas utifrån ett fyrkantrör (se figur 6.6). Här är man helt styrd utifrån vilka dimensioner 
som finns på markanden, tyvärr så finns det förhållandevis få dimensioner att välja på. Alla hål måste 
borras upp, men foten blir mycket stadig. Ändarna går att plugga igen med ändavslutningar om behov 
uppstår. 

Förslag 2: 

En variant på förslag 1, men utgångsläget här är en plan plåt där man först stansar hålen och sedan 
pressar en U-profil. Två extra plåtbitar måste formas och fixeras på undersidan vid ändarna där de 
ställbara fötterna ska vara placerade. Om man vill täcka ändarna på detta förslag lär det bli svårt att 
hitta något färdigt beslag med lämplig dimension, utan de måste tillverkas av plåt och svetsas dit 
(se figur 6.7). 

Förslag 3: 

En lite enklare variant på förslag 2, här är u-formen liggande och hela foten kan tillverkas av en enda 
plåtbit. Urtaget i underkanten är till för att man ska komma åt skruvarna till lyftpelaren, alternativt går 
den att ersätta det med fyra mindre hål istället. Tyvärr blir nog denna konstruktion väl så svajig, även 
om den håller i och för sig skulle hålla (se figur 6.8).  

  
Figur 6.6: Rektangulär hålprofil. Figur 6.7: Bockad U-profil, stående. Figur 6.8: Bockad U-profil, liggande.

6.3 Gavlar 

En av grundidéerna är att bygga in alla lyftpelare med tillhörande fot i kassetter, lådor (se figur 6.9). 
Detta för att dölja järnkonstruktionen och erhålla ett renare och kompaktare uttryck. Trots att en sådan 
låda blir att omfatta flera olika bitar och skapar många extra arbetsmoment så för den också med sig 
möjligheter att bilda en mycket stabil gavel där man har goda möjligheter att bland annat fästa fronten 
(se figur 6.10). Därför finns det ingen anledning att frångå denna idé. 
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Figur 6.9: Inbyggd lyftpelare i gavellåda. Figur 6.10: Front och gavlar bildar en stabil enhet.

Gavellådornas delar väljs att geras ihop vid tillverkning. På så sätt elimineras flera synliga kanter som 
annars blir väl synliga. Tack vare att samtliga delar blir möjliga att formatfräsa, gera och borra hål för 
sammansättning i CNC-fräs, så blir de relativt enkla att tillverka och med hjälp av en lämpligt 
konstruerad fixtur blir delarna enklare att limma samman. Däremot är det viktigt att det bara finns en 
typ av gavellåda, dock i höger- och vänsterutförande om lyftpelare med fot inte tillåter sig att göras 
symmetriska. 

Alla delar till gavellådan tillverkas av 16 mm MDF-board eftersom den ska vara i målat utförande. 
Den färdiga enheten består av två delar, dels en inre panel som skruvas fast i lyftpelare och fot på tre 
punkter, dels en yttre ”huv” som vid montering hakas fast på den första med hjälp av monterings-
beslag. Lämpliga beslag för detta är Keku-beslagen av modell (se figur 6.11), huven går då även lätt 
att demontera vid behov senare. De tre fästpunkterna gör att gavelkonstruktionen blir väldigt stabil. 
Mot den inre panelen fixeras sedan diskfronten och två gavellådor samt denna front bildar tillsammans 
en stadig enhet. Principen blir densamma även om fronten dras in vid handikappanpassning. 

Den inre panelen går inte lika långt ned som den yttre, detta för att skapa utrymme för att lättare 
komma åt de ställbara fötterna under lyftpelarens fot (se figur 6.12). Gavellådan kallas fortsättningsvis 
bara för gavel. 

  
Figur 6.11: Keku-beslag (Häfele). Figur 6.12: Utrymme för höjdjustering.

6.4 Fronter 

En viktig sak att bestämma i inledningsskedet är gavlars och fronters funktion och placering. I och 
med att disken, åtminstone vissa sektioner, ska vara höj- och sänkbara så innebär det att det behövs 
ytterligare paneler som har till uppgift att dölja den öppning som annars skulle bildas då diskskivan 
höjs upp. I och för sig så skulle man kunna tänka sig någon sorts flexibel variant, typ bälg, rullgardin 
eller liknande, men det skapar andra problem och fördelen med en stabil panel är att den hjälper till att 
styva upp diskskivan de gånger den är lite längre. En annan fördel är att en stabil panel uppför sig mer 
kontrollerat, vilket är viktigt då diskskivan ska kunna höjas och sänkas otaliga gånger (se figur 6.13).  
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Figur 6.13: Upphissad utan paneler och med paneler.

Paneler behövs även vid gavlarna av estetiska skäl men skapar samtidigt en stabil enhet med främre 
panelen och på så sätt stabiliserar upp varandra. Paneler och front måste för övrigt överlappa varandra 
någon centimeter även i upphissat läge så att de inte får möjlighet att haka fast i varandra. 

Den stora frågan är om dessa paneler ska vara placerade utanför eller innanför de golvplacerade 
enheterna. Om de placeras utanför så döljer de även lyftpelarna vilket är en fördel, samt att ingen 
utifrån synlig öppning bildas ovanför gavlarna. Men det hela faller de gånger man önskar att dra in 
fronten vilket kommer att bli aktuellt vid handikappanpassning eftersom då även panelen måste dras in 
lika mycket. Det hela slutar då med att de båda gavlarna blir i vägen. Därför behålls panelernas 
placering på insidan av golvplacerade gavlar och front. Fortsättningsvis kallas panelen för innerfront. 

6.5 Arbetsskiva 

I inledningsskedet var det tänkt att skivan skulle ha en klaff i bakkant under vilken man kunde stoppa 
ned och förvara sladdar som går upp till bildskärmar bland annat. Men som förklaras i kapitel 6.7 så 
slopas hela klaffen och hela skivan görs istället sammanhängande. Skivan görs på en stomme av 22 
mm spånlamell som listas på kanterna och sedan faneras i längdriktningen. Längs kanterna löper en 
sarg av massivträ som geras ihop i hörnen och skruvas fast under skivan (se figur 6.14). Detta för att 
göra skivan lite stabilare och skapa ett solidare intryck. Skivans samtliga delar klarlackas.  

 
Figur 6.14: Arbetsskiva med underliggande sarg.

Skivans breddmått påverkar mycket annat i och omkring disken. Användarnas erfarenheter och syn-
punkter från användandet av liknande diskar, handikappanpassningen med indragen front, stabiliteten i 
upphissat läge, all den övriga utrustningen som ska få plats samt de vridkrafter som påverkar skivan 
vid belastning är faktorer som påverkat när skivans breddmått slutligen bestäms till 760 mm. Skivans 
längd däremot är varierbar allt efter kundens önskemål mellan 1000 och 2000 mm.  
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6.6 Skivbeslag 

Lyftpelarna går ända upp under bordsskivan, det är egentligen lyftpelarens motor som skivan ligger 
på. Här måste finnas ett stabilt beslag som förbinder lyftpelare med bordsskiva. På motorn finns totalt 
sex stycken M6-gängor som är avsedda att vara fästpunkter för beslag. En vanligt förekommande 
variant är en rektangulär ram av fyrkantrör som går på utsidan av motorerna och är nästan lika lång 
som bordsskivan, ramen är också försedd med ett par tvärgående stag för att stabilisera upp skivan. En 
sådan konstruktion gör att även en tunn skiva blir stabil både i längdriktningen och på tvären. 

I detta fall är det önskvärt att ha beslag som inte löper under hela skivan, utan består av två separata 
enheter, eftersom skivlängderna kommer att variera från gång till gång. Det är önskvärt att kunna 
beställa ett flertal beslag samtidigt och ha på lager eftersom det handlar om lackerat smide som skulle 
bli alltför dyrt om man beställde i små mängder. Styvheten i längdriktningen upprätthålls istället med 
hjälp av den längsgående innerfronten samt i viss mån skivans lister, som kommer att vara monterade 
direkt under skivan.  

Om motorn monterades på enklaste sätt med endast några enkla vinklar under skivan så skulle dessa 
fästpunkter bli väldigt hårt belastade då skivan utsätts för krafter uppifrån (se figur 6.15). Dessutom så 
skulle skivan upplevas som svajig på grund av att skivan i sig ges möjlighet att fjädra även om det är 
en kraftig skiva med skivsarg i massivträ. Speciellt då stativet är upphissat i sitt översta läge så är det 
av yttersta vikt att man har eliminerat så många svaga punkter som möjligt, men en konstruktion som 
är helt stum går knappast att uppfylla på en höj- och sänkbar enhet med tvåpelarsystem.  

 
Figur 6.15: Krafter som påverkar arbetsskivan.

Tre olika möjliga lösningar på beslag som är relativt enkla i sin konstruktion men ändå skapar gott 
förband mellan skiva och lyftpelare tas fram. Det är konstruktioner i stål med en godstjocklek på tre 
till fyra millimeter. Man hade kunnat tänka sig varianter av nedanstående förslag som bygger på 
fyrkantrör istället för vinkeljärn men då måste fler skruvhål tas upp, så pass stora att skruvar kan 
passera det ena godset. En annan fördel med vinklade profiler framför fyrkantrör är att man vid 
tillverkning kan utgå från plana plåtar som man sedan bockar. På så sätt kan man stansa hålen och 
forma bitarna på ett enklare sätt och med finare måttoleranser. Smidesbeslagen ska slutligen lackeras, 
lämpligen i en grå kulör liknande den på lyftpelarna. Beslagen måste tillverkas med mycket fina 
toleranser eftersom det är av största vikt att motorn går att skruva helt stumt mot beslaget och att 
skruvhålen inte behöver överdimensioneras bara för att ta upp måttfel. 

Förslag 1: 

Enklaste lösningen som består av två likadana vinklar (se figur 6.16). Varje vinkel skruvas mot motorn 
med två stycken skruvar. Den del av vinkeln som ligger an mot skivan är extra bred för att göra skivan 
lite styvare. Beslaget går alltid att skruva helt stumt mot motorn.  
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Förslag 2: 

Två vinklar som skruvas med vardera två skruvar i motorn (se figur 6.17). De båda vinklarna är 
likadana men spegelvända, eventuellt skulle båda kunna tillverkas exakt likadant om man förändrade 
en del mått och tog upp några fler hål.  

Förslag 3: 

Två vinkeljärn som är svetsade mot ett plattjärn (se figur 6.18). Denna modell gör bordsskivan extra 
stabil i och med att beslaget sitter ihop som en enda enhet, samt att man här kan utnyttja alla sex 
skruvhålen i motorn. Här gäller det att avståndet mellan vinkeljärnen är exakt i förhållande till motorns 
bredd så att det går att skruva stumt mot. Beslaget skruvas fast dels uppåt i skivan och dels i skivans 
massiva kantlist, men med några extra fästöron på plattjärnet så skulle man slippa att skruva i 
skivlisten vilket kan bli svårt att komma åt vid monteringen. 

  
Figur 6.16: Förslag 1. Figur 6.17: Förslag 2. Figur 6.18: Förslag 3.

6.7 Skivans kabelgenomföringar 

En tanke som arkitekterna hade från början var att det skulle finnas en låda för kablar som löper under 
skivan längst fram ovanför den yttre fronten. Skivan består av två delar, där den främre, smalare sitter 
på gångjärn och fungerar som ett lock till denna kabellåda (se figur 6.19). Mellan de två skivorna 
lämnas en stor springa så det finns möjlighet att låta sladdar från t.ex. bildskärmar alltid gå kortaste 
vägen ner i kabellådan var den än är placerad på arbetsskivan. Poängen med detta är att man slipper 
bestämma var kabelhål ska fräsas upp som man gör i vanliga fall, och kabellådan kan användas till att 
enkelt stoppa undan och dölja sladdar. 

 
Figur 6.19: Skiva med klaff under vilken man kan förvara kablar.

Det visar sig dock att denna idé gör konstruktionen något komplicerad och dessutom ostadig, i 
synnerhet då disken byggs i vinklat utförande vilket prövats vid ett tillfälle, för då hänger hela hörnet 
mer eller mindre fritt i luften. En annan nackdel med denna idé är att glipan som löper längs alla 
skivor kommer orsaka att föremål och skräp kommer att ramla ner i kabellådan (se figur 6.20). 
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Figur 6.20: Svagt hörn vid ett specialfall.

Ett nytt förslag på kabelgenomföring som förenklar skivans konstruktion tas därför fram, nu går 
tanken tillbaks lite till de vanligt förekommande hålen. Men istället för cirkulära hål utformas avlånga 
öppningar för att behålla lite av grundidén och det ursprungliga utseendet. Spåren är c:a 40 mm på 
bredaste stället så att alla typer av sladdar, även de med stora kontakter går att trä igenom (se figur 
6.21). Som tillbehör kan man tillverka lock, lämpligen i massivträ som passar i öppningen. Dessa lock 
går att utforma på olika sätt, antingen med fals på ovansidan eller undersidan och med eller utan jack 
för kablar (se figur 6.22).  

 
 

Figur 6.21: Arbetsskiva med två kabelhål. Figur 6.22: Kabellock med jack för kablar.

Med denna förändring slås de två skivorna ihop till en enda. Konstruktionen blir därmed automatiskt 
stadig och enkel att tillverka. Även kabellådan rationaliseras bort, men det torde inte ställa till några 
problem eftersom det ska finnas en kabelkanal som löper längs hela disken nere vid golvet dit alla 
kablar ändå ska dras. Vid tillverkningen av skivan får man dock limma in en massiv trälist, alternativt 
kortare träklossar innan fanering precis där spåren ska fräsas (se figur 6.23). På så sätt får man trä-
kanter när man sedan fräser upp spåren. 

Figur 6.23: Skivan före fanering.

6.8 Kabelförvaring 

Ett mycket vanligt problem i och kring biblioteksdiskar är alla sladdar som är svåra att gömma undan 
och få ordning på. Extra svårt blir det när arbetsbord är höj- och sänkbara eftersom sladdarna då 
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kommer i rörelse och ska ha utrymme att ta vägen någonstans. Det är även viktigt att de inte kan 
komma i kläm. 

6.8.1 Kabelkanal 

Kabelkanalen har sin placering mellan gavlarna mot frontens insida, nere vid golvet. Den tillverkas av 
16 mm MDF-board och målas i samma kulör som den övriga disken. Luckan målas på båda sidor men 
de övriga delarna målas endast på ena sidan. Luckan som sitter i framkant har självstängande gångjärn 
av typen BLUM Clip, så man lätt kan öppna kanalen då man behöver komma åt sladdarna. Över-
stycket har i vardera ända hål för kablar som ska upp till skivan. Kanalen monteras med träskruv direkt 
mot fronten. Här finns plats att gömma undan sladdar och skrymmande kontakter, här kan också 
eluttag monteras (se figur 6.24). 

6.8.2 Kabelvinkel 

Då standardmodulen förses med indragen front dvs. då disken är handikappanpassad, finns det för lite 
utrymme kvar för kabelkanalen ska fungera även här. Istället görs en enklare vinkel som lyfts upp en 
bit ovanför golvet så att en sittande person får plats med fötterna under (se figur 6.25). Även denna 
görs av MDF-board, skruvas fast mot fronten och målas på utsidorna. De öppningar som finns i 
vardera ända fungerar som passager för kablar som går upp till skivan. Kabelvinkeln är tänkt att 
skruvas på sin plats sist av allt när man har klamrat fast kablarna mot fronten och på så sätt dölja 
elinstallationen.  

 
Figur 6.24: Kabelkanal till standardmodul.

 
Figur 6.25: Kabelvinkel till modul med indragen front.

6.9 Modulsystem 

Ett behov finns att kunna bygga vidare på den raka standardmodulen. Inte sällan efterfrågar kunderna 
en mer sammanhängande disk i någon vinklad form, och ibland vill de kunna skapa en arbetsplats i ett 
sådant hörn. Somliga önskar raka, enkla diskar och en del vill ha mer svängda och mjuka former. 
Naturligtvis är det allra bäst om det går att skapa ett disksystem som uppfyller alla tänkbara behov och 
önskemål, men för att skapa förutsättningar för en lönsam produktion så är det mer rimligt att man 
utvecklar några olika standardmoduler som går att kombinera på lämpligt sätt. 

Man kan tänka sig diskens skivor i ett flertal kombinerbara former. Former som tillåter sig att byggas 
ihop med andra utan att för den skull skapa alltför komplicerade geometrier (se figur 6.26). Det är 
dock inte önskvärt att bygga en disk bestående av många små skivor; dels för att det blir en dyrare till-
verkning, och dels för att bordsytan får många oönskade skarvar. Men kanske framförallt så blir små 
ihopkopplade skivor veka, så vida man inte har ett längsgående stålstativ monterat under dem. Man får 
kallt räkna med att en och annan lyftpelare någon gång kommer i otakt eller hakar upp sig och det kan 
då orsaka stor förödelse om inte skivorna är mycket stabila i sig, utan ger vika. 

23 



 - Genomförande -  

 
Figur 6.26: Enkla skivgeometrier.

6.9.1 Modulförslag 1 

Ett första förslag till modulsystem bygger på att varje tänkt arbetsplats i disken består av en samman-
hängande skiva, och att gavlar och fronter är uppbyggda på precis samma sätt som i grundmodulen.  

Skivorna tillverkas i höger- och vänsterutförande samt variabla längder allt efter önskemål. Bortsett 
från det så hålls antalet olika skivmodeller på en hanterbar låg nivå om man lämpligen begränsar sig 
till vinklar delbara med 45, alternativt 22,5 grader. Alternativt så skulle man kunna välja vinklar del-
bara med 30, alternativt 15 grader, men dessa är inte riktigt lika allmängiltiga (se figur 6.27). 

Figur 6.27: Modulförslag 1, skivor med olika vinkel.

Modulförslag 1 fungerar t.ex. så att man kopplar samman en rak standardmodul med en annan modul 
med vinklad skiva (se figur 6.28). Mellan modulerna placeras en distansenhet som har samma vinkel 
som skivan (se figur 6.29). Vill man skapa en disk i 90 graders vinkel så bygger man den på liknande 
sätt fast med två stycken 45-graders skivor samt två stycken 45-graders distansenheter (se figur 6.30). 
Diskar i ett rundare och mjukare utförande kan man få genom att utforma skivornas vinklade del och 
distansenheterna med en radie i stället för rakt utförande.  

 
Figur 6.28: Rak standardmodul i kombination med vinklad modul.
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Figur 6.29: Distansenhet 45 grader. Figur 6.30: Diskmoduler i 90 graders vinkel.

Mellan två stycken olika moduler där den ena eller båda är höj- och sänkbara så behövs ett ganska 
stort spelrum mellan skivorna för att minska klämrisken, detta löses enklast genom att placera en c:a 
20 mm tjock distansskiva stående mellan gavel och distansenhet. Distansenheterna kan utnyttjas för 
dolda kabeldragningar mellan modulerna men man skulle också kunna tänka sig speciella varianter 
som dessutom erbjuder plats för att exponera böcker, tidskrifter eller annan typ av information.  

Det finns ett visst behov av att kunna utforma disken på ett sådant sätt att en höj- och sänkbar arbets-
plats hamnar inuti ett 90-graders hörn. Detta går inte att lösa på samma relativt enkla sätt, utan det är 
tvunget att bli en specialmodul med bland annat vinklade fronter (se figur 6.31). Om gavlarna placeras 
vinkelrätt mot skivan som tidigare, skapas mycket döutrymme på vardera sidan samtidigt som de tar 
upp mycket plats. I exemplet nedan har gavlarna vinklats 22,5 grader för att minska det outnyttjade 
utrymmet, och om man vinklar ut dem ytterligare så kan ett system med tre lyftpelare i stället för två 
behövas för att bibehålla stabiliteten. 

 
Figur 6.31: Exempel på utformning av hörnplacerad arbetsplats.

6.9.2 Modulförslag 2 

Det andra modulsystemsförslaget bygger på hörnmoduler som är helt separata diskenheter med egen 
skiva, och som kombineras och kopplas samman med raka standardmoduler. Här faller det sig ganska 
naturligt att de är formade i 45 respektive 90 graders vinkel (se figur 6.32). Att de också tillverkas i 
rundat utförande är ett önskemål från arkitekt. Dessa hörnmoduler tillverkas med en fast höjd eftersom 
det inte finns någon större anledning till att kunna höja och sänka dem så länge det inte går att nyttja 
dem som arbetsplatser, och prismässigt skulle de med lyftpelare hamna nära en större diskmodul vilket 
skulle vara svårt att motivera för kunderna.  
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Figur 6.32: Tänkbara skivformer på separata hörnmoduler.

Hörnmodulerna bör hålla samma höjd som en höj- och sänkbar enhet då den är i sitt nedersta läge, 
men eventuellt andra höjdmått ska inte helt uteslutas. Utformningen bör vara så lik en vanlig rak 
standardmodul som möjligt för att på så sätt smälta väl in, samtidigt som de ska vara tillverknings-
vänliga. Till skillnad från modulförslag 1 så har man här bättre möjlighet att bygga igen den oönskade 
öppning som bildades mellan distansenheter och utstickande skiva. Både raka och svängda 
hörnmoduler bör vara uppbyggda efter samma princip i största möjliga mån. Ett annat krav är att man 
måste komma åt att dra elkablar inuti dessa moduler även efter det att disken är monterad.  

Rak hörnmodul 90 grader 

Enklaste varianten är en fyrkantig hörnmodul med kvadratisk skiva i samma utförande som övriga 
skivor (se figur 6.33). Två av sidorna är synliga utåt och bildar ytterfronter och de två övriga kommer 
att anslutas mot diskgavlar och blir därmed inte synliga. I de fall man önskar avsluta en rak standard-
modul utan att fortsätta med en till på andra sidan så går även det om man inte tar upp några hål i 
gaveln för kabelgenomföringar. I de sidor som blir dolda görs öppningar så att kablar enkelt kan dras 
genom modulen. I innerhörnet sitter en smal front som är löstagbar de gånger man behöver komma åt 
kablar inuti modulen. Öppningen är inte bred men räcker till för att kunna sträcka in ena armen så man 
kommer åt att dra kablar vidare. 

Skivan görs löstagbar så att utrymmet inuti blir mer lättåtkomligt främst för monteringens skull, och 
då måste även ett hål i modulens tak tas upp. Gavlar, fronter, tak och botten görs i målat utförande, 
medan skivan och sargen under skivan utförs i trä; faner och massivt. Skivans fanerriktning väljs att 
löpa parallellt istället för diagonalt och anpassas efter riktningen på vidstående standardmodul. De 
gånger hörnmodulen har en standardmodul på ömse sidor väljs den fanerriktning som verkar mest 
naturlig med tanke på övriga diskmoduler och diskens placering i rummet. Hörnmodulen står på 
ställbara fötter som görs åtkomliga från insidan. Vid behov kan man ta upp kabelhål i skivan på 
samma sätt som på standardmodulen. 

 
Figur 6.33: Rak hörnmodul 90 grader.
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Rak hörnmodul 45 grader 

De gånger behovet finns att vinkla en disk 45 grader behövs en motsvarande hörnmodul (se figur 
6.34). Den utförs på liknande sätt som den raka i 90 grader men blir något mer komplicerad att till-
verka på grund av sin form. För att även här komma åt utrymmet inuti så görs en lucka i hörnet på 
samma sätt, och för att öppningen ska bli tillräckligt bred så tillåts inte skivan vara helt spetsig i 
innerkant. Utförs i övrigt enligt samma princip som den 90-gradiga hörnmodulen. Fanerriktningen bör 
lämpligen ligga symmetriskt över skivan på det sätt som figuren visar. 

 
Figur 6.34: Rak hörnmodul 45 grader.

Variant på rak hörnmodul 45 grader 

En tänkbar variant på föregående modul fast med obruten front och en mer trekantig skiva (se figur 
6.35). Rent tillverkningsmässigt ligger den på samma svårighetsgrad som den tidigare trots att den ser 
mycket enklare ut i sin utformning. I övrigt tillverkas den efter precis samma princip som den med 
bruten front. Fanerriktningen placeras lämpligen lika föregående hörnmodul. 

 
Figur 6.35: Variant på rak hörnmodul 45 grader.

Rundad hörnmodul 90 grader 

För att skapa en disk med mjukare former och för att passa bättre in i ytterligare fler miljöer så kan 
man tänka sig en hörnmodul med svängd skiva och front (se figur 6.36). Skivans svängda kant utförs 
av böjlimmat massivträ, alternativt tjockare fanerlister för att slippa ”ändträeffekt” som inte är till 
någon fördel utseendemässigt. Den svängda kantens radie är för övrigt samma som bredden på skivan. 
Fronten består av en böjlig MDF-skiva som målas då den ännu är plan och böjs sedan på plats då 
modulen slutmonteras. Frontens båda kortändar passas in i spår i gavlarna så att den inte kan bukta sig 
och för att tillåta större måttoleranser. 
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Om behov finns så kan man förstärka den tunna fronten med en bakomvarande skiva som böjs in på 
samma sätt. Denna stödfront behöver inte vara målad eftersom den inte syns utifrån. Bakom fronten 
måste det dessutom finnas reglar som håller ut och ger stadga åt fronten. Enklast är om man gör dem 
stående i stället för liggande eftersom de då kan utformas raka, men det krävs då att de sitter lite tätare 
för att ge samma effektiva av stöd. Beträffande skivans fanerriktning så väljs den på samma sätt som 
den raka 90-gradersmodulen. I övrigt tillverkas den efter liknande principer som de övriga hörn-
modulerna. 

 
Figur 6.36: Rund hörnmodul 90 grader.

Rundad hörnmodul 45 grader 

De gånger det finns önskemål om att vinkla en disk 45 grader och skapa en mjuk övergång behövs en 
rundad hörnmodul i 45 graders vinkel (se figur 6.37), den utförs på liknande sätt som den rundade i 90 
grader. Liksom den raka 45-gradiga modulen så tillåts inte heller här skivan vara helt spetsig i 
innerkant eftersom öppningen då inte skulle bli tillräckligt bred för att komma åt utrymmet inuti 
modulen. Fanerriktningen väljs på samma sätt som de övriga 45 gradiga hörnmodulerna. 

 
Figur 6.37: Rund hörnmodul 45 grader.

Hörnmodulernas utförande 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av modulernas olika delar och hur de bör tillverkas. Hela 
beskrivningen utgår från en rak 90-gradig hörnmodul, men tar också upp de tillverkningsmässiga 
skillnader som förekommer mellan de olika modulvarianterna. Genomgående används centrumtappar 
och monteringsbeslag i vanlig ordning för sammansättningen av de olika komponenterna. Bitarna 
formas på det sätt som är lämpligast och synliga kanter putsas och rundas med en 2-3 mm radie. 
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Botten 

Botten tillverkas av 19 mm tjock MDF-board eftersom samtliga 
kanter ska målas. De båda sidoytorna vetter mot golv respektive 
inåt i skåpet så de behöver inte målas alls. Biten borras från ovan-
sidan för centrumtappar och ställbara fötter i CNC-maskin sam-
tidigt som ena hörnet fräses bort. I detta fall används fötter till-
sammans med islagsmuffar och foten går att justera med mejsel 
ovanifrån. 

Gavlar 

Båda gavlarna är likadana och även dessa tillverkas av 19 mm 
MDF-board som ställs ovanpå botten. Inga kanter behöver geras 
trots att ena kanten stöter mot den löstagbara luckan i innerhörnet. 
Två av de synliga kanterna målas samt utsidan. Egentligen skulle 
inte utsidan behöva målas eftersom den ligger an mot en gavel i 
nästa diskmodul, men skulle då inte se särskilt tilltalande ut vid 
leverans till kund. Två hål för kabelgenomföring tas upp i vardera 
gavel förutom de gånger ena gaveln ska utgöra en frisida, dvs. 
synlig sida utan fortsättning av modulpåbyggnad. Gavlar till 
rundade hörnmoduler förses med ett spår där fronten möter gavel. 

Lucka 

Luckan, också den av 19 mm MDF-board, utformas utan gerade 
kanter. Den målas runt om utom på insidan eftersom inga övriga 
insidor målas. Upptill hålls den fast under skivan med hjälp av två 
stycken centrumtappar, och nedtill skruvas den mot bottens kant 
med en synlig skruv. Eftersom det inte finns något behov att öppna 
luckan annat än de gånger man ska dra igenom nya kablar så 
monteras den inte på några gångjärn. 

Front 

Två stycken frontpaneler av 16 mm MDF-board geras ihop för att 
bilda ett snyggt ytterhörn. Det gerade hörnet dras lämpligen ihop 
med monteringsbeslag alternativt skruvas och limmas ihop till-
sammans med en bakomliggande träregel. I alla övriga kanter sker 
förborrning för centrumtappar samt monteringsbeslag i kanten mot 
gaveln för att förenkla vid monteringen. Målning sker på ena sidan. 

I de rundade modulerna kan man inte använda centrumtappar för 
sammansättning, utan här limmas fronten av 3 mm MDF-board i 
ett avpassat spår i gavlarna. Mellan tak och botten placeras ett antal 
vertikala reglar som fungerar som stöd och limytor för fronten. 
Fronten och reglarna har samma höjd. 
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Tak 

Taket tillverkas liksom botten av 19 mm MDF-board. Öppningen 
fräses i CNC-maskin samtidigt som biten borras för centrumtappar 
där fronter och gavlar ansluter mot taket. Öppningen behövs för att 
lättare komma åt innerutrymmet vid montering på plats då de ställ-
bara fötterna bör vara lättillgängliga. Endast kanterna och en liten 
bit in på ytorna måste målas.  

Sarg 

Alldeles innanför skivans kanter görs en sarg antingen av massivträ 
eller av fanerad spånplatta i samma träslag som disken i övrigt. 
Godstjockleken är inte så viktig men bör ligga omkring 20 mm. 
Samtliga kanter geras ihop för att få snygga hörn och träfiber-
riktningen bör vara liggande. 

På de rundade hörnmodulerna ska även sargen svänga, och för att 
slippa få synligt ändträ så får man gå ner på tunnare material som 
sedan böjs. Förslagsvis så tillverkas den krökta sargen av en 
fanerad 4 mm MDF-board som går lätt att böja och som sedan 
limmas mot formfrästa lötar som lämpligen tillverkas av 20-30 mm 
plywood eller spånplatta. Fanerat och massivt trä bör inte blandas 
på samma sarg eftersom skillnader i färg och mönster brukar 
förekomma. Endast sargens utsida behöver klarlackas. 

Skiva 

Den fanerade toppskivan tillverkas av 22 mm spånlamell likt 
övriga skivor med överfanerade massiva kantlister. Under skivan 
längs kanterna skruvas massiva lister med gerade hörn. De massiva 
listerna klarlackas liksom toppskivan innan de skruvas fast. Skivan 
tillsammans med ovannämnda sarg skruvas ihop till en enhet men 
skruvas inte ihop med den övriga underdelen förrän vid slutlig 
montering på plats.  

Skivans kanter till rundade moduler görs likt sargen av 4 mm 
MDF-board som faneras och sedan böjlimmas mot formfrästa 
lötar. Detta för att slippa göra en tjockare böjlimmad sarg på 
traditionellt sätt. På detta vis har man möjlighet att såga och forma 
bitarna då de ännu är helt plana vilket är mycket enklare. 

6.10 Kompletterande enheter 

Förutom standardmodulen och hörnmodulerna behövs även andra enheter för att skapa ett komplett 
disksystem. T.ex. så behövs förvaringsutrymmen för bland annat kontorsmateriel och teknisk utrust-
ning samt enheter som har en avskärmande effekt. Dessa kompletterande enheter tillverkas på 
liknande sätt som övriga enheter vad gäller materialval och arbetssätt. 
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6.10.1 Pennlåda 

En idé kan vara att kunna erbjuda en liten pennlåda som har sin placering direkt under arbetsskivan 
och kommer ut ur skivans framkant (se figur 6.38). Här kan det löna sig att köpa en färdig låda i stället 
för att tillverka den själv om man lyckas hitta någon som passar. Häfele har en plåtlåda med total-
måtten 460 x 460 x 52 mm vilket är i största laget eftersom innerfronten till en handikappanpassad 
disk kommer i konflikt med lådans utdragsskenor. Även höjden borde vara lite mindre så att skivans 
sarg inte behöver göras så bred (se figur 6.39). Ett alternativ till att köpa en färdig låda är att köpa en 
pennlådeinsats i plast och tillverka en enkel trälåda till denna med passande mått. Till lådan görs ett 
förstycke av massivträ i stil med skivans sarg. Till lådan måste även göras två skruvlister för montage 
under skivan. Pennlådan kan aldrig placeras närmare skivans ändkant än c:a 350 mm eftersom 
skivbeslaget då skulle bli i vägen. Lådan placeras lämpligen alltid mot vänsterkanten så utrymme 
frigörs för en eventuell dator på höger sida. Om disken är kortare än 1200 mm så finns det inte något 
utrymme för en pennlåda.  

 
Figur 6.38: Skiva med pennlåda. Figur 6.39: Pennlåda Häfele 429.45.730.

6.10.2 Topphylla 

Ett förslag på en avskärmande topphylla tas fram som är tänkt att monteras uppe på arbetsskivan i 
antingen högerkant eller vänsterkant. Under arbete vid disken används en del kontorsmateriel som 
enkelt bör gå att stoppa undan tillfälligt, dessutom fungerar en sådan hylla som en liten avskärmning. 
Topphyllan får en ganska låg utformning för att inte skärma av för mycket mot låntagarna samtidigt 
som den då också ger ett smidigare uttryck, och därmed flyter ihop bättre med den övriga disken (se 
figur 6.40). 

  
Figur 6.40: Topphylla, vy snett framifrån. Topphylla, vy snett bakifrån.

Topphyllan tillverkas av samma material som disken, dvs. faneras i samma träslag. Eventuellt kan 
man kombinera fanerade ytor med målade och då lämpligen välja att ha den lodräta baksidan i målat 
utförande och allt övrigt i trä. Hyllans båda gavlar har olika djup och det är tänkt att alltid ha den 
bredare gaveln utåt, det medför att den utförs i både vänster- och högerutförande beroende på 
vilken/vilka sidor kunden vill ha den placerad. Gavlarna har liggande fanerriktning och en lutning på 
15 grader i framkanten. På baksidan sitter massiva trälister varav den översta bildar en liten stödkant 
för t.ex. löst liggande papper. 
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Topphyllans framkant utformas med en stor radie i framkant för att mjuka upp den i övrigt rätvinkliga 
disken. Likaså har mellanhyllan en radie i framkant. Denna ligger på trådhyllbärare eller hylltappar 
och går att flytta i några olika höjdlägen eller helt tas bort om man vill att topphyllan ska rymma mer 
skrymmande saker. Hela hyllan skruvas fast med två skarvjärn där baksidans underkant möter arbets-
skivans underkant samt med en liten vinkel mellan yttergavel och arbetsskiva. Man kan tänka sig att 
hyllan finns i ett par olika breddutföranden, t.ex. 400 och 600 mm. 

6.10.3 Skärm 

Det är vanligt att man vill dölja baksidan av datorernas bildskärmar som annars blir synliga utåt mot 
låntagarna. Dessutom finns ett behov av att då och då kunna vrida bildskärmarna så pass mycket att de 
exponeras både för bibliotekarie och låntagare. För detta ändamål görs ett förslag på hur en sådan 
skärm skulle kunna utformas så att den fungerar till dagens platta bildskärmar och anpassas då för 19 
tums skärmar (se figur 6.41).  

  
 
Figur 6.41: Skärm, vy snett framifrån.

 
Skärm, vy snett bakifrån.

Skärmen utformas i samma stil som topphyllan med liggande massiva trälister på baksidan. Botten-
plattan görs också av massivträ i samma träslag som övriga moduler och bakstycket kan antingen vara 
fanerat eller målat. Bakstycket är relativt lågt för att harmonisera med disken i övrigt. Avsikten är inte 
att helt och hållet dölja bildskärmens baksida eftersom den då skulle bli alltför skrymmande, viktigast 
är att sladdarna blir mindre synliga. Under skärmen är en vridplatta monterad, ett beslag som kan 
rotera. Genom hålet i bottenplattan löper sladdarna som sedan går vidare rakt ner genom skivans 
kabelhål. Hålet placeras i vridpunktens mitt så att oönskade slitningar i sladdar reduceras när skärmen 
vrids. 

6.10.4 Väskhylla 

Det uppfattas som praktiskt om biblioteksbesökarna har en liten avställningsyta i direkt anslutning till 
disken där de tillfälligt kan ställa ner sina handväskor. Det är också ganska vanligt att biblioteksdiskar 
är utrustade med just sådana små väskhyllor, därför tas ett förslag fram på hur en sådan hylla 
lämpligast kan utformas.  

Väskhyllan är tänkt att ha sin placering på diskens front ut mot låntagaren och ovansidan ligger just 
nedanför frontens ovankant. Väskhyllan är också tänkt att enkelt kunna monteras på alla typer av 
standardmoduler, men inte på hörnmoduler. Längden på hyllan görs förslagsvis 400 mm kortare än 
hela standardmodulen, dvs. om disken är 1600 mm så blir väskhyllan 1200 mm lång. Ändarna på 
hyllan utformas så att käppar och kryckor som man ställer ifrån sig vid disken får ett extra stöd och 
inte ramlar så lätt. Några olika varianter på hur sådana ändavslutningar skulle kunna se ut presenteras 
(se figur 6.42). 
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Figur 6.42: Förslag på några olika ändavslutningar på väskhyllor.

Hyllan görs av massivt trä eftersom ändarna ska formas och behöver 
därmed inte kantlistas. Varje väskhylla ligger på två stycken 
konsoler, alternativt tre om disken är längre än 1600 mm. Konsolerna 
bör vara utformade så att man skruvar dem inifrån disken så man inte 
behöver borra sönder frontens utsida, ifall man i framtiden vill ta bort 
väskhyllan av någon anledning. Eftersom det inte går att få tag på 
någon standardkonsol som passar, blir det nödvändigt att låta till-
verka en egen. Den görs i så fall av 3 x 40 mm plattjärn som sedan 
målas i samma kulör som övrigt smide (se figur 6.43 och 6.44).  

Figur 6.43: Konsol för väskhylla.

 
Figur 6.44: Väskhylla på konsoler.

6.10.5 Lådhurts 

Ett behov finns alltid att kunna förvara papper och övrigt kontorsmateriel i nära anslutning till arbets-
platsen, och lådhurtsen är därför ett ganska självklart tillbehör. Hurtsen bör vara på hjul så att den 
enkelt går att rulla undan vid städning (se figur 6.45). Totala höjden med hjul bör vara 600 mm så att 
hurtsens överkant ligger i liv med diskgavelns överkant. Då finns det heller ingen risk att hurtsen 
oavsiktligt kommer in under de rörliga innerfronterna och kan haka fast. Antalet lådor är lämpligen tre 
eller fyra med den översta lådan eventuellt låsbar.  

Lådhurtsen tillverkas lämpligen i två utföranden med olika djup; 400 och 550 mm, den grundare till 
diskar med indragen front. Hurtsens delar faneras på spånplatta i samma träslag som den övriga 
disken. Till lådorna används lämpligen BLUMs Metabox alternativt Tandembox. Lämpliga hjul är 
svarta dubbelhjul från Theofils, med de främre hjulen låsbara.  

6.10.6 Skrivarvagn 

Även till skrivare vore det lämpligt om det fanns en liten förvaringsmöbel på hjul (se figur 6.46). 
Denna vagn är 400 mm bred och c:a 300 mm hög och är utrustad med samma typ av hjul som 
lådhurtsen. På vagnens ovandel sitter förutom en bakkantlist två stycken trälister som antingen går att 
montera fast stående eller liggande. Stående om man vill ha en stödsarg eller liggande om man vill 
bredda ytan som skrivaren står på. Eftersom olika skrivare har olika bredder kan detta vara praktiskt.  
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Under skrivaren finns ett litet utrymme att förvara skrivarpapper och annat. Skrivarvagnen är inte 
större på djupet än att den ryms i en disk med indragen front. Under botten vid hjulen skruvas ett par 
små plattor fast som går att vrida ut och som fungerar som en distans mot diskens gavel, detta för att 
förhindra att vagnen kommer för nära innerfronten med kollision som följd (se figur 6.47). I övrigt så 
tillverkas skrivarvagnen på liknande sätt som lådhurtsen.  

  
Figur 6.45: Lådhurts. Figur 6.46: Skrivarvagn. Figur 6.47: Distansplattor.

6.11 Eldragningar i disken 

Fast installation av el kommer många gånger att utföras i disken då den monteras på plats. Då disken 
tillverkas tas hänsyn till vilka moduler som står i direkt anslutning till varandra så att kabelhål tas upp i 
gavlarna där så behövs. Standardmodulen har en kabelkanal som är placerad längst ner mot frontens 
insida. Därifrån löper kablar rakt upp mot skivan och eventuellt utåt genom gavlarna och vidare in till 
angränsande modul. Standardmodul med indragen front har inte plats för samma typ av kabelkanal 
utan har en enklare och mindre kabelvinkel som döljer kablarna. Denna sitter lite högre upp men 
eldragningen sker på liknande sätt.  

Beroende på om det är en standardmodul eller en modul med indragen front så får hålen i gavlarna 
olika placering. På den förstnämnda blir kabelgenomföringen i anslutning till kabelkanalen och just 
ovanför stativets fot. I det andra fallet flyttas hålet inåt och uppåt där den möter kabelvinkeln. 
Förbindelserna mellan modulerna är enkel då samma sorts moduler står bredvid varandra, i det andra 
fallet blir kablarnas väg lite krångligare (se figur 6.48). 

Figur 6.48: Kabelgenomföringar mellan två standardmoduler med olika frontplaceringar.

På liknande sätt tas kabelhål upp i hörnmodulernas sidor allt efter behov, med den skillnaden att man 
här alltid kan ta upp båda hålen utan att behöva fundera på vilket som kommer att användas. Det enda 
man behöver tänka på är om det är en frisida, dvs. inte ska ha några hål alls. Även hörnmodulerna kan 
behöva kabelhål i skivorna för bildskärmar och annat. Här kan det räcka med att ta upp runda hål med 
diameter 60 mm om så behövs, och använda färdiga kabellock. 

Då fronten är indragen kan inte kablarna gå rakt upp till skivans kabelhål utan måste vinkla av och 
följa skivans underkant en kort sträcka. Därför behövs någonting under skivan den sista sträckan som 
håller upp sladdarna så att de inte hänger ner och synliggörs. Till detta fungerar en enkel liten platta, 
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förslagsvis plywood, som skruvas mot en distanserande list och upp under skivan, alternativt används 
en passande kabelkorg. 

Då arbetsskivorna är höj- och sänkbara medför det en ökad risk att sladdar sträcks eller kommer i 
kläm. För att undvika detta bör kablarna klamras fast vid kabelkanalens utlopp samt rakt ovanför 
under bordsskivan då skivan är i sitt högsta läge. Därefter buntas sladdarna ihop så de inte rör sig 
okontrollerat. 

Datorerna bör alltid vara monterade under skivan för att minimera antalet sladdar som måste kunna 
röra sig fritt och för att sladdarna ska nå bättre. Datorerna monteras lämpligen med en CPU-hållare i 
endera kanten. Eftersom djupmåttet är begränsat på moduler med indragen front så måste datorer med 
passande mått väljas. 

6.12 Material 

Från utgångsläget var det tänkt att diskens arbetsskiva med tillhörande fronter ska vara fanerade i 
något träslag medan gavlar och front som står på golv ska vara målade i någon kulör. 

Möbelserien Fora har alltsedan start profilerat sig genom att bygga på mycket trä till skillnad från 
vissa andra tillverkare som har många komponenter gjorda i plåt och stål. Det finns ingen anledning 
att frångå denna linje eftersom många kunder uppskattar och föredrar trämaterialet framför andra, dels 
känns trä gediget och naturligt, medan plåt kan upplevas hårt, stelt och slamrigt. 

Gavlar och fronter som ska målas tillverkas av MDF-board eftersom det är enkelt att bearbeta och 
utgör en bra grund att måla på. MDF-board är enkelt på det sätt att kantlistning av kanterna inte 
behövs utan det räcker med att putsa dem före ytbehandling. Arbetsskivorna görs av spånlamellskivor 
som sedan faneras. Spånlamellen har en kärna som består av trästavar och ytorna utgörs av två tunna 
spånskivor på vardera sidan om stavarna. Spånlamellen har den fördelen att skivan är styvare än 
vanligt spånskivematerial och används därför vanligtvis till bordsskivor som behöver vara extra styva 
för att inte svanka. Till de hängande innerfronterna används vanlig spånplatta som kantlistas på de 
kanter som blir synliga och faneras därefter. 

Det är inte så många olika träslag som allmänt används till möbler och inredningar. Björk är ett av de 
vanligaste förekommande till offentlig inredning idag, och har också varit det träslag som Fora har 
formats kring. Bok och ek är två andra träslag som man också ser ganska ofta i inredningssamman-
hang (se figur 6.49). Även furu, körsbär, ask, lönn, mahogny, valnöt, al och päron förekommer, men 
mer sällan (se figur 6.50). Det varierar lite med tiden och även geografiskt vilka träslag som för till-
fället är populärast, det sker även prismässiga förändringar mellan olika träslag som också påverkar 
populariteten. 

   
Figur 6.49:     Björk. Ek. Bok.
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Figur 6.50: Furu. Körsbär. Ask. Lönn.

Valnöt. Mahogny. Päron. Al.

Disken bör i sitt grundutförande vara tillverkad i björk för att passa in i Fora-familjen, men den bör 
även kunna erbjudas i andra träslag för att på så sätt lättare kunna integreras i många olika miljöer. 
Likaså bör de målade komponenterna kunna erbjudas i ett flertal kulörer. Björken är billigare i inköp 
än eken men skillnaden är inte så stor. Däremot kan man få ut ett högre pris på en ekprodukt än en 
motsvarande i björk eftersom ek av många uppfattas som exklusivare.  

6.13 Kulör 

Ett antal kulörer som skulle kunna vara lämpliga till Novadisken väljs. Kulörer som dels ger produkten 
karaktär och dels passar bra ihop med några olika träslag som kan bli aktuella till disken. Valet av färg 
utgår från att passa till de tre träslagen; björk, ek och bok eftersom det är de träslag som ligger närmast 
till hands i detta sammanhang och som skiljer sig ganska mycket från varandra. Eftersom träslagen är 
relativt ljusa så väljs några färger med lite mörkare nyans för att skapa intressant kontrastverkan och 
ytterligare några som är ljusare för att kunna erbjuda fler valmöjligheter. Samtliga kulörer hämtas från 
NCS färgsystem.  

I den första gruppen har fyra olika kulörer med samma nyans och liknande kulörton valts; en grå, en 
röd, en blå och en grön färg. Alla dessa går väl ihop med de tre träslagen (se figur 6.51). 

   
Figur 6.51: S 5000-N. S 5040-Y80R. S 5040- R80B. 5040-R80G.
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I den andra gruppen valdes fyra olika kulörer med samma nyans men med lite varierande kulörton. 
Färger som såg fina ut helt enkelt. Av dessa är det inte alla som passar samtliga träslag lika väl enligt 
egen bedömning (se figur 6.52). 

    
Figur 6.52: S 3040-Y50R. S 3040-R70B. S 3040-B50G. S 3040-G50Y.

6.14 Ytbehandling 

6.14.1 Färg 

Nextel Suede Coating är en tvåkomponentfärg med exceptionellt god slitstyrka och lämpar sig därför 
väldigt väl till Novadiskens gavlar och fronter som har en ganska utsatt placering nära golv. Nextel-
färgen har en matt mockaskinnsliknande yta som står emot repor och nötning mycket bra samt är 
reflexfri. Beroende på vilken kulör man väljer att måla med så grundar man först med en passande 
primer. Primern finns i tre nyanser och väljs beroende på färgens ljushet. 

6.14.2 Lack 

Allt massivträ och det som är fanerat grundas och lackas med en syrahärdande tvåkomponents klarlack 
med glansvärde 18. Vill man uppnå extra hög slitstyrka på t.ex. arbetsskivorna är det möjligt att lacka 
med en polyuretanlack som är ännu mer slitstark. 

6.15 Montering 

Den slutliga monteringen av standardmodulerna bör helst ske i verkstaden före leverans, i stället för att 
de skickas i delar och monteras av montör på plats, då har man möjlighet att kontrollera att allting 
fungerar tillfredsställande. Hörnmodulerna har dessutom den konstruktionen att de måste monteras i 
verkstaden och levereras helt färdiga så att de bara är att ställa på plats. Även övriga tillhörande 
produkter görs helt färdiga för att enkelt kunna anslutas till disken. Det känns också alltid tryggare att 
leverera varor som är helt färdiga, då risken blir mycket mindre att någon komponent saknas i 
slutändan eller skadas vid monteringen. 

Tack vare att varje modul är helt separata enheter med hanterbara mått lämpar de sig att levereras på 
pall med standardbredd 800 mm. Eftersom disken är 760 mm bred så håller den sig väl innanför 
pallens mått. 

6.16 Beredning 

Olika metoder används för att räkna ut priset på en produkt. Ibland uppskattas priset endast genom att 
jämföra den med tidigare tillverkade liknande produkter och ibland bryts jobben ner i sina minsta 
beståndsdelar där varje arbetsmoment får en tid uppskattad. Materialkostnaden är ofta en stor del av 
tillverkningskostnaden men är lite enklare att beräkna. Det är också av avgörande betydelse om 
produkten tillverkas som styckeprodukt eller i flertal. 
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Då produkten ska tillverkas på företaget inleds arbetet med att kapnotor skrivs. En väl utförd kapnota 
är utformad så att all information som behövs för tillverkningen finns dokumenterad där. Ibland kom-
pletteras den med ritningar och/eller skisser som ytterligare förklarar hur produkten ska utföras. 

Material som behövs för tillverkningen måste beställas hem i god tid. Skivmaterial finns oftast i lager 
men t.ex. faner är något man måste göra en ny beställning för varje gång. Faneret beställs fogat och 
måttanpassat till exakt de bitar de är ämnade till. 

6.16.1 Dokument för tillverkning 

Då en produkt är ständigt återkommande och utförandet, möjliga kombinationer och kompletterande 
produkter är bestämda på förhand så finns möjligheten att skapa dokument för beredning en gång för 
alla. I ett kalkylprogram kan man relativt enkelt koppla samman kapnotor, materiallistor, kalkyler 
m.m. så att man endast behöver fylla i några uppgifter för att sedan få ut färdiga kapnotor och beställ-
ningslistor automatiskt.  

Novadisken är en sådan återkommande produkt som lämpar sig väl för att skapa ”smarta” dokument 
en gång för alla, och som sedan kan användas vid varje ny order vilket medför att man hart när 
eliminerar beredningsarbetet. Detta bygger på att man skapat dokumenten omsorgsfullt och inte tillåter 
senare ändringar i diskens utförande. 

Order 

Första sidan i produktionsdokumentet utformas som en order (se bilaga 5). Här ifylls uppgifter om 
bland annat standardmodulernas längder, antal, träslag och kulör. Även uppgifter om standardmoduler 
ska vara handikappanpassade och om hörnmoduler och andra tillbehör ska ingå, markeras i formuläret. 

Allt som allt blir det inte mer än omkring trettio stycken uppgifter som behöver fyllas i beroende på 
hur stor ordern är, dessa uppgifter bildar sedan allt beredningsunderlag. Uppgifterna som ska fyllas i är 
enkla, i vissa fall väljer man en fördefinierad uppgift i en meny eller så skriver man in ett värde. 

Kapnotor 

Ordersidan är i sin tur kopplad till tre stycken kapnotor. En för samtliga bitar som ska faneras, en för 
sådant som ska målas och en där allt massivträ är sammanställt. Anledningen till uppdelningen är att 
de bearbetas på skilda sätt i verkstaden och att de berör olika personer. På så sätt slipper man ovid-
kommande information. Förutom information om längd, bredd och tjocklek så framgår även vilka 
kanter som ska putsas och kantlistas m.m. 

Fanerbeställning 

Kapnotan för det som ska faneras är sedan kopplad till en sida som utgör fanerbeställningen. Faner-
måtten blir automatiskt lagom mycket större på längden och bredden än de bitar som sedan ska 
faneras. Om faneren ska ha ut- eller insideskvalitet eller bara vara spärrfaner anges också. Denna sida 
är utformad så att den bara är att skriva ut och faxa iväg till fanertillverkaren utan några 
kompletteringar. 

Beslag 

På denna sida är samtliga ingående beslag sammanställda. Beslagen är indelade gruppvis till 
respektive modul. Här framgår varifrån beslagen lämpligen beställs, artikelnummer, antal, och pris. 
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Material 

Allt material som behövs till ordern finns sammanställt på en egen sida, såsom skivmaterial, faner, 
massivträ, färg och lack. På liknande sätt är även här materialet indelat under varje modul. Här kan 
man t.ex. se hur många kvadratmeter av en speciell skiva som åtgår till ordern eller hur många liter 
färg som behövs. Dokumentet innehåller även materialpriser och en summa på orderns totala 
materialkostnad. 

Tillverkningstider 

För att kunna bestämma priset på disken måste man veta hur lång tid de olika produkterna tar att 
tillverka. Därför skapas ett formulär där samtliga moduler ingår. Modulerna bryts sedan ned i sina 
olika arbetsmoment och tiderna uppskattas. Eftersom det är stor skillnad i tidsåtgång mellan 
stycketillverkning och att göra ett större antal, så multipliceras totala tiden med en faktor som varierar 
allteftersom ordern ökar med antal moduler. 

Kalkyl 

Sista bladet är en priskalkyl som är kopplad mot ordern, material- och tidsformuläret. Här visas en 
sammanställning på alla ingående komponenter, deras antal, styckepris och totala priset för hela 
ordern. I och med att man fyllt i första ordersidan så får man denna kalkyl automatiskt och kan därmed 
väldigt enkelt visa kunden vad deras beställning kommer att kosta. 

6.16.2 Ritningsunderlag 

Till samtliga ingående komponenter görs fullständiga ritningar så att inga tillverkningsmässiga fråge-
ställningar kvarstår. Totalt omfattar ritningsunderlaget 19 stycken ritningar i A3- och A4-format 
(se tabell 6.1). 

Tabell 6.1: Ritningsförteckning.

RITNINGSFÖRTECKNING   
Ritningsnamn Ritningsnummer Ritningsformat / Skala 
distansgavel.dwg 070324-1 A4, 1:10 
fot.dwg 070128-1 A4, 1:5 
front.dwg 070317-3 A4, 1:10 
gavel.dwg 070122-1 A3, 1:10 
hmodul45.dwg 070330-1 A3, 1:10 
hmodul90.dwg 070330-2 A3, 1:10 
hmodul45r.dwg 070330-3 A3, 1:10 
hmodul90r.dwg 070330-4 A3, 1:10 
hurts400.dwg 070331-1 A4, 1:10 
hurts550.dwg 070331-2 A4, 1:10 
innerfront.dwg 070124-1 A3, 1:10 
kabelkanal.dwg 070122-2 A3, 1:10 
pennlada.dwg 070331-4 A4, 1:5 
printervagn.dwg 070331-3 A4, 1:10 
skarm.dwg 070317-1 A4, 1:5 
skiva.dwg 070124-2 A3, 1:10 
skivbeslag.dwg 070128-2 A4, 1:5 
topphylla.dwg 070324-2 A4, 1:5 
vaskhylla.dwg 070317-2 A4, 1:5 
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6.16.3 CNC-program 

Nästan samtliga bitar ska genom CNC-maskinen för att antingen fräsas eller borras. Program görs för 
alla dessa, totalt c:a 80 stycken program. 

6.17 Monteringsanvisning 

Standardmodulen består av ett antal komponenter som monteras ihop i den ordning som är lämpligast. 
Även om det troligen blir så att diskmodulerna monteras ihop på fabrik efter tillverkning så utformas 
ändå en monteringsanvisning som visar i vilken ordning disken ska monteras. Monteringsanvisningen 
är utformad med så lite text som möjligt utan att för den skull bli svårbegriplig samtidigt som den har 
rikligt med tredimensionella illustrationer, allt för att göra anvisningen så enkel och tydlig som möjligt 
(se bilaga 6). 

6.18 Produktblad 

Produktblad tas fram för denna produkt samt övriga produkter som ingår i Nova-serien där det ännu 
inte har framställts några. Layouten på tidigare produktblad i Fora-serien förnyas och det bild- och 
textmaterial som redan finns ses över och kompletteras (se bilaga 7). Produktbladen läggs sedan ut på 
webben och presenteras tillsammans med de övriga Fora-produkterna.  

Produktbladen indelas till att börja med i fyra olika kategorier; diskar, bord, hyllor och vagnar, och 
den tidigare kodbeteckningen slopas. Produktbladen utformas dubbelsidigt som tidigare med frilagda 
produktbilder i färg på framsidan och text tillsammans med måttdata och förtydligande illustrationer 
på baksidan. Vissa liknande produkter får samsas på samma produktblad medan mer omfattande 
produkter behöver fler sidor för att få plats. Överst på sidan utformas ett sidhuvud och i sidfoten 
placeras företagslogotypen tillsammans med kontaktuppgifter. 

Senare är det tänkt att alla dokument som rör Foraprodukterna ska ges samma enhetliga utformning, 
det kan då gälla allt från webbsidor till monteringsanvisningar.  

6.19 Piteåprojektet 

I början av projektet kommer en kundförfrågan in från Piteå stadsbibliotek, de planerar att inhandla 
nya diskar till sitt bibliotek och vill ha ett förslag på utförande. I och med att användarundersökningen 
just då pågår tas tillfället till vara att träffa dem personligen och studera biblioteket lite närmare samt 
göra en lite mer ingående analys över deras behov, önskemål och krav. 

I dagsläget har de tre delvis sammanhängande diskar som är relativt gamla och delvis är ombyggda, 
varav en informationsdisk, en utlåningsdisk och en återlämningsdisk. Några av önskemålen var att de 
ska vara höj- och sänkbara, att rymliga passager finns mellan diskarna och att informationsdisken har 
indragen front för rullstolsburna låntagare. Viktigt är också att de som jobbar bakom disken kan stå 
vända så att de har ögonkontakt med varandra. Däremot har de inte så väldigt stort behov av att kunna 
förvara så mycket just i anslutning till diskarna. 

Ett par förslag på olika uppställningar görs där den ena är i liknande stil som nuvarande (se figur 6.53). 
Placeringen går inte att utforma på så många sätt om man vill kunna jobba nära varandra och ha god 
uppsikt. Att den disponibla golvytan är ganska avlång samt att kontoren ligger på rad bakom diskarna 
påverkar också placeringen. 
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Figur 6.53: Utlånings-, informations-,  och återlämningsdisk.

Utlåningsdisken består endast av en 1600 mm standardmodul och bredvid den kan man lämpligen 
placera en Nova golvdisplay för att t.ex. exponera nyinkomna böcker. Informationsdisken är också en 
standardmodul med samma längd fast med indragen front. I anslutning till informationsdisken kan det 
vara lämpligt att ha en särskild modul som på utsidan har exponeringsmöjligheter för böcker och tid-
skrifter, och att det går att förvara pärmar och liknande från insidan (se figur 6.54). Återlämnings-
disken är en 1600 mm och en 1200 mm modul som står vinklade mot varandra, där den kortare 
sektionen är kompletterad med en topphylla (se figur 6.55). Skärmarna är till för att dölja baksidorna 
på datorernas bildskärmar. Alla arbetsplatser är höj- och sänkbara. 

 
Figur 6.54: Informationsdisken. Figur 6.55: Återlämningsdisken, vy från insidan.

Det förslag som skissats får inte ses som någon definitiv lösning. Det bör beaktas att förslagen 
presenterades i ett tidigt skede av projektarbetet och att förändringar har skett sedan dess. Beslut har i 
skrivande stund ännu inte tagits av Piteå stadsbibliotek huruvida de ska satsa på Novadisken eller inte. 
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7 Resultat 

I detta kapitel beskrivs det slutliga resultatet av hela arbetet, vilka förslag som valts, vilka förändringar 
som gjorts och den slutgiltiga designen. 

7.1 Arbetsskivors höjd 

Arbetsskivorna utformas antingen med höj- och sänkbar funktion eller så är de fasta, dvs. stationära. 
De stationära arbetsskivorna ges en höjd på 730 mm, måttet är från golvplanet till skivans ovankant då 
de ställbara fötterna är i helt inskruvat läge. De skivor som utformas med höj- och sänkbar funktion 
ges samma höjd över golv i nedsänkt läge och 1080 mm i högsta läge. Lyftpelarna programmeras 
alltså med en slaglängd på 350 mm. Med detta höjdomfång tillgodoses en god arbetsställning för de 
allra flesta kroppstyper. För att inte göra diskenheterna onödigt instabila så vill man inte överdriva 
maxhöjden. 

7.2 Fot 

Den fot som anses vara det bästa valet är den som görs av en bockad U-profil (se figur 7.1). Foten görs 
40 mm hög vilket ger arbetsskivan en höjd på c:a 730 mm beroende på hur mycket de ställbara 
fötterna behöver skruvas ut. Till denna bör Theofils ställbara fot med artikelnummer 602115 användas 
eftersom den bygger något mindre på höjden och är enklare att komma åt att justera. Foten tillverkas 
av 3 mm stålplåt som pulverlackeras i en grå kulör och ges en symmetrisk utformning så att den passar 
både till vänster- och högergavlar. Ändarna täpps igen med plåtar för att höja utseendet, så att fötterna 
även går att använda i andra sammanhang då de inte ska byggs in.  

7.3 Skivbeslag 

Den slutliga utformningen av skivbeslaget blev en variant på förslag 3 (se figur 7.2). Hela skivbeslaget 
tillverkas från en och samma plåtbit, i ett enda stycke. På så sätt blir den ytterligare lite enklare att till-
verka. De båda flänsarna som lyftpelarens motor skruvas fast mot vinklas inåt en aning för att ligga an 
bättre mot motorns svagt lutande sidor. Detta medför docka att man måste trä på beslaget underifrån 
vid montering. Måttoleransen mellan de båda flänsarna måste vara extra god eftersom det är viktigt att 
lyftpelarens motor får plats och samtidigt inte blir glapp mellan dessa. 

Vid montering skruvas beslaget fast i motorn med sex stycken M6-skruvar samt monteras under 
skivan med upp till 19 stycken träskruvar. Skivbeslaget är symmetriskt och passar därför både vänster- 
och högerplacering. Beslaget ytbehandlas på samma sätt som foten. Både foten och skivbeslaget 
beställs i något/några tiotal åt gången för att hålla nere priset och så att det alltid finns några på lager.  

 

Figur 7.1: Fot, förslag 2 med slutna ändar. Figur 7.2: Skivbeslag, förslag 3 vidareutvecklad.
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7.4 Arbetsskiva 

Arbetsskivans utformning blir som föreslaget förutom kabelhålens utformning. Efter det att problemen 
med kabellådan och skivans instabilitet presenteras för arkitekt går han med på att slopa hela kabel-
lådan samt luckan med springan och istället göra en sammanhängande skiva som föreslaget, dock med 
en annan utformning (se figur 7.3). Denna lösning gör tillverkningen ytterligare lite enklare om man 
alltid förser hålen med täcklock, eftersom det då inte krävs att man har massivträ på hålets kanter. 

Kabelhålen görs istället rektangulära med måtten 220 x 75 mm med tillhörande lösa lock som är något 
mindre. Locken görs i tunnare material än skivan och förses med en slits där kablarna kan passera 
även när locket ligger på. Om behov finns ska kunden kunna beställa en pennlåda till skivan som 
föreslaget. 

 
Figur 7.3: Arbetsskiva med kabelhål och pennlåda.

7.5 Pennlåda 

För att erhålla en pennlåda med passande storlek så blir man tvungen att tillverka den i trä, eftersom 
den föreslagna plåtlådan är lite för stor både på djupet och höjden, trots att det var den minsta som 
gick att finna ute i handeln. Lådans sarg tillverkas av massiv björk alternativt 12 mm björkplywood, 
och lådans botten görs av 4 mm björkplywood. Lådan tillverkas så att innerutrymmet blir lagom stort 
för en pennlådeinsats av typ (se figur 7.4) från exempelvis Swedoffice med måtten 340 x 240 x 36 
mm. Lådan monteras på kulskenor typ Theofils artikelnummer 603986. Lämpligtvis så tillverkas en 
serie på 10 - 20 lådor åt gången och läggs på lager för att på så sätt få ner tillverkningskostnaden. 
Lådans förstycke görs i samma träslag som arbetsskivans sarg. 

 
Figur 7.4: Pennlådeinsats
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7.6 Topphylla 

Topphyllan får ett annat utseende än det som föreslogs efter synpunkter från arkitekt. Eftersom en 
rakare och enklare utformning eftersträvas så värdesätts inte ribborna på topphyllans baksida. Höjd-
måttet behålls men breddmåttet blir istället variabelt allt efter kunders önskemål i jämna decimeter-
mått, mellan 400 och 2000 mm (se figur 7.5). Till en standardmodul kan t.ex. väljas en topphylla som 
placeras i ena änden av disken, alternativt en smal topphylla i vardera ände. Man kan också välja en 
topphylla som når hela diskens längd. 

Figur 7.5: Topphylla, längd 600 mm.  

7.7 Skärm 

Även skärmen får en lite enklare utformning på samma sätt som topphyllan av samma anledning 
(se figur 7.6). Trälisterna slopas och bottenplattan ges en annan form. Om man vill kunna ställa 
skärmen på annat ställe än just ovanför ett kabelhål så kan man komplettera den med en slitsad platta 
som tillåter att sladdar leds förbi under vridbeslaget. För övrigt görs den på liknande sätt som i 
förslaget. 

 
Figur 7.6: Skärm för bildskärm.  

7.8 Väskhylla 

Väskhyllan begåvas med träkonsoler i sin slutgiltiga utformning i stället för konsoler i metall. Den 
görs av massivträ och utformas helt rektangulärt förutom spåren i vardera ände som fungerar som 
hållare för käppar och kryckor. Väskhyllan har en bredd på 150 mm, är knappt en meter lång och bärs 
upp av två konsoler som skruvas fast i frontens ovankant från insidan (se figur 7.7). Väskhyllan kan av 
naturliga skäl bara användas på standardmoduler som inte utförs med indragen front. 
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Figur 7.7: Väskhylla.

7.9 Rullhurts 

Rullhurtsar som passar inuti Novadisken både med och utan indragen front bör kunna erbjudas 
eftersom det kan vara svårt för kunden att hitta hurtsar med passande mått och utseende på annat håll. 
Men även här får man avvakta och se hur stor efterfrågan blir på den typen av produkt. Hurtsarna bör 
finnas i utförande med tre och fyra lådor, samt att översta lådan går att få låsbar (se figur 7.8). 

7.10 Skrivarvagn 

Vagnen för skrivare utformas på det sätt som beskrivits tidigare. Den görs inte djupare än att den ryms 
inuti en handikappanpassad Novadisk, antingen mot höger eller vänster sida. De massiva listerna uppe 
på skivan går att montera i två olika lägen för att på så sätt kunna bredda skivan om skrivaren är av en 
bredare modell, och hyllan i det öppna facket är flyttbar i höjdled (se figur 7.9). Både hurtsen och 
skrivarvagnen är försedda med hjul så att de lätt går att rulla undan vid bland annat städning.  

  
Figur 7.8: Rullhurts med tre lådor. Figur 7.9: Skrivarvagn.

7.11 Hörnmoduler 

Hörnmodulerna blir att tillverka enligt modulförslag 2, dvs. hörnmoduler som är helt separata disk-
enheter och som kan kombineras och kopplas samman med de raka standardmodulerna (se figur 7.10). 
Dessa görs på det sätt som tidigare beskrivits med endast några små korrigeringar. Hörnmodulerna är 
till för att kunna forma en disk i vinkel eller en disk med lite mjukare former och är inte tänkt att direkt 
sitta och arbeta vid, därför görs de inte heller höj- och sänkbara. Hörnmodulerna ska däremot kunna 
användas till att exempelvis exponera böcker och andra artiklar på och vid. 
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Figur 7.10: De fyra hörnmodulerna.

7.12 Övriga komponenter 

I övrigt så utförs de olika komponenterna så som de beskrivits i genomförandeavsnittet. Gavlarna 
tillverkas i vänster- och högerutförande och deras höjd är anpassade till skivmaterialets breddmått för 
att minimera onödigt spill. Den inre panelen borras med två olika hålbilder beroende på om diskens 
front ska vara indragen eller ej. Sammansättningen mellan front och gavlar görs med kopplingsbeslag 
av typen ”snäckor” i kombination med centrumtappar, på samma sätt får innerfronterna sin infästning. 
Fronten tillverkas i variabel längd och förborras för väskhylla vid behov. Även till arbetsskivan och 
innerfronten görs variabla borr- och fräsprogram så att ett och samma program fungerar till alla längd-
utföranden. 

7.13 Modulsystemet 

Novadisken kan utformas på flera olika sätt beroende på vilka moduler som väljs och hur man placerar 
dem i rummet (se figur 7.11). Varje enskilt bibliotek har sina speciella krav på utformning. Idealet 
vore om modulsystemet täckte alla kommande behov, men av erfarenhet så vet man att det inte är 
möjligt i praktiken. Anpassningar till kunders önskemål kommer troligen alltid att förekomma. 

 
Figur 7.11: Exempel på modulkombination.
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8 Diskussion 

I detta kapitel görs reflexioner över de delar av arbetet som känns särskilt angelägna samt framtida 
kompletteringar och fortsatt utveckling av produkten. 

8.1 Användarundersökning 

Av största vikt har varit att skapa sig en god bild av hur produkten i fråga används. De enkäter som 
besvarades var inte så väldigt många i antal eftersom de bara gavs ut till personer som verkligen har 
kunskaper kring frågorna, men bidrog ändå med en del viktig information. Dock har besöken ute på 
biblioteken och samtalen som förts med bibliotekspersonal varit det som givit allra mest för att öka 
kunskapen kring behov som rör produkten. 

8.2 Form och funktion 

Funktionsmässigt så är utförandet ganska vedertaget och självklara riktlinjer måste följas, då det gäller 
design och utformning så är det ofta mycket friare. Det är väldigt svårt eller kanske rent av omöjligt att 
få klarhet i hur en grupp människor tycker att någonting bör se ut, eftersom åsikterna är väldigt indi-
viduella och många har ingen tydlig uppfattning. Det handlar snarare om att man ska utforma 
attraktiva produkter, visa upp dem med gott självförtroende och signalera att ”det är så här det ska se 
ut”. I detta speciella fall fanns inget stort utrymme att tänja på några gränser designmässigt eftersom 
ett förbestämt formuttryck skulle bevaras.  

8.3 Projektarbetet 

Arbetet med Novadisken har i första hand varit en konstruktionsuppgift där tekniska lösningar på 
utformning och material för produktion tagits fram i sin helhet, vilket varit lärorikt. Men som design-
uppgift har den inte föranlett till några större utmaningar. Någon beräkningsmetod för att vikta olika 
konceptval mot varandra och få ett mått på vilket förslag som teoretiskt är det bästa har inte kunnat 
tillämpas, eftersom det till syvende och sist har varit de fackmannamässiga åsikterna och erfaren-
heterna som givit mest trovärdighet. Arbetet hade blivit mer intressant och resultatet hade säkert blivit 
bättre, om man hade haft någon att bolla idéer, problem och möjligheter med obegränsat under hela 
projekttiden. 

8.4 Tillverkning 

Nästan alla komponenter till Novadisken bearbetas i CNC-maskin, vilket gör att produkten går att 
tillverka relativt enkelt och rationellt. Diskens raka och enkla formspråk bidrar naturligtvis också till 
en underlättad produktion, vilket är tacksamt så länge den designtrenden håller i sig. 

Det är viktigt att kunden enkelt kan komplettera Novadisken med nya moduler i efterhand. Hyllor 
bland annat ska utan några större problem gå att montera på en tidigare inköpt Novadisk. Detta medför 
att man får vara noga med att inte byta ut beslag och ändra hålbilder i onödan.  

8.5 Framtida utveckling 

Inom en snar framtid kommer man att upptäcka vilka av Novadiskens moduler som säljer bättre och 
vilka som säljer sämre. Det gäller att vara uppmärksam på de moduler som det köps mindre av och se 
över vad felet beror på och förändra produkterna därefter, utan att för den skull anpassa dem individu-
ellt var och varannan gång.  
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Om hörnmodulerna blir efterfrågade av kunderna så skulle man kunna tänka sig att vidareutveckla 
dem med ytterligare exponeringsmöjligheter på framsidan. Eftersom utrymmet inuti dem är outnyttjat 
idag så får man plats med hyllor där fronten nu är placerad, eller varför inte experimentera med glas 
och lampor. Mer funderingar behövs också kring hur man på ett snyggt och smart sätt ska samla upp 
de sladdar som går upp till den höj- och sänkbara arbetsskivan. 

Marknadsföringsdelen bör förbättras. Framför allt bör webbsidan ses över beträffande allt text- och 
bildmaterial så det blir enhetligt och aktuellt, eventuellt bör en egen attraktivare webbsida skapas som 
komplettering till Snickericentralens. Till alla produkter som ingår i Foraserien bör enhetliga produkt-
blad tas fram. 
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Bilaga 1.   1 (7) 

Intervju med chefsbibliotekarie Irene Wallin på Kalix kommunbibliotek den 15 september 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Kalix kommunbibliotek har en drygt tio år gammal u-formad multifunktionsdisk som är ganska stor där en till 
flera personer kan jobba samtidigt. Personalen har valt att jobba stående vid disken och arbetsytorna upplevs 
vara väl tilltagna. Disken upplevs dock lite väl innesluten av personalen.  
Önskemål: 
Låntagarbehov: Äldre och handikappade bör kunna ställa ifrån sig sina käppar och kryckor. En sittplats nära 
disken borde finnas för äldre. Disken är väl stor för små barn. En handikappad i rullstol skulle inte kunna jobba 
bakom disken som den är utformad idag. En disk som går att bygga om eller komplettera i framtiden vore helt 
klart önskvärt. Produktkataloger vore bra så man kan få tips om hur man kan förändra, komplettera sin biblio-
teksdisk. Datorerna bör placeras under diskskivan men ändå vara lättåtkomliga vid behov. 
Synpunkter på biblioteksdiskar i allmänhet: 
En biblioteksdisk bör tydligt signalera vilken funktion den har så låntagare hittar rätt, ska fungera som en 
magnet, man skulle med fördel kunna jobba mer med belysning för att göra diskar mer spännande och tydligare.  
 

Ergonomi 
Höj- och sänkbara diskar är ett önskemål eftersom personer är olika långa och för personer med progressiva 
glasögon kan det upplevas extra besvärande att se på en bildskärm om den är i olämplig arbetshöjd med nack-
spänningar som följd. Hurtsar mm bör vara hjulförsedda. Skrivaren bör vara på en utdragbar hylla.  
 

Form, färg och material 
Trä är omtyckt som material. Biblioteksdisken och övrig inredning är tillverkad i bok och upplevs som ganska 
tråkig när den åldras (blir rödare). Ek däremot verkar vara ett mer tilltalande material. Man vill hålla sig till 
ganska neutrala inredningar som inte är modebetonade eftersom de ska fungera under en lång tidsperiod. 
 

Inköp 
Personalen har stort inflytande på inköp till biblioteket, men har begränsad budget.  
 

Olycksrisker 
Att lyfta böcker är i allmänhet ett fysiskt ansträngande jobb. Man måste sträcka sig efter boktravar på disken 
speciellt om disken är djup med nackspänningar som följd. Det är lätt att stöta i diskens ena ytterhörn. Psyksjuka 
och drogpåverkade låntagare kan upplevas som oberäkneliga och öka osäkerheten. 
 

Problem  
Sladdar kors och tvärs och i härvor. Mellangavlar förhindrar kabeldragning under disken i längsled. Stort slitage 
på skivor. Telefoner innanför disken används ganska mycket vilket medför att man blir tvungen att sitta med 
ryggen mot inkommande låntagare vilket känns ohövligt mot kunderna, dessutom är det svårt att vara diskret.  
 

Städning, slitage 
Under disken samlas mycket damm och smuts och städning sker ofta. Sladdhärvor och övrig utrustning gör den 
extra svårstädad. Diskskivorna måste ofta torkas rena på grund av blöta böcker och sandiga påsar. Väta och sand 
sliter hårt på diskskivorna speciellt om de dras efter skivorna.  
 

Tillbehör, utrustning, förvaring 
Skärmar som döljer bildskärmarnas baksidor används och uppskattas. I övrigt finns skyltar, exponeringsställ, 
försäljningsartiklar, låsbara lådor, tre hurtsar, bokkorgar, kassaapparat, kortläsare, två datorer, en dator för inter-
netbokning, flera bokbackar, papperskorg, två telefoner och övrig skrivbordsutrustning. Videoband, cd-skivor 
m.m. måste förvaras i nära anslutning till disken eftersom dessa saknar stöldskydd. 
 
 

Visioner om framtiden 
Böcker kommer alltid att stå sig. Biblioteket behövs som en plats dit man går samtidigt som man gör mycket via 
dator. Exponering av böcker m.m. blir ännu vanligare. Nya medier såsom cd-böcker och mp3-format får ökad 
betydelse. Vägkrogsbibliotek är på väg att etableras. Förfinad och utvecklad ljussättning. 
 

Övrigt 
Böcker utgör 80 % av lånen. Ett så pass litet bibliotek kan inte ha flera små utspridda diskar på grund av låg 
personaltillgång och kostnader. På sommaren kan det bli väl så varmt i lokalen och bordsfläktar går inte att 
använda på grund av att de är dåliga för ögon och nacke. Digitala böcker når nya låntagare t.ex. chaufförer. 
Utlåning av cd-skivor går dåligt. Små infodiskar borde signalera om de är obemannade med hjälp av belysning 
eller kunna stängas respektive öppnas.  
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Intervju med bibliotekarie Kristian Priemel på Haparanda bibliotek den 21 september 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Haparanda bibliotek har en cirka tre år gammal sammanhängande, väl tilltagen multifunktionsdisk där det för det 
mesta sitter två personer och arbetar. Disken är tillverkad av Kinnarp, och har två fasta skivhöjder ca 730 mm 
och 850 mm. De mittersta sektionerna används för information samt in- och utlån och de två yttersta sektionerna 
används som sittarbetsplatser. De sistnämnda är utrustade med var sin överhylla. Samtliga datorer är upphängda 
under skivorna. Diskens funktion är tydlig med förklarande skyltar på både svenska och finska, även lätt att hitta 
för låntagare. Samtidigt som den fungerar som en skyddande barriär för personalen så kan den också uppfattas 
som en hindrande barriär för en del låntagare.  
Önskemål: 
Personalen verkade väldigt nöjd med disken och hade inga konkreta önskemål för en förbättrad arbetsplats. 
Synpunkter: 
Även en rullstolsbunden person skulle troligtvis kunna arbeta innanför disken. På utsidan är samtliga fronter 
indragna en bit vilket underlättar för låntagare med rullstol. Belysning är god.  
 
 
Ergonomi och olycksrisker 
Förslitning; handleder och armar kan fara illa av tunga lyft, är dock inte något större problem eftersom utlånings-
mängden är relativt låg. Handskanner är lättare att använda än en inbyggd, och bara lite långsammare. Oro kan 
finnas inför otrevliga situationer; handlar då endast om tillsägelser gällande regler, uppförande m.m. 
Höj- och sänkbara diskar verkar inte vara något personalen saknar i någon större utsträckning. 
Synpunkter: 
I så stor utsträckning som möjligt bör allt tungt och enahanda arbete läggas över på kunderna, t.ex. skanna 
böckerna själv. 
 
Problem  
Att sitta och arbeta bakom disken kan kanske uppfattas som nonchalant. Ljudböcker på CD utgör lite opraktisk 
hantering eftersom det ofta handlar om flertalet skivor för varje bok. Låntagare vänjer sig, förutsätter att de ska 
kunna låna utan att ha med sig sitt lånekort. 
 
Städning, slitage 
Diskskivorna måste ofta torkas rena på grund av blöta böcker och sandiga påsar. Glasskivor på in- och 
utlåningsdelen skyddar de fanerade skivorna effektivt. 
 
Tillbehör, utrustning, förvaring 
Överhyllorna på sittarbetsplatsernas sektioner ger en lugnare arbetsplats samtidigt som de skapar plats för skyltar 
m.m. Skärmar som döljer bildskärmarnas baksidor används inte. I övrigt finns skyltar, exponeringsställ, lite 
försäljningsartiklar, låsbara lådor, två hurtsar, bokkorgar, kortläsare, fyra personaldatorer, bokbackar, pappers-
korg, telefon och övrig skrivbordsutrustning. Videoband, cd-skivor m.m. förvaras i arkivskåp nära disken efter-
som dessa saknar stöldskydd. 
 
Visioner om framtiden 
I framtiden då handdatorerna blivit mer utvecklade och användarvänligare så kommer e-böckerna att bli 
populärare. Ljudböcker på vanliga CD-skivor kommer bara att finnas under en övergångsperiod, Daisy-skivor 
har större lagringskapacitet. Ljudkassetter och videoband försvinner inom fem år. Den stora disken får en mindre 
betydelse, förändras då självbetjäning blir vanlig. Vägkrogsbibliotek är på väg. En inriktning kan vara att 
biblioteken går in för att ha informationssökningsexperter som ger specialiserad service till personer som letar 
speciella uppgifter; ”finns det så hittar vi det”. Ett problem kan dock vara att sådan experthjälp inte behövs i 
någon större utsträckning, vanliga frågor är av enklare karaktär. Det finns trender som går mot att avskaffa den 
traditionella disken och jobba mer rörligt i stället. 
 
Övrigt 
Böcker utgör ca 90 % av lånen. Man har nyligt satsat på skyltning, tvåspråkigt. På biblioteket arbetar nio 
personer. Biblioteket har 3000 besökare per vecka. 
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Intervju med Yvonne Nilsson på Överkalix Folk- och skolbibliotek den 22 september 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Överkalix bibliotek har en cirka tio år gammal rak, sammanhängande disk med en arbetshöjd på 85 cm där två 
personer får plats att jobba samtidigt. Personalen jobbar både stående och sittande vid disken och arbetsytorna 
upplevs vara tillräckligt stora. Arbetsuppgifterna är varierande och man behöver sällan arbeta några längre 
stunder vid disken. 
Önskemål: 
De delar av disken som används för att arbeta vid datorer skulle med fördel kunna vara höj- och sänkbara. 
Det vore väldigt bra om en biblioteksdisk kan kompletteras och förändras i en senare framtid allt efter behov. 
Behov av fotstöd finns när disken är hög.  
Synpunkter: 
Disken är för hög att arbeta vid om man sitter i rullstol och på utsidan av disken saknas indrag av front vilket gör 
att benutrymme saknas för låntagare i rullstol. 
 
Ergonomi 
Sittpall för äldre intill disken är bra och har funnits till och från. Eftersom personalen endast är två till antalet så 
blir arbetsuppgifterna varierande. En hel del bärande av böcker förekommer. 
 
Form, färg och material 
En biblioteksdisk bör inte vara alltför flashig eftersom den ska kunna smälta in med övrig inredning. Neutrala 
färger i någon mellanton eller ljusare.  
 
Inköp 
Personalen har inflytande på inköp till biblioteket, men har en begränsad budget.  
 
Olycksrisker 
Otrygghet upplevs ibland då personalen måste jobba ensam på kvällar och det är tomt i huset i övrigt.  
 
Tillbehör, utrustning, förvaring 
Skärmar som döljer bildskärmarnas baksidor används. I övrigt finns skyltar, exponeringsställ, försäljnings-
artiklar, en lådhurts, bokkorg, kortläsare, två datorer, skrivare, papperskorg, telefon och övrig skrivbords-
utrustning. Videoband, cd-skivor m.m. måste förvaras i nära anslutning till disken eftersom dessa saknar stöld-
skydd. Några låsbara lådor behöver inte används i anslutning till disken. 
 
Visioner, synpunkter 
Direkt man kommer in i ett bibliotek bör man mötas av nya böcker som exponeras tydligt. Exponering av böcker 
och nya medier är viktigt. Bättre, enklare förvaringssystem för cd-skivor borde finnas. 
 
 

 



Bilaga 1.   4 (7) 

Intervju med Maud Lejon och övrig personal på Torneådalens bibliotek i Övertorneå den 22 september 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Torneådalens bibliotek har en knappt tio år gammal sammanhängande disk med en fast arbetshöjd på 88 cm. Det 
är lite olika om de väljer att jobba stående eller sittande. Arbetsytorna upplevs vara tillräckligt stora.  
Önskemål: 
Det vore bra om en biblioteksdisk kan kompletteras och förändras i en senare framtid allt efter behov. Fotstöd 
finns integrerat i stolarna. Disken borde vara höj- och sänkbar åtminstone under bildskärmarna. 
Synpunkter: 
På utsidan av disken saknas indrag av front vilket gör att benutrymme saknas för låntagare i rullstol. 
Fördelaktigt att ha disken placerad i direkt anslutning till kontoren eftersom man då har uppsyn över disken och 
låntagare och kan rycka in vid behov. Å andra sidan kan man känna sig lite instängd bakom den långa disken.  
 
Ergonomi 
Stolar för äldre en bit från disken finns. Käpphållare på disk borde finnas för äldre men får inte vara något som 
blir i vägen. En lägre disksektion, eventuellt höj- och sänkbar, borde finnas så att även små barn kan nå upp. 
Alternativt skulle man kunna ha en liten pall som barn kan kliva upp på såvida den inte blir farlig eller ivägen för 
andra. För längre personer är disken för låg att jobba stående vid.  
 
Form, färg och material 
En biblioteksdisk bör inte vara alltför flashig.  
 
Olycksrisker 
Otrygghet upplevs ibland då personalen måste jobba ensam. Man kan man känna sig lite instängd bakom disken, 
har ingen fri väg ut. Diskens mellangavlar är L-formade med ett skarpt utskjutande hörn som det är lätt hänt att 
man stöter i med benen.  
 
Tillbehör, utrustning, förvaring 
Skärmar som döljer bildskärmarnas baksidor används. Skyltar, exponeringsställ och försäljningsartiklar finns 
placerade på disken samt en överhylla. Utöver det finns en lådhurts, bokbackar, kortläsare, två datorer, skrivare, 
kassaapparat, papperskorg, dokumentförstörare, telefon och övrig skrivbordsutrustning. Videoband, cd-skivor 
m.m. förvaras i nära anslutning till disken. Några låsbara lådor används inte i anslutning till disken. Det vore bra 
om man bättre kunde dölja en del av det arbetsmaterial som finns på arbetsskivan med t.ex. små skärmar, så att 
låntagaren slipper se ”skräpet”. 
 
Visioner, synpunkter 
Självbetjäningsmaskiner är något som är intressant även för mindre bibliotek då de blir lite billigare, dessa 
kommer att minska den stora diskens användning. I framtiden har man nog mer utspridda arbetsplatser, stationer 
för service och information, dock inte att sitta och jobba vid i vanlig mening. Bra om personalen är mer tillgäng-
lig ute bland hyllorna. En stor fördel med lånemaskiner är anonymiteten, att låntagaren inte behöver visa vad hon 
lånar. En nackdel är att personalen mister en del av kundkontakten. Låntagarens synpunkter om böcker m.m. är 
viktiga och intressanta för personalen.  
 
Övrigt 
Biblioteket har cirka 250 besökare per dag. 
Det är väl så mycket lampor i lokalen, kan ibland bli för varmt. 
Affischer brukar hängas upp på diskfronterna, det visar sig vara en bra plats som är lätt att upptäcka. 
En arbetsdator kan inte stå uppställd hur som helst, så att obehöriga kan se uppgifter som omfattas av sekretess.  
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Intervju med Ann-Catrine Westerberg på Luleå Stadsbibliotek den 28 september 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Luleå Stadsbibliotek har en lång disk i två sektioner som är cirka 15 år gammal. Disken är specialritad och 
utformad helt utifrån bibliotekets önskemål och producerad lokalt. Arbetsytorna upplevs vara tillräckligt stora. 
Mindre arbetsyta kan tom ses som mer fördelaktigt eftersom disken då inte inbjuder till att belamras med 
onödiga saker. 
Önskemål: 
Höj- och sänkbarhet känns viktigt trots att man idag har en sådan sektion som sällan eller aldrig justeras i 
höjdled.  
Synpunkter: 
Den långa disken kan upplevas som en mur mot låntagarna. Många drar sig för att gå fram och fråga personal 
bakom disken, speciellt barn.  
På utsidan av disken saknas indragning av front. Däremot finns bättre utrymme på diskens kortkant vilket gör att 
rullstolsburna där kommer in närmare disken. Det kan vara svårt för låntagare att orientera sig rätt i disken. 
 
Ergonomi 
Det är viktigt att det finns avställningsytor för låntagaren. Att ha permanenta stolar invid disken vore bra med 
tanke på äldre, speciellt vid köbildning. 
 
Form, färg och material 
Inga raka och kantiga diskar önskas. Njurformade biblioteksdiskar som är lite smalare på mitten vore önskvärt, 
vilka skulle skapa närhet till låntagarna. I stället för långa sammanhängande diskar bör det istället vara mindre 
diskar som står nära varandra. En disk ska vara klassisk och tidlös samt åldras vackert. Det är viktigt att det är 
tillverkat i trä som skapar liv och struktur. 
 
Inköp 
Personalen har inte fått igenom alla sina önskemål när det gäller inköp till det nya biblioteket i kulturhuset. 
Exempelvis så har önskemål angående diskarnas yttre utformning inte hörsammats. 
 
Olycksrisker 
Otrygghet upplevs ibland inför hot och våld, vid vissa tillfällen fungerar biblioteket lite som en värmestuga för 
drogpåverkade. Minst två personer jobbar alltid vid disken. En lång disk skapar viss trygghet. Larmknapp finns.  
 
Städning, slitage 
Trycksvärta från tidningar missfärgar disken. 
 
Tillbehör, utrustning, förvaring 
Lådor är viktiga och bör finnas i anslutning till disken men behöver inte vara låsbara. Skärmar som döljer bild-
skärmarnas baksidor används men är inte anpassade för de platta bildskärmarna. Fyra datorer och övrig 
utrustning likt andra bibliotek finns. Dessutom finns scanner för lån infällt i diskskiva. Skrivaren har en obekväm 
placering på ett litet bord under disken. Rejält tilltagna hyllor för videoband, cd-skivor m.m. finns bakom disken. 
 
Visioner, synpunkter 
I framtiden kommer man att ha mer utspridda arbetsplatser, mindre enheter. Det bör skapas en privat miljö runt 
sådana enheter. Målsättningen är att personalen får möjlighet att röra sig mer ute bland hyllor och låntagare och 
på så sätt få bättre kundkontakt. Självbetjäningsmaskiner skapar sämre kundkontakt i sig, men frigör personal till 
andra uppgifter som istället kan förbättra kundkontakten. Självbetjäningsmaskiner är intressant eftersom de 
avlastar personalen och minskar förslitningsskador. Dessa kommer att minska den stora diskens betydelse. I 
framtiden har man mer utspridda arbetsplatser för service och information, en nackdel är då att personalen måste 
jobba mer isolerade från varandra. 
 
Övrigt 
Biblioteket har 500 - 800 besökare per dag och 25 stycken anställda.  
Hyllor i plåt är sterila och tråkiga samt skramlar. 
Viktigt med stabila hyllor, hyllplan, bokvagnar m.m. så att de inte kan vicka. 
Affischer brukar exponeras på diskfronterna men med viss försiktighet eftersom det lätt kan se skräpigt ut. 
Bra och snygga ställ på disken för broschyrer m.m. är önskvärt. 
Låneautomater kräver handledning i början. 
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Intervju med Jan-Olof Frank och övrig personal på Bodens huvudbibliotek den 28 september 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Biblioteket i Boden har en lång rak disk som är uppdelad i en längre och en kortare sektion. Disken är 20-25 år 
gammal och tillverkad av Bibliotekstjänst. Arbetsskivan är 86 cm hög, förutom den kortare sektionen som har 
lägre arbetshöjd. Arbetsytan är 75 cm bred och skulle gärna få vara lite smalare för bättre åtkomlighet av böcker 
m.m. Arbetsytorna upplevs vara tillräckligt stora, outnyttjade ytor finns.  
Önskemål: 
Disken skulle gärna få vara höj- och sänkbar eftersom det är stor skillnad på personalens fysiska längd. En upp-
delad disk som är U-formad skulle uppskattas eftersom man då har närmare till allt. Disken ska dock inte utgöra 
en barriär mot låntagarna. Det ska finnas passageutrymme för bokvagnar. 
Synpunkter: 
Inget indrag av front finns på utsidan av disken vilket gör att benutrymme saknas för rullstolsburna låntagare. 
Ljus från lysrör ovanför disken blänker i arbetsytan. Disken är gammal och tråkig och det upplevs som att allt 
annat vore bättre. 
 
Ergonomi 
För att larma av böcker vid återlämning dras samtliga böcker över en platta som är inbyggd i arbetsskivan, detta 
kan upplevas som en jobbig och tung hantering. Tumgreppet är ett typiskt problem hos bibliotekspersonal. 
Arbetsytorna bör inte vara för sträva, böcker ska kunna glida lätt för enklare förflyttning. Bildskärmarna kan 
justeras i höjdled till en viss del. 
 
Olycksrisker 
Otrygghet upplevs ibland, personalen jobbar dock aldrig helt ensam. 
 
Tillbehör, utrustning, förvaring 
Väskhyllor för låntagare är mycket bra och bör ha en bredd på max 20 cm. Dessa bör göras extra stadiga efter-
som barn gärna klättrar upp på dem. Utlåningsautomat finns och används av en del låntagare. Skyltar, 
exponeringsställ och försäljningsartiklar finns placerade på disken. Utöver det finns lådhurtsar, tre datorer, 
kassaapparat, sopsäckar, telefon och övrig skrivbordsutrustning. Videoband, cd-skivor m.m. förvaras i nära 
anslutning bakom disken. Diskfronten används för att exponera affischer och annan information. 
 
Visioner, synpunkter 
En disk ska vara välkomnande mot låntagarna. Det ska inte upplevas som att komma in på en bank på 70-talet. 
Disken bör inte stå med kortändan mot ingången eftersom det då försvårar för låntagaren att lokalisera sig rätt.  
I framtiden har man nog mer utspridda arbetsplatser eftersom det är bra om personalen kan vara mer tillgänglig 
för låntagarna.  
 
Övrigt 
På biblioteket jobbar cirka tio personer. 
Hanteringen av CD-skivor upplevs som jobbig. 
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Intervju med Margareta Pohjanen på Piteå stadsbibliotek den 9 oktober 2006. 
 
Arbetsplatsen idag 
Material: bok, matta, kvaliteten uppskattas. 
Arbetshöjd 85-86 cm, överhylla 121 cm, skivbredd 73 cm, bra bredd! inte bredare, hellre lite längre skivor. 
Golvytan är 3,5 x 8 m där diskarna står, och ska stå i framtiden. 
Två personer jobbar alltid bakom diskarna, ibland tre.  
Informationen och utlåningen samarbetar en del. Fördelaktigt att inte behöva stå på rad eller med ryggen mot 
varandra, intern kommunikation behövs. 
Diskarna ser välkomnande ut sett inifrån biblioteket. 
Diskarna behöver inte så mycket förvaringsutrymme, speciellt eftersom passen är ganska korta, längre pass kan 
kräva lite mer förvaringsmöjligheter då man kanske tar med sig mer arbete ut till disken.  
 
Tre diskenheter: Närmast entré; Återlämning, arbetet sker stående, mest avregistreringar, även lite försäljning. 
Nummer två; Utlåningsdisken, stå eller sittmöjlighet, registrering, arbetsytan upplevs liten. 
Tredje enheten; Informationsdisken, sittande eller stående, för lite arbetsutrymme. 
Hela ”diskraden” bör vara höj- och sänkbar som den är utformad för närvarande. 
Skrivaren används rätt mycket.  
De allra flesta kunderna har böcker med sig för återlämning när de kommer in. 
Betydligt färre referensfrågor idag jämfört med förr. 
Bra med passage mellan sektionerna, gärna två passager.  
Disken är visserligen för hög för småbarn men ”barnen har inte mycket där att göra” 
 
Överhyllor ska dölja skrot men inte stänga av, galler? 
Hurtsar används sparsamt endast till småsaker, bidrar till att man samlar grejer, lådorna skulle kunna halveras i 
antal, storlek, skulle kunna vara grundare, lådorna bör ej vara låsbara, risk för krångel med nycklar på villovägar. 
Väskhylla för låntagare vore bra, finns ej. 
Affischer exponeras på fronterna men sparsamt. 
Självlåneapparaten används av en hel del låntagare, avlastar definitivt personalen. 
Indragen front för rullstol har väl inte direkt saknats men om det fanns så gör den mest nytta vid infodisken där 
man sitter lite längre. En indragen front skulle knappast bli ivägen för personalens ben. 
Färg: Mer färg skulle uppskattas. Rena träytor blir lätt ”lortiga”. 
En lampa blänker i bildskärmen om den är tänd. Bordsytorna blänker ej.  
Städning: Torrmoppning, inget blaskande med vatten sker. Golvet oljas en gång per år.  
Mejl blir allt vanligare för meddelanden till låntagare, bra. 
Opraktiskt med bildskärm framför överhylla, trångt. 
Arbetspassen är två till tre timmar, relativt korta. 
En del bör kunna stå hela tiden (ryggproblem). 
Diskenheterna skulle t.ex. kunna vara svängda och konkav mot kunden. 
 
Visioner: Mer bilderböcker för barn. 
Mer mot tidskrifter och tidningar, skönlitteraturen finns kvar, mindre facklitteratur (nätet används mer), Inte 
mycket skivor och filmer, E-litteratur mer omfattande, kurslitteraturen på nätet istället. 
Det finns kvar ett behov av en möteslokal, som är gratis, gemenskap, konst, musik, ”kulturhus”, medborgar-
information. Kanske finns informationsspecialister som kan hjälpa folk att hitta fakta. 
 
Filial i Rosvik: Lokalt producerad disk, ca 4 år gammal. Material: plåt, laminat, plastlister. 
Två sektioner varav båda är höj- och sänkbar. Tveksamt huruvida den ena behöver vara höj- och sänkbar. 
Gavlarna är breda och långt framdragna vilket gör att de är ivägen för benen ibland. 
 
Filial i Norrfjärden: Äldre disk med fast höjd. Arbetshöjd 75 cm. Plats för en (två) personer bakom disk. 
Arbetet sker delvis stående trots låg arbetshöjd. Högre skiva (höj- och sänkbar) behövs även återlämningen (om 
inte återlämningsautomat införskaffas). Gavlarna är ursparade (vinkelformade) för bättre benutrymme. 
 
Filial i Öjebyn: Vinklad disk med överhylla på ena delen, sitthöjd på hela. Disk av samma modell som i Norr-
fjärden. Önskar få ena sektionen höj- och sänkbar. Fronten behöver gå ända ner till golv för att förhindra kall-
drag från ytterdörr. Liten disk gör att utlån och återlämning sker på samma ställe, vilket kan medföra förväxling 
av böcker, t.ex. då hela skolklasser kommer in. En dator och ett datorprogram måste hantera både utlån och 
återlämning vilket kan vara lite besvärligt ibland. 
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Arbetsuppgifter kopplade till biblioteksdisk

KATEGORI SYSSLA MÄNGD / DAG
Dator: Utlån: skanna, skriva ut "kvitto"

Inlån: skanna
Söka böcker i lokala katalogen
Lägga in reservationer ca: 75 procent av dagen
Leta information på nätet (googla)
Skriva ut påminnelser 15-25 / dag
Skriva ut information åt låntagare
Läsa dagstidningar

Telefon: Meddela låntagare angående inkomna böcker
Kontakta andra bibliotek, fjärrlån? ½ timme max / dag

Ringa internt
Låntagare ringer angående omlån?

Bokhantering: Sortera, (larma på / av)
Etikettera, registrera tidskrifter dagligen

Märka, stämpla, koda? (nya)böcker
Plasta-, laga-, tejpa böcker
Rengöra CD-skivor

Pappersarb. Skriva ut på skrivare
Skriva ut påminnelser

Kundkontakt: Svara på biblioteksrelaterade frågor
Svara på andra frågor
Försäljning av biljetter, böcker, kort

Övrigt: Städa, rengöra
Läsa böcker
Läsa inköpslistor var 14:e dag

Utanför disk
Registrera nya böcker
Köpa in böcker
Placera ut böcker i hyllorna ca: 1 tim / dag
Sortera böcker i hyllorna
Torka i hyllorna
Hjälpa låntagare
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1. Känner du till varumärket fo:ra?           Ja          Nej     Tveksamt 

2. Vilken produkt förknippar du i första hand med fo:ra ?     Hylla     Bord   Bokvagn       Disk 

3. Har ni planer på inköp av          Hylla      Bord    Bokvagn      Disk 

4  Kommer Ert bibliotek att göra ombyggnader/  
    investeringar under år 2006/2007           Ja            Nej     Tveksamt 
 
6. Har du synpunkter på våra produkter? Framför dom gärna. Det kan gälla både det som är 
bra och det som du tycker är dåligt. Vi vill gärna veta vad du tycker. På så vis kan vi försöka 
att förbättra oss eller så kan vi glädja oss åt att vi gör bra produkter. Saknar ni någon speciell 
produkt som vi borde utveckla och marknadsföra vill vi gärna ta del av dessa funderingar. 
Ni är proffsanvändaren - vi är tillverkaren. 

................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Sid 2 frågeformulär om biblioteksdiskar. 

Tack för att du tog dig tiden att besvara våra frågor! Vi lottar ut en MP3 spelare för 
ifyllt formulär. 

Företag/Bibliotek: ....................................................................................................................... 

Namn: ...................................................................................   Tel.nr .......................................... 

Adress: ..................................................................................    mail ........................................... 

Postnr. Ort: ................................................................................................................................... 

 

Försäljningskontoret i Skellefteå 0910-72 59 39, Tillverkning i Kalix 0923-797 31, 
www.sscskelleftea.se 

 

http://www.sscskelleftea.se
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Vilka funktioner ska en bra fungerande biblioteksdisk innefatta? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Är det några funktioner, tillbehör du känner att du saknar till biblioteksdiskar, vilka? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Har du upptäckt något som saknas för låntagarens behov i biblioteksdisken? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nämn något som är speciellt positivt, praktiskt, gällande biblioteksdiskar eller biblioteks-
möbler i allmänhet. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Har du upptäckt några olycksrisker i samband med diskar, biblioteksmöbler? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Tror du det finns behov av att kunna bygga om, komplettera din biblioteksdisk i framtiden, på 
vilket sätt? 

 

       ja                                                   nej                                                vet ej 

………………………………………………………................................................................... 

………………………………………………………................................................................... 

Vilka är de senaste trenderna inom biblioteksområdet som du känner till? 

………………………………………………………................................................................... 

.....................................................................................................................................................

 



Bilaga 4.   1 (1) 

KRAVSPECIFIKATION NOVA DISK 
 
Krav 
Behålla sitt ursprungliga ”formspråk” design 
Passa in i olika typer av biblioteksmiljöer 
Medge enkel och billig tillverkning 
Medge lång livslängd 
Bygga på ett praktiskt kombinerbart modulsystem 
Medge god ergonomi för personal och låntagare 
Medge enkel skötsel 
Medge enkel rengöring 
Medge enkel montering 
Medge olika trä- och färgutföranden 
Medge höj- och sänkbarhet 
Fungera för såväl sittande som stående arbete 
Medge utrymme för all nödvändig kringutrustning 
Medge snygg och praktisk kabeldragning 
Medge handikappanpassning 
Medge låg skaderisk 
Vara anpassad för övriga kompletterande produkter 
Ska inte behöva provmonteras på fabrik före leverans 
Vara anpassad för olika typer av låntagare, såväl barn som gamla 
Ha ett konkurrenskraftigt försäljningspris 
Vara tillverkningsvänlig 
Ha fåtalet specialtillverkade beslag 
Vara lönsam att tillverka som styckeprodukt 
Utstråla god design 
Medge tillträde för rullstolsburna 
Medge lättåtkomlig plats för datorer direkt under arbetsskivan 
Vara tämligen neutral vad gäller färg och form 
Vara enkel att jobba vid 
Medge tillfredsställande benutrymme 
Medge plats för exponering 
Vara välkomnande mot låntagare 
Medge tillräckligt passagebredd mellan moduler 
Medge enkelt beredningsarbete  
 
Önskemål 
Medge ombyggnad och komplettering 
Ge minimalt med materialspill vid tillverkning 
Medge miljövänlig tillverkning 
Medge låga tillverkningskostnader 
Medge väl tilltagna arbetsytor 
Medge funktion som håller käppar och kryckor 
Tydligt signalera sin funktion 
Fungera som skyddande barriär 
Ha slittåliga ytor där så behövs 
Medge låsbara förvaring 
Medge lådförvaring 
Medge döljande av bildskärmsbaksidor 
Medge att arbetsdatorns bildskärm kan göras synlig även för låntagare 
Medge sekretess 
Medge sittplats för äldre vid disken 
Medge praktisk förvaring av skrivare 
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FORA NOVA DISK STANDARDMODUL Beställning kopplad till kapnotor

ORDERNUMMER:

STD.MODUL 1 STD.MODUL 2 STD.MODUL 3 STD.MODUL 4 STD.MODUL 5

LÄNGD: mm mm mm mm mm

ANTAL: st. st. st. st. st. TOTALT: st.
VARAV MED INDR. 

FRONT: st. st. st. st. st. TOTALT: st.
VARAV ICKE HÖJ- 
OCH SÄNKBARA: st. st. st. st. st. TOTALT: st.

PENNLÅDA  ANTAL: st. st. st. st. st. TOTALT: st.

KULÖR:

Formulär begränsat till 5 st. olika standardmodulslängder!

TRÄSLAG: Ingen pennlåda i moduler under 1200 mm längd!

Aldrig indragen front på stationär modul!

DIST.GAVLAR: st.

KABELGENOMF. 
VÄNSTER, ANTAL: st.

KABELGENOMF. 
HÖGER, ANTAL: st.

 
 

FORA NOVA DISK HÖRNMODULER

45 GRADER 
RAK

90 GRADER 
RAK

45 GRADER 
RADIE

90 GRADER 
RADIE

ANTAL: st. st. st. st.
KABELGENOMF. 

VÄNSTER, ANTAL: st. st. st. st.
KABELGENOMF. 
HÖGER, ANTAL: st. st. st. st.

TOPPHYLLA SKÄRM VÄSKHYLLA LÅDHURTS SKRIVARVAGN

ANTAL: ANTAL: ANTAL:
     DJUP     
ANTAL: ANTAL:

st. st. st. st. st.

LÄNGD:
GRUND 
ANTAL:

st. st.
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MONTERINGSANVISNING STANDARDMODUL 
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