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Sammanfattning 
I dagsläget finns ett stort och brett utbud av arbetskläder som är utformade 
för olika arbetsgrupper med varierande funktionalitetskrav och behov.  
Snickers Workwear, ett av Europas ledande varumärken inom arbetskläder, 
har dock identifierat ett behov av och ett bristande utbud på arbetsbyxor som 
är designade specifikt för elektriker. Elektriker har ett fysiskt krävande  
arbete som i sin tur ställer krav på utformningen och funktionen på deras 
arbetstillbehör, däribland arbetskläder. Syftet med detta projekt har varit att, 
på uppdrag av Snickers Workwear på Hultafors Group AB, utveckla en  
arbetsbyxa speciellt anpassad för elektriker. Fokus har legat på fickornas 
utformning, funktion och placering för att underlätta användningen liksom  
förvaringen av verktyg och tillbehör på ett säkert och ergonomiskt sätt.  
 
Projektet inleddes med en förstudie som utgjorde underlaget för en idéfas 
där bland annat en ergonomiundersökning för elektriker med fokus på  
arbetsställningar, rörelsemönster och förvaring av verktyg genomfördes. För 
att därefter utveckla och generera nya idéer hölls en workshop tillsammans 
med personal från Snickers Workwear. Efter en urvalsprocess gick idéerna 
med störst potential vidare in i en konceptfas. Genom tester och  
modellbyggen utvecklades idéerna till ett helhetskoncept som i nästa fas 
analyserades genomgående kring utformning och funktion. Projektet  
avslutas med att tydligt konkretisera konceptets slutgiltiga design och  
funktion med hjälp av ritningar och funktionsmodeller. Slutresultatet av 
konceptframtagningen resulterade i en specialanpassad arbetsbyxa för  
elektriker med tillhörande hängslen, som både till utseende, funktion och 
komfort syftar till att skapa gynnsammare och mer ergonomiska  
förutsättningar för elektrikers dagliga arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYCKELORD: Ergonomi, förvaring, verktygsuppsättning, hölsterficka, 
dumpficka, buntbandshållare, benficka, ripsbandssystem, elektrikerhängslen, 
basplagg, elektrikerbyxa. 



  

Abstract 
There is a huge range of work clothing on the market today that is designed 
for various professions with varying functionality requirements. Snickers 
Workwear, one of the leading brands in the workwear industry in Europe, 
has however identified both need and a lack of supply regarding  
work trousers especially designed for electricians. Electricians have a  
physically demanding job, which makes it necessary for their work  
equipment, including clothing, to meet certain requirements regarding both 
design and function. The purpose of this project has been to develop a pair 
of work trousers especially designed for electricians, by order of the  
Snickers Workwear at Hultafors Group AB. Focus has been laid on the  
design, function and location of pockets of the trousers, and that these will 
ease and improve the use and storage of tools and other equipment in a safe 
and ergonomic way. 
 
A pre study was performed in the beginning of the project, followed by a 
concept phase that included a study of ergonomics for electricians with  
focus on their work positions, movement patterns and storing of tools. In 
order to develop and generate new ideas within the project, a workshop was 
held with staff from Snickers Workwear. The ideas with the greatest  
potential was identified through a selection process and brought further into 
the concept phase, and by testing and building models the ideas were further 
developed and put together into one complete concept. That whole concept 
was then thoroughly analyzed with focus on both design and function and 
the final design and functions were illustrated in both drawings and  
functional prototypes. Finally the project resulted in a model of customized 
work trousers especially designed for electricians, with complementary 
braces, which regarding both appearance, function and comfort aims at  
creating more favorable and ergonomic conditions for every electrician's 
daily work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Ergonomics, storage, tool kit, holster pocket, dump pocket, 
cable tie holder, leg pocket, rips band system, electricians braces, basic 
wear, electricians trousers. 
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1 Introduktion 
Följande projektrapport utgör en del av ett examensarbete i kursen D0023A 
inom Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet  
omfattar ett utvecklingsprojekt där en ny arbetsbyxa ska tas fram för  
elektriker med syftet att underlätta arbetet på ett smidigt och ergonomiskt 
hållbart sätt. Examensarbetet utförs som ett projekt för Snickers Workwear, 
en del av Hultafors Group AB. 

1.1 BAKGRUND 
Snickers Workwear ingår i moderbolaget Hultafors Group AB som under 
varumärket utvecklar och tillverkar förstklassiga arbetskläder utifrån  
skickliga hantverkares behov. Snickers Workwear har ett brett produkt-
sortiment och är ett av Europas ledande varumärken inom arbetskläder.   
Enligt Snickers Workwear själva utgör kombinationen av avancerad design, 
funktionalitet, användarvänlighet, säkerhet och slitstyrka en del i strävan 
efter att ständigt ligga i framkant när det gäller utveckling av sina produkter. 
Målet enligt Hultafors Group AB (u.å) är att underlätta yrkeslivet för  
hantverkare och samtidigt öka säkerheten och produktiviteten så att de kan 
fortsätta ligga i framkant och få jobbet gjort.  
 
Snickers Workwear har tidigare tillverkat en rad olika modeller av arbets-
byxor med varierade funktioner, material och utseende. De har dessutom 
tagit fram och lanserat XTR Toolbelt som är ett specialdesignat bälte med 
justerbara fickor för elektriker samt Fexi Tool Bag som är en prisbelönt 
verktygslåda i form av en väska eller ryggsäck. (Snickers Workwear, 2016) 
Nu ser Snickers Workwear även utvecklingspotential i att utforma en ny  
arbetsbyxa, skräddarsydd efter elektrikers behov. (Hultafors Group AB, u.å.) 
 
Av denna anledning väljer nu Snickers Workwear på Hultafors Group att 
driva ett utvecklingsprojekt för att ta fram den nya arbetsbyxan. Detta  
examensarbete utgör en del av utvecklingsprojektet där uppdragsgivaren 
behöver hjälp med att finna ett helhetskoncept för byxans fickor. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Målsättningen med examensarbetet är att ta fram och presentera ett helhets-
koncept för fickornas utformning till den nya elektrikerbyxan som med rätt 
design uppfyller elektrikers behov att använda och förvara verktyg på ett 
smidigt, säkert och ergonomiskt sätt under utförandet av sitt arbete.  
Helhetskonceptet ska presenteras i form av ritningar och funktionsmodeller. 
Projektet ska innehålla en analys av elektrikers rörelsemönster, verktygs- 
uppsättning och behovet av tillgängliga verktyg under arbetsmomenten. För 
att inkludera interaktionen mellan byxa, fickor och användare ska projektet 
till en början behandla arbetsbyxan i sin helhet för att senare koncentreras 
till utformningen av fickorna. Fokus ska främst ligga på funktionalitet,  
hållbarhet och komfort. 
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Avgränsningen innebär ett arbete på konceptuell nivå med en eller flera  
presentationsmodeller och ritningar som slutresultat. Det kommer inte att 
vara en färdig lösning med avseende på tillverkningsmetoder och material-
val. Standarder för placering av fickor, mått och storlekar kommer endast till 
viss del att tas i beaktning. Den ekonomiska aspekten för  
implementering av konceptet kommer inte heller att beaktas. I projektet är 
fokus främst på arbetskläder för elektriker på byggarbetsplatser. 

1.3 INTRESSENTER 
Projektets fokus riktas till de tänkta slutanvändarna, elektriker inom bygg-
branschen. Denna målgrupp kommer direkt att beröras av konceptlösningen 
och är därför den viktigaste intressenten. Den sekundära intressenten med 
avsikten att realisera konceptet är Snickers Workwear, med Henry Lundberg 
som handledare för utvecklingsprojektet. Luleå tekniska universitet är en 
indirekt intressent som kommer att bedöma examensarbetet utan att beröras 
av konceptlösningen, se figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 - Intressentanalys 

1. Elektrikerna 

2. 

3. 
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1.4 ARBETETS STRUKTUR 
Rapporten beskriver arbetsprocessen för hur en ny arbetsbyxa för elektriker 
har tagits fram. En ergonomistudie redogörs också. Delarna är hopskrivna 
och läses parallellt. I introduktionskapitlet redogörs bakgrunden till  
projektet, vad projektet ska innehålla och vad det ska leda till. I nästa  
kapitel, teoretiska referensramar, behandlas den grundläggande teorin som 
ligger bakom projektet. Hur projektet genomfördes och vilka metoder som  
användes beskrivs i kapitlet metod och genomförande. Resultatet från  
projektets olika faser beskrivs i kapitlet resultat. I diskussionskapitlet 
analyseras resultatet och projektet i sin helhet. Frågeställningen i  
introduktionskapitlet besvaras under rubriken slutsats, som är det sista  
kapitlet i rapporten. 

1.5 FRÅGESTÄLLNING 
Följande frågeställning har formulerats för att med hjälp av projektets  
innehåll besvaras i slutet av rapporten. Hur kan ett helhetskoncept av ett par 
arbetsbyxor tillgodose elektrikers förvaringsbehov och samtidigt förbättra 
deras ergonomi? 

2 Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar den grundläggande teorin bakom projektarbetet. 

2.1 TEKNISK DESIGN 
Design som vetenskapsområde började enligt Johannesson et al. (2013) på 
1950-talet och utvecklingen har sedan dess fortsatt i allt snabbare takt.  
Johannesson et al. (2013) menar att det idag krävs ny kunskap och nya  
arbetsmetoder för att utvecklingen ska kunna fortgå eftersom varor och 
tjänster bör anpassas efter användarens behov och önskemål, samtidigt som 
tillverkarens mål uppnås på ett ekologiskt hållbart sätt. Design handlar  
således om innovation, att skapa produkter efter marknadens efterfrågan 
menar Johannesson et al. (2013). Vidare förklarar Johannesson et al. (2013) 
att drivkraften för utvecklingen kommer från konsumenternas förväntningar 
på nya tjänster och produkter samt den globala marknadskonkurrens som 
råder.  
 
Johannesson et al. (2013) menar att design går att se från olika perspektiv 
kring vad som är och vad som borde vara. Användarperspektivet handlar 
enligt Johannesson et al. (2013) om ergonomiska aspekter, säkerhet,  
kommunikation, status samt hur en produkt eller tjänst upplevs i form av 
komfort, nytta och glädje. I ett företagsperspektiv handlar design enligt  
Johannesson et al. (2013) om att nå framgång genom att förstå produkten 
och att använda den som konkurrensmedel. Innovation och kreativitet är 
centrala för industriperspektivet och samhällsperspektivet ser främst på  
innovation och design som ett viktigt samhällsintresse menar Johannesson et 
al. (2013). 
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2.2 ERGONOMI 
En djupare förståelse inom ergonomi är viktigt för hur projektet ska förhålla 
sig till ämnet vid utformningen av elektrikerbyxan. Begreppet ergonomi 
handlar enligt Arbetsmiljöverket (u.å) om att förebygga risker för ohälsa och 
olycksfall genom att anpassa arbetet till människans förutsättningar. En  
helhetssyn gällande planering och organisering av arbetet är en viktig  
utgångspunkt menar Arbetsmiljöverket (u.å). Vidare förklarar Arbets-
miljöverket (u.å) att ergonomi handlar om hur arbetsmiljön uppfattas fysiskt, 
mentalt och organisatoriskt. För att prestera och må bra bör därför de  
anställdas olikheter beaktas och det ska det även finnas tillräckligt med  
variation gällande rörelse och belastning samt återhämtningsmöjligheter 
(Arbetsmiljöverket, u.å.). Följande avsnitt behandlar de fysiska aspekterna 
av begreppet.  
 
2.2.1 Kroppsställningar, arbetshöjd och arbetsyta 
För att ta reda på hur god ergonomi på en arbetsplats ska uppnås och vad 
som bör undvikas ansågs en undersökning kring arbetsställningar, arbetshöjd 
och arbetsyta vara relevant för att anpassa arbetsbyxorna så att användaren 
lättare kan utföra arbetet på ett mer ergonomisk sätt. Enligt Arbets-
miljöverktet (2015) ska arbetsplatsen vara utformad så att en upprätt  
hållning med sänkta axlar och överarmarna intill kroppen kan intas i arbetet. 
Bohgard et al. (2011) menar att det finns ett samband mellan kroppens  
dimensioner och arbetsplatsens utformning som avgör viken kroppsställning 
som intas vid utförandet av ett arbete. Vidden av kroppsställningens  
begränsning beror enligt Bohgard et al. (2011) på hur frekvent den fysiska 
eller visuella kontakten mellan arbetare och omgivning är. Vidare menar 
Bohgard et al. (2011) att anledningen till att olämpliga arbetsställningar intas 
under utförandet av ett arbete beror ofta på att åtgärderna som finns kan vara 
tidsödande och kräva besvärlig hjälputrustning. Det är därför viktigt att  
planera arbetsplatsens utformning så att goda kroppsställningar kan intas på 
ett smidigt sätt menar Bohgard et al. (2011). Rekommendationerna för att 
undvika belastande arbetsställningar förklarar Bohgard et al. (2011) på  
liknande sätt som arbetsmiljöverket gällande vikten av en upprätt hållning i 
nacke och rygg med överarmarna nära kroppen. Vridna, sneda och böjda 
positioner samt att lederna hålls utsträckta i sina yttre lägen bör enligt  
Bohgard et al. (2011) undvikas och en variation av olika kroppsställningar 
anges också som en viktig aspekt. 
 
Arbetsmiljöverket (2015) menar att arbetshöjden vid sittande och stående 
ställning ska ligga i eller strax under armbågshöjden. En arbetshöjd mer än 
20 centimeter över eller under armbågshöjden anses enligt Arbets-
miljöverket (2015) som mindre lämplig. I likhet med Bohgard et al. (2011) 
ska frekvent arbete över axelhöjd och under knähöjd undvikas helt. Vidare 
förklarar Arbetsmiljöverket (2015) att arbete som pågår under en längre tid 
ska utföras inom underarmens räckvidd. 
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Figur 3 – Arbetsmiljöverkets  
rekommenderade arbetsområde. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Höjden över golvet vid utförandet av ett arbetsmoment har en avgörande 
betydelse för vilken kroppsställning som intas menar Arbetsmiljöverket 
(2015). I en för hög arbetsställning hålls armarna i ett högt läge vilket ökar 
den statiska belastningen på skuldrans muskler medan en för låg arbets-
ställning utsätter rygg och nacke för oönskad belastning när kroppen och 
huvudet lutas framåt menar Arbetsmiljöverket (2015).  
 
Skillnaden mellan arbetshöjd och arbetsytans höjd är enligt Bohgard et al. 
(2011) viktigt att poängtera eftersom arbetshöjden kan vara högre än arbets-
ytan vid användandet av verktyg och annan utrustning. För att minska  
påfrestningen på kroppen vid lyft är en rak och framåtriktad ställning med 
brett fotavstånd och böjda knän att föredra menar Bohgard et al., (2011). 

2.2.2 Antropometri 
Vid utformningen av elektrikernas arbetsbyxor ansågs användarens kropps-
mått, räckvidd och kroppsställningar vara viktiga att ta hänsyn till för att 
skapa god passform och utse en lämplig placering av olika byxfickor. På så 
sätt ansågs möjligheterna för att skapa god ergonomi, komfort och smidig 
verktygsförvaring öka. Att välja vilka kroppsdimensioner som arbets-
byxorna skulle designas efter ansågs också vara en viktig aspekt vid  
utformningen. Bohgard et al. (2011) menar att antropometri handlar om 
människans kroppsmått gällande dimensioner, proportioner, räckvidd, 
kroppsställningar och rörelseutrymme. Tröghetsmoment, muskelstyrka och 
kroppens tyngdpunkter hör också till begreppet enligt Bohgard et al. (2011). 
Idag används anatomin för att anpassa produkter och arbetsplatser efter 
människans anatomi och fysiska egenskaper menar Bohgard et al. (2011). 
Vidare förklarar Bohgard et al. (2011) att användarens säkerhet, hälsa och  
välbefinnande påverkas negativt om anpassningen är dålig samtidigt som 
arbetsprestationerna gällande effektivitet och kvalitet också kan påverkas 
negativt om arbetsplatsen är dåligt utformad. Enligt Bohgard et al. (2011) är 
en grundlig analys kring arbetsuppgifter och verktyg i samverkan med  
arbetaren nödvändig för att utforma välanpassade arbetsplatser. De flesta 
mått grundas på medelvärde och standardavvikelse eftersom Bohgard et al. 
(2011) menar att människans kroppsmått är statistiskt normalfördelade över 

Figur 2 – Arbetsmiljöverkets  
rekommenderade arbetshöjd. 
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en population. Muskelstyrka och kroppsvikt är enligt Bohgard et al. (2011) 
exempel på två variabler som inte hör till normalfördelningen. 
 
När antropometrin ska tillämpas är olika percentiler i materialet en vanlig 
utgångspunkt menar Bohgard et al. (2011). Om man väljer att designa för 
den 95:e percentilen angående ett utrymme, innebär det enligt Bohgard et al. 
(2011) att utrymmet är stort nog för 95 procent av normalpopulationen. Vid 
användningen av antropometri finns det enligt Bohgard et al. (2011) fem 
grundläggande begrepp och överväganden. 
 

1. Design för den största individen: Handlar om att skapa tillräckligt 
med rörelseutrymme för armar och ben. Begränsningen sker endast 
åt ett håll och i många fall väljs måtten från den 95:e percentilen. 

2. Design för den minsta individen: Behandlar räckviddsmått i form 
av maximala avstånd till vad som ska kunna nås, exempelvis ratten i 
en bil. Den 5:e percentilen väljs ofta eftersom det innebär att 95  
procent av populationen har tillräcklig stor räckvidd. 

3. Design för alla: Innebär att hänsyn ska tas till en stor variationsvidd 
av olika mått. 5:e och 95:e percentilen brukar väljas som gränser då 
90 procent av populationen passar in. 

4. Design för medelindividen: En designanpassning efter medel- och 
medianvärden för den tänkta användarpopulationen. Görs ofta på 
grund av ekonomiska och praktiska skäl. 

5. Design för funktionshinder och speciella populationer: Är en 
samhällsambition som syftar till att skapa tillgänglighet även för 
grupper med olika funktionshinder. Behov av ett större utrymme för 
rullstolar är ett exempel som ska beaktas. 

 
Antropometrin kan även uppdelas i statiska eller dynamiska mått och brukar 
benämnas med orden strukturell eller funktionell data menar Bohgard et al. 
(2011). Vidare förklarar Bohgard et al. (2011) att strukturell data utgår ifrån 
standardiserade strikta kroppsställningar exempelvis stående med  
armarna längs sidorna och sittande ställning med lår och underben i en rät 
vinkel. Enligt Bohgard et al. (2011) är kroppsvikt och kroppslängd exempel 
på mått som tillhör strukturell data och måtten är angivna i naket tillstånd. 
Bohgard et al. (2011) anser dock att det är viktigt att i praktisk tillämpning ta 
hänsyn till kläder och utrustning. Funktionell data handlar enligt Bohgard et 
al. (2011) om räckvidd och rörelseutrymme. Måtten används för att ange 
vilken frihet som finns när det gäller rörelsemönster och att inta olika 
kroppsställningar samt till att bestämma säkerhetsmarginaler för att undvika 
för trånga utrymmen menar Bohgard et al., (2011). 

2.2.3 Muskelobalans  
Att undersöka hur ojämnt fördelad last kan påverka människokroppen  
ansågs viktigt att beakta vid utformningen av arbetsbyxorna om  
elektriker exempelvis arbetar i sneda arbetsställningar eller bär och förvarar 
verktyg på ett obalanserat sätt. Enligt Woxnerud och Ringberg (2006) kan 
obalans i musklerna orsakas genom att gå och stå på fel sätt. Efter en längre 
tid kan det uppstå om en väska alltid bärs på samma sidas axel eller om ett 
barn ständigt bärs på samma höft menar Woxnerud och Ringberg (2006).  



 7 

Start SlutDelmål 1 Delmål 2 Delmål 3Förstudie Idéfas Konceptfas Detaljdesign

Figur 4 – Stage-gate modell  

Vidare förklarar Woxnerud och Ringberg (2006) att ett snedställt bäcken 
också kan orsaka muskelobalans liksom frekventa sidoböjningar och åt ena 
hållet eller att stå med kroppsvikten på ena foten, framförallt om tunga  
föremål samtidigt bärs. Muskelobalansen kan i sin tur leda till att ryggraden 
blir sned vilket brukar benämnas som funktionell skolios menar Woxnerud 
och Ringberg (2006). En vanlig konsekvens är att ena benet kan verka 
längre än det andra vilket enligt Woxnerud och Ringberg (2006)  beror på att  
musklerna på ena sidan blivit stramare på grund av den sneda belastningen. 
En mer utvecklad skolios kan ge upphov till svåra smärtor i hela ryggen, 
trötthet samt svårigheter att andas menar Woxnerud och Ringberg (2006). 

2.2.4 Arbetsskador 
För att ta reda på om det finns vanligt förekommande arbetsskador inom 
elektrikeryrket som kan kopplas till bristande ergonomi ansågs en  
undersökning av detta vara nödvändigt för projektet. Enligt Hunting, Welch, 
Cuccherini och Seiger (1994) i en studie från The George Washington  
University som handlar om skador på skelettmuskulatur bland elektriker 
upplever 82 procent av 308 deltagare i underökningen att de haft ett  
skadesymptom och 57 procent två eller fler symptom. Skadorna innefattar 
bland annat inflammation i musklernas senfästen och ländryggssmärta som 
enligt Hunting et al. (1994) kan bero på ansträngda arbetsställningar eller 
repetitiva och kraftfulla rörelser. Största andelen 51 procent av elektrikerna i 
undersökningen rapporterar om ryggproblem och en stor del rapporterar 
även om problem med knän, nacke, hand/vrist och skuldror menar Hunting 
et al. (1994). 

3 Metod och genomförande 
I detta kapitel förklaras projektets genomförande och vilka metoder som  
användes. 

3.1 PROCESS 
Arbetsprocessen följer en Stage-gate modell som är indelad i olika faser och 
delmål. Modellen inleds med en förstudiefas följt av en idéfas, konceptfas 
samt en detaljdesignfas, se figur 4. Varje fas avslutas med ett delmål där ett 
beslut fattas för om det uppsatta delmålet har uppnåtts och om projektet ska 
fortgå, kompletteras eller avslutas (Johannesson et al., 2013). En Stage-gate 
modell bör enligt Johannesson et al. (2013) tillämpas om det i förväg går att 
dela in projektet i de steg arbetet ska genomgå. I detta projekt kunde  
indelningen av olika arbetssteg göras enligt Stage-gate modellen eftersom 
projektmålet var tydligt definierat innan projektets start. 
 
 
 
 
 
 
Projektet inleddes med en planering för att strukturera projektets upplägg. 
Handledaren Henry Lundberg på Snickers Workwear och handledaren  
Anders Håkansson från Luleå tekniska universitet deltog i planeringen  
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genom möten där planering och uppdragets innehåll diskuterades.  
Planeringen resulterade i en projektplan som låg till grund för arbets-
processen. Därefter påbörjades förstudiefasen som handlade om att ta reda 
på vilka behov och problem som finns samt att samla tillräckligt med  
kunskap och information som grund för det fortsatta arbetet. Idéfasen  
innebar att flera idéer togs fram utifrån en kravspecifikation som upprättats i 
förstudiefasen. Under konceptfasen vidareutvecklades tre idéer till mer  
genomarbetade koncept. En utvärdering av koncepten gjordes och ett av 
koncepten valdes ut för att förbättras ytterligare och tydligt visualiseras i den 
avslutande detaljfasen. 

3.2 PLANERING 
Vid projektets start planerades projektet noga för att skapa ett smidigt  
arbetsförlopp med goda förutsättningar för att genomföra projektet inom en 
tidsram på tio veckor. Planeringen sammanfattades i en projektplan för 
skapa en tydlig och gemensam bild över projektets upplägg och ingående 
delar. Planeringen diskuterades med Henry Lundberg på Snickers Workwear 
samt Anders Håkansson på universitetet för att alla parter skulle vara  
överens om vad som skulle göras, när det skulle uträttas och hur det skulle 
utföras. En aspekt som diskuterades var projektets omfattning, det vill säga 
hur stort område projektet skulle behandla. Avgränsningar en annan och 
handlade om att besluta vilka aspekter som inte skulle ingå. Definierade  
avgränsningar och beslut om arbetets omfattning underlättade inte minst för 
tidplaneringen och arbetets klarhet. Syfte och mål var också något som  
diskuterades för att komma överens om arbetets innehåll och skapa lika  
förväntningar på resultatet. Tidplaneringen sammanfattades i en tidplan som 
upprättades i form av ett Gantt-schema. Enligt Johannesson et al. (2013) är 
Gantt-schemat en mycket enkel tidplaneringsmetod som på ett tydligt sätt 
åskådliggör ett projekts tidsåtgång samt start- och slutpunkter för varje  
projektaktivitet (Johannesson et al., 2013). Metoden visualiserar även hur 
olika arbetsfaser förhåller sig till varandra och ska betraktas som ett  
dynamiskt dokument som kan komma att ändras under arbetets gång  
(Eriksson & Lilliesköld, 2005).  

3.3 FÖRSTUDIE 
I följande avsnitt beskrivs hur arbetet i förstudien genomfördes. 

3.3.1 Nulägesbeskrivning 
Inledningsvis genomfördes en undersökning av Snickers Workwears  
nuvarande produktsortiment för att få bättre förståelse och kunskap kring 
produkterna. Samtidigt studerades elektrikers arbetsmiljö för att finna behov 
och brister angående ergonomin samt användning och förvaring av verktyg. 

Produktsortiment 
För att identifiera styrkor och svagheter i Snickers Workwears produkt- 
sortiment studerades samtliga byxmodeller och andra produkter som kan 
kopplas till elektrikers ergonomi och behov av att förvara verktyg under  
arbetet. Snickers Workwears produktkatalog och hemsida användes flitigt 
för att läsa om produkternas egenskaper och utformning. Henry Lundberg 
höll en privat presentation om företagets byxmodeller där verkliga produkt-
exemplar visades upp och detaljerad information förklarades kring byxornas 



 9 

utveckling, kvalitet, design, funktion, material samt om tillverkning,  
försäljning, kostnader och storlekar. Produktutvecklaren Malin Enoksson 
och designern Mattias Sjöberg på Snickers Workwear gick också igenom 
sortimentet och demonstrerade olika byxmodeller. Prototyper och tidigare 
undersökningar för några av företagets produkter studerades också. 

Intervjuer och observationer 
För att ta reda på vilka kroppsställningar och rörelsemönster som är vanligt 
förekommande hos elektriker samt vilka verktyg som används, bestämdes 
tre besök på olika arbetsplatser. Andra punkter som också utreddes handlade 
om verktygsförvaring, vilka verktyg som är vanligast att bära under arbets-
momenten, upplevelser och tankar kring arbetsbyxor och annan utrustning 
samt behov av lättillgängliga verktyg. Arbetsplatserna som besöktes  
varierade i storlek och valdes avsiktligt ut för att få en bredare bild av vilka 
behov elektriker har gällande att förvara verktyg under arbetet. Kontakt-
personerna var i åldern 20-30 år med 3-4 års arbetserfarenhet inom  
branschen. Detta val grundades på ett antagande om att yngre personer är 
öppnare för förändring och mer villiga att testa nya lösningar.  
 
Under besökstillfällena genomfördes deltagande observationer och semi-
strukturerade intervjuer som dokumenterades med fotografier och  
anteckningar. En semistrukturerad intervju är en kvalitativ metod som 
enligt Eriksson (u.å.) är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 
sammanförs genom att forskaren själv befinner sig i den sociala  
verklighet som analyseras. Vidare beskriver Eriksson (u.å.) att  
datainsamling och analys sker samtidigt och att forskaren själv försöker 
uppfatta människors handlingar och handlingarnas innebörder. En semi-
strukturerad intervju innebär enligt Davidsson och Patel (1994) att  
intervjun inleds med öppna frågor som succesivt blir mer specifika.  
Intervjun utgår enligt Davidsson och Patel (1994) från en mall med  
specificerade frågor som kan modifieras och anpassas efter en  
användares bakgrund, situation och miljö. 
 
Davidsson och Patel (1994) menar att personen som blir intervjuad kommer 
att vara mer avslappnad och mindre utsatt när de inledande frågorna är lite 
mer generella, vilket leder till en naturligare dialog. Metoden ansågs lämplig 
att använda eftersom elektrikers arbetsmiljö kan variera samtidigt som tid 
ges för att låta mer omfattande frågor bearbetas, innan de blir mer  
djupgående. Deltagande observationer är en metod som innebär att  
kunskaper erhålls genom att umgås och vara verksam tillsammans med  
aktörerna i samma miljö och sammanhang som studeras (Josefsson, 2016). 
Under samtliga besök på elektrikernas arbetsplatser användes denna metod 
eftersom det ansågs ge en klarare uppfattning om vad yrket innebär, vilka 
behov som finns och hur arbetsuppgifterna utförs i praktiken. 
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Figur 5 – De intervjuade elektrikerna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3.2 Nulägesanalys 
Efter utforskningen av nuläget med avseende på produktsortiment och  
elektrikernas arbetsmiljö analyserades den insamlade informationen. 

Analys av produktsortiment 
Vid undersökningen av Snickers Workwears produktsortiment analyserades 
för- och nackdelar med produkternas egenskaper utifrån de behov och  
brister som uppmärksammades vid besökstillfällena på elektrikernas arbets-
platser och från tidigare genomföra undersökningar på företaget. Det  
handlade främst om kvalitetsbrister där arbetsbyxorna gått sönder,  
bristande förvaringsmöjligheter och behov av större rörelsefrihet i byx-
materialet.  

Analys av intervjuer och observationer 
Den insamlade informationen från intervjuerna och observationerna  
sammanfattades och analyserades efter varje besökstillfälle. Gemensamma 
behov och bristfälligheter undersöktes för att skapa en enhetlig bild för vilka 
förbättringar och funktioner som skulle prioriteras. Den ergonomiska 
aspekten analyserades genom att försöka finna olika samband mellan  
utrustning, arbetsställningar och arbetsrörelser. Elektrikernas arbets-
ställningar jämfördes även med teorin om arbetsskador för att se vilka  
kroppsställningar som ansågs vara direkt olämpliga.  

3.3.3 Benchmarking 
Benchmarking är enligt Pryor (1989) en metod som företag använder för att 
uppnå bättre resultat genom att jämföra och mäta prestationerna i produkter 
med de ledande konkurrenterna. Genom att bestämma hur konkurrenterna 
uppnår en viss prestandanivå och använda denna information till egna  
strategier och tillämpningar kan företaget uppnå högre prestationer menar 
Pryor (1989).  
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Enligt Pickering och Chambers (1991) kan metoden delas in i fem olika 
former; intern-, funktionell-, generisk- konsument- samt konkurrent-
benchmarking. Den interna benchmarkingen handlar om att jämföra olika  
strategier inom samma koncern medan funktionell benchmarking innebär 
jämförelser mellan olika verksamheter inom samma affärsområde menar 
Pickering och Chambers (1991). Vidare förklarar Pickering och Chambers 
(1991) att generisk benchmarking handlar om inlärning från andra  
verksamheter, oavsett bransch. Jämförelser mellan prestation och  
konsumenternas förväntningar benämns som konsument benchmarking,  
medan jämförelser mellan egna prestationer och konkurrenterna handlar om 
konkurrent benchmarking menar Pickering och Chambers (1991). 
 
Den sistnämnda är den form som i störst utsträckning användes under  
förstudien. Metoden valdes eftersom Snickers Workwear har ett flertal  
väletablerade konkurrenter som tillverkar arbetskläder som varierar med  
avseende på funktion och design. Blåkläder, Fristads Kansas, L.Brador och 
Björnkläder är några exempel och en jämförelse med deras produkter var 
både smidigt att genomföra och viktigt då produktionen riktas till en  
gemensam målgrupp. Generisk benchmarking användes till viss del för att 
söka inspiration från andra branscher där förvaringsmöjligheter och snabb  
tillgång till utrustningen är viktig. 
 
Internet användes som hjälpmedel för samtliga av dessa jämförelser.  
Utifrån de behov som uppkom under besökstillfällena på elektrikernas  
arbetsplatser gjordes en konsument benchmarking genom att jämföra  
behoven med egenskaperna för Snickers Workwears egna produkter.  
Anledningen var att öka möjligheten till att lättare finna positiva egenskaper, 
brister och saknade funktioner i företagets produktsortiment. 

3.3.4 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett resultat av förstudien som innebär att produktens 
funktionella krav fastställs. Till en början ska kraven beskriva vad produkten 
ska kunna uträtta. Kravspecifikationen vidareutvecklas sedan för att i detalj 
beskriva hur kraven ska uppfyllas i samband med att en teknisk lösning tas 
fram. Konstruktionskriterier brukar delas upp i krav och önskemål. När det 
handlar om ett krav måste kriterierna alltid vara fullständigt uppfylla, medan 
önskemålens kriterier endast behöver vara uppfyllda till viss del.  
Önskemålen kan med hjälp av viktningsfaktorer även graderas beroende på 
hur viktiga de anses vara. (Johannesson et al., 2013) 
 
Vid upprättandet av kravspecifikationen i detta projekt användes upp-
delningen av krav och önskemål eftersom det ansågs vara en bra metod för 
att lättare kunna avgöra vilka aspekter som skulle prioriteras. För att under-
lätta avvägningarna viktades även önskemålen med viktningsfaktorer (1-5), 
där viktningsfaktor 1 betyder att önskemålet anses nära oviktigt medan det 
med faktor 5 anses vara mycket viktigt. Kravspecifikationen delades upp i 
olika kategorier för att tydliggöra vilka aspekter som varje krav/önskemål 
handlade om. Handledaren Henry Lundberg på Snickers Workwear och tre 
elektriker, en från respektive arbetsplats, deltog i viktningen där  
medelvärdet av önskemålen beräknades som total viktningspoäng.  
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Eftersom de tre elektrikerna var fler i antal vägde deras totala viktnings-
poäng mest. Medelvärdet beräknades inte när ett krav sattes av någon utav 
deltagarna eftersom ett krav ansågs väga mycket tyngre än ett önskemål.  
 
Anledningen till att vikta på detta sätt var att slutanvändarnas sammanlagda 
poäng skulle väga tyngst, samtidigt som viss hänsyn togs utifrån ett  
företagsperspektiv. Eftersom Snickers Workwear har stor erfarenhet inom 
produktutveckling och tillverkning av arbetskläder ansågs denna input  
väsentlig att räkna in.  

3.3.5 Litteraturstudie 
Under förstudien genomfördes en litteraturstudie för att få en djupare  
förståelse och kunskaper kring ergonomi och produktutveckling. Områdena 
har beaktats vid utformningen av slutkonceptet och var därför relevanta för 
projektet. Fakta har hämtats från kurslitteratur inom Teknisk design,  
vetenskapliga artiklar via universitetets databaser och Google Scholar. 
Google har använts som sökmotor för att leta information och användbara 
källor. 
 
Sökord: Teknisk design, ergonomi, kroppsställningar, arbetshöjd, arbetsyta, 
benchmarking, semistrukturerad intervju, deltagande observation, Gantt-
schema. 

3.4 IDÉFAS 
I avsnittet beskrivs hur olika idéer togs fram under idéfasen. Till stor del 
handlade arbetet om att bygga en kvantitativ idébank med många lösningar 
för att sedan gallra fram de allra bästa idéerna och föra dem vidare in i  
konceptfasen. 

3.4.1 Kreativa metoder 
För att skapa en ett stort antal produktlösningar som uppfyller krav-
specifikationens kriterier finns en rad olika kreativa metoder att tillämpa. 
 
Brainstorming är en välkänd kreativ metod där en grupp av 5-15 personer 
samverkar för att ta en stor kvantitet lösningar. Tanken är att utveckla 
varandras idéer genom associationer och kombinationer av olika lösningar. 
Processen ska vara öppen och fri från kritik av framkomna idéer.   
Diskussionsmetoden är en annan kreativ metod som syftar till att gruppen 
tillsammans arbetar fram en lösning efter att diskussionsledaren presenterat 
problemet. Ledarens uppgift är att agera demokratiskt och låta gruppen 
komma fram till olika lösningar utan att lägga fram egna förslag eller styra 
diskussionen i en viss riktning. Lösningsförslagen ska dokumenteras av  
ledaren som sedan ska hjälpa gruppen att komma fram till de bästa  
lösningarna och samtidigt låta alla personer komma till tals.  
Idéskiftesmetoden syftar till utnyttja fler infallsvinklar på problemet genom 
att använda gruppmedlemmarnas idéer som språngbräda för att utveckla 
egna lösningar. Gruppen har en given problemformulering och antecknar 
lösningar individuellt genom skisser och beskrivningar på ett papper. Ett 
antal minuter senare byter gruppmedlemmarna papper och vidareutvecklar 
varandras lösningar. Processen upprepas några gånger innan en ny problem-
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formulering anges och nya individuella lösningsförslag antecknas.  
(Johannesson et al., 2013) 
De sex tänkarhattarna är en tankemetod formulerad av författaren Edward 
de Bono som syftar till att dela upp tankarna kring en lösning så att olika 
synvinklar inte blandas ihop. De fiktiva hattarna har olika färger som  
representerar olika sorters tänkande som exempelvis kreativitet, logik,  
optimism och känslor. Tanken är att varje gruppmedlem ska använda en 
utav hattarna och enbart tänka utifrån hattens karaktärsdrag. (EDU.fi, 2013) 
 
För projektets idégenerering valdes en kombination av ovan beskrivna  
metoder för att effektivisera idéskapandet och samtidigt få fram ett stort  
antal och mer genomtänkta lösningsförslag. Idégenereringsprocessen  
genomfördes under en workshop, läs 3.4.2 workshop, där brainstormingens 
fria sätt att kläcka idéer användes till en början för att få igång tankeverk-
samheten och skapa en trivsam stämning där alla tankar kring det givna äm-
net uppmuntrades. Diskussionsmetoden med en demokratisk ledare  
användes för att samtliga deltagares röst skulle bli hörd samt för att förbättra 
samarbetet och lagkänslan i gruppen. Idéskiftesmetodens tillvägagångsätt 
med en tidsbegränsning för idéskapandet samt enskilt arbete som sedan  
vidareutvecklas av andra deltagare var också något som användes under 
workshopen. Till skillnad från denna metod diskuterades de individuella 
lösningsförslagen efterhand för att spara tid och ge utrymme för samverkan 
mellan alla deltagare. Tidsbegränsningen användes för att med tidspress 
tvinga fram fler idéer och pappersanteckningarna med skisser och  
beskrivningar ansågs som ett bra hjälpmedel som förenklade förståelsen av 
idéerna. Tankehattarna användes genom att stundtals styra gruppens tankar 
kring en idé genom att nämna ett givet perspektiv som tankarna bör kretsa 
runt som exempelvis kreativitet, optimism eller logik. På detta sätt kunde 
gruppen hjälpas åt att bestämma lösningarnas potential från olika perspektiv 
och på ett tydligare sätt urskilja för- och nackdelar.  

3.4.2 Workshop 
En workshop anordnades för en grupp av 5 personer på Snickers Workwears 
kontor i Danderyd och pågick under en halv arbetsdag. Mötet inleddes med 
en kort presentation om vad projektet handlade om, efter det ställdes frågan 
om vilka behov som är specifika för yrkesgruppen elektriker. Svaren  
diskuterades och antecknades innan de identifierade behoven från intervjuer 
och observationer presenterades och analyserades muntligt. Anledningen till 
att diskutera och analysera elektrikers behov var att värma upp hjärnorna 
med kreativt tänkande och samtidigt skapa en mer enhetlig bild av de  
viktigaste behoven. 
 
Nästa moment handlade om att workshopens deltagare enskilt skulle skapa 
en eller flera idéer kring olika problem som presenterades. Problemen hade 
upprättats i förhand och baserades på elektrikernas behov som identifierades 
under förundersökningen. Ett problem presenterades åt gången med  
3 minuters betänketid. Efter 7st presenterade problem fick varje deltagare  
presentera sina idéer på första problemet. Lösningarna diskuterades och  
förslag på potentiella förbättringar och kombinationer av olika lösningar 
fördes fram. Till viss mån diskuterades även brister och begränsningar kring 
några utav lösningarna. På samma sätt presenterades idéerna för resten av 
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Figur 6 – Bilder från workshop  

problemen. Proceduren upprepades 3 gånger och totalt genererades idéer för 
21st problem. Idéerna samlades sedan in för att vid ett senare tillfälle  
analyseras ytterligare. Workshopen avslutades med vidare frågor och mer 
ingående förklaringar kring några idéer. Under workshopen fanns i stort sätt 
alla verktyg som elektriker använder synliga för att kunna studeras på nära 
håll. Avsikten var att öka förståelsen för vilka verktyg som används, hur de 
ser ut och hur de känns i handen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Kombinationsprocess 
Efter att idégenereringen avslutats kategoriserades de insamlade idéerna  
efter typ av problem eller behov för att lättare kunna kombinera, lägga till 
och sålla bort en del utav lösningarna. Detta gjordes med syftet att förbättra 
lösningarna ytterligare och förtydliga deras tänkta funktion med nya skisser 
och mer ingående förklaringar. 

3.4.4 Urvalsprocess 
Ett urval av idébanken baserades främst på kravspecifikationens underlag 
om vilka behov som ansågs viktigast av de tre intervjuade elektrikerna och  
handledaren Henry Lundberg på Snickers Workwear. Den egna  
uppfattningen efter observationer och diskussion med andra elektriker under 
vistelsen på de olika arbetsplatserna användes också vid urvalet.  
Likaså diskussioner med övrig personal och på Snickers Workwear. 

3.5 KONCEPTFAS 
I avsnittet klargörs hur de utvalda idéerna från förgående fas vidare-
utvecklades till mer konkreta koncept. 

3.5.1 Vidareutveckling 
De utvalda idéerna presenterades för Henry Lundberg och annan personal på 
Snickers Workwear och fick positiv respons. Den idé som ansågs mindre 
prioriterad var borr-/hammarhölstret eftersom behovet av att integrera  
hölstret i byxan ansågs begränsat samtidigt som det ansågs vara en del  
problematik i att olika skruvdragare kan skilja sig från varandra i både  
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Figur 7 – Exempel från bygget av funktionsmodellerna  

storlek och form. En alternativ lösning som ansågs vara bättre var att med 
hjälp av en rad ripsband längs en byxpanel på höger sida, möjliggöra fäste 
för olika tillbehör och skruvdragare med krok som är vanligt förekommande. 
Av denna anledning valdes idén om borr/-hammarhölstret bort till förmån 
för vidareutvecklingen av de övriga idéerna. Den idé som ansågs mest  
intressant var hängsletillbehören tillsammans med de tre extra öglorna i  
byxlinningen. Det ansågs ur ett affärsmässigt perspektiv vara bättre att ha 
tillbehören permanent fastsydda på hängslena istället för att göra tillbehören 
avtagbara. Att integrera tillbehören i hängslena valdes därför till vidare-
utvecklingen. Kontakt hölls även med elektrikerna och även de gav positiv 
respons, framförallt angående idéernas ökade möjlighet till bättre vikt-
fördelning och avlastning.  

3.5.2 Funktionsmodeller 
För att på ett effektivt sätt konkretisera idéerna och testa funktionerna påbör-
jades ett arbete med att skapa olika funktionsmodeller. En funktionsmodell 
syftar endast till att testa funktionen på produktkoncept och utseendet har 
ofta liten betydelse. Modellen byggs i ett lämpligt material och funktionen 
kan exempelvis handla om produktens hållfasthet, rörelser och ergonomi. 
(Nordmark, 2014) 
 
För varje idé gjordes olika funktionsmodeller som underlättade utvecklings-
arbetet eftersom de positiva egenskaperna och bristerna blev tydligare.  
När brister upptäcktes gjordes en ny funktionsmodell med anpassade och 
förbättrade egenskaper tills modellerna funktioner var optimerade. Delar 
som ansågs mindre viktiga togs bort samtidigt som modellerna försågs med 
nödvändiga tillägg. Under arbetet förändrades både idéernas utformning och 
till viss del även funktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 Test 
Under tiden arbetet med funktionsmodellerna genomfördes testade en  
elektriker Snickers Workwears Allroundbyxor som i samtycke med  
elektrikerna ansågs vara de byxor som på pappret ansågs vara bäst  
anpassade gällande material och komfort i Snickers Workwears utbud.  
Byxorna testades under tre arbetsdagar och syftet var främst att få  
synpunkter på de efterfrågade egenskaperna av stretch, ventilation och  
passformen på byxan och facken till knäskydden. Efter utvärderingen av 
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byxorna sattes de olika funktionsmodellerna på byxorna för att testa  
konceptet i sin helhet.   

3.5.4 Utvärdering av koncepten 
När funktionsmodellerna ansågs vara väl genomtänkta ur ett funktions-
mässigt och ergonomiskt perspektiv jämfördes och utvärderades koncepten 
mot kravspecifikationen. I avsnitt 4.2.1 under rubriken verktygsuppsättning 
och förvaring, finns en lista över de verktyg och övrig utrustning som  
vanligen används av elektriker. Denna lista bockades succesivt av under  
arbetet med funktionsmodellerna för att försäkra att förvaringsmöjligheterna 
var tillräckliga. 

3.6 DETALJDESIGN 
I detta avsnitt redogörs valet av de olika konceptens placering på arbets-
byxorna för att skapa en tydligare helhetsbild av koncepten.  

3.6.1 Konceptens placering 
Valet av konceptens slutliga placering på arbetsbyxorna gjordes genom att 
studera arbetsbyxornas utformning och med stöd från teorin och underlaget 
från förstudien och vidare arbete välja ut den mest effektiva, säkra  
och lättillgängliga platsen för respektive koncept. 

3.6.2 Visualisering 
För på ett tydligt sätt illustrera ett helhetskoncept som visar elektriker-
byxornas slutliga utformning och placeringen av olika fickor, fack och  
övriga detaljer, gjordes ritningar i Abobe Illustrator CS6. 

4 Resultat 
I kapitlet redogörs resultatet från projektets olika faser. 

4.1 PROJEKTPLAN 
Planeringen genomfördes i projektets inledning och resultatet samman-
fattades i en projektplan. Projektplanen är uppdelad i fem avsnitt;  
Introduktion, Genomförande, Planering, Projektorganisation och Hållbar 
utveckling. Tillsammans beskriver dessa avsnitt upplägget för hela projektet.  
Introduktionen beskriver bakgrund, syfte, mål, intressenter samt omfattning 
och avgränsningar. Genomförandet är uppdelat i faserna förstudie, idéfas, 
konceptfas samt detaljdesign som i sin tur behandlar olika metoder.  
Avsnittet Planering innehåller en tidplan, budgering, riskanalys samt  
milstolpar och delmål. Projektorganisationen innehåller ett organisations-
schema, kontaktuppgifter samt information om hur kommunikationen  
mellan olika parter skulle se ut. Avsnittet Hållbar utveckling beskriver hur 
projektet förhåller sig till olika hållbarhetsaspekter. Den fullständiga  
projektplanen finns bifogad i bilaga 1. 
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4.2 RESUTAT AV FÖRSTUDIE 
I detta avsnitt beskrivs resultatet från förstudiefasen. 

4.2.1 Dagens arbetsplats  
Den ergonomiska undersökningen i förstudien visade att elektriker ofta  
arbetar i obekväma arbetsställningar. Vid arbete i tak handlar det främst om 
höga arbetsställningar med händerna över huvudet i stående position, men 
förekommer även knästående i trånga utrymmen eller om en stege används. 
Vridna positioner förefaller också samt att lederna ofta sträcks i sina yttre 
lägen. Arbetsmomenten upprepas ofta och pågår under en längre tid vilket 
orsakar oönskad belastning på axlar, skuldror och nacke.  
 
Låga arbetsställningar förekommer vid arbete på golvet vilket orsakar  
framåtlutade positioner med ökad belastning på rygg och nacke. Slitage på 
knäna ökar också då krypande och knästående positioner är vanliga. Stegar 
används i stor utsträckning, tunga verktyg används ibland men bara under 
korta stunder och tunga lyft förekommer endast vid enstaka tillfällen.  
 
Verktygen förvaras ofta i byxorna vilket orsakar en stor tyngd som bärs upp 
av underkroppen vilket ökar belastningen på höft och knän. En övervägande 
del förvaras på höger sida, vilket ger upphov till en ojämn viktfördelning 
som orsakar ytterligare påfrestningar på kroppens muskler och leder. Den 
sneda belastningen kan enligt Woxnerud och Ringberg (2006) orsaka  
muskelobalans som i det långa loppet kan leda till ryggbesvär.  
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Figur 8 – Exempel på vanliga arbetsställningar och rörelsemönster  
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Figur 9 – Exempel på vanliga arbetsställningar och rörelsemönster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån intervjuerna och observationerna som genomfördes under besöks-
tillfällena varierar verktygsuppsättningen beroende på typ av arbetsuppgift 
och möjlighet till förvaring. Arbetsplatsens storlek kan också ha betydelse 
för vad som förvaras i arbetskläderna och i verktygslådan. Om olika  
arbetsmoment är spridda över en stor yta vill arbetarna helst bära alla  
nödvändiga verktyg i arbetskläderna. Anledningen är att det anses vara tungt 
och besvärligt att bära en verktygslåda över längre sträckor. Utförs  
arbetsmomenten på ett litet område förvaras de allra nödvändigaste  
verktygen i arbetskläderna medan övriga verktyg förvaras i en portabel  
verktygslåda. På detta sätt minskar vikten samt belastningen på höfterna  
under arbetsmomenten, samtidigt som alla verktyg finns nära tillgängliga. 
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Figur 10 – Exempel på förvaringen av verktyg  

Nackdelen är att ofta behöva gå mellan arbetsyta och verktygslåda för att 
byta verktyg, vilket anses vara både tidskrävande och omständligt. Denna 
aspekt är också anledningen till att en del elektriker vill bära ett stort antal 
verktyg i arbetskläderna, trots korta avstånd mellan arbetsmomenten. 
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Figur 11 – Exempel på elektrikernas verktygsuppsättning  

Även om verktygsuppsättningen varierar till viss del, finns ett antal  
gemensamma verktyg som ofta används, se lista. 
 

• Skruvmejslar (2-3st) 
• Elektronik-/instrumentmejsel (1-2st) 
• Tänger (2-3st) 
• Pennor (2-3st) 
• FAS-pennor (1-2st) 
• Tejprullar (1-3st) 
• Sekatör 
• Hantverkarkniv 
• Elkniv 
• Tumstock 
• Buntband 
• Skruvar till borrmaskin och bits 
• ID-kort 
• Jobbnycklar 
• Anteckningsblock 
• Skruvar och skräp 
• Privata saker (plånbok, nycklar, hörlurar, mobil) 
• Handskar (från och till) 
• Spänningsprovare (från och till) 
• Hammare (från och till) 
• Skruvdragare (från och till) 
• Vattenpass (från och till) 
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4.2.2 Kravspecifikation  
Behoven som identifierades under vistelsen på elektrikernas arbetsplatser 
handlade framförallt om snabb åtkomst och smidig förvaring av verktyg  
under ett pågående arbete. För att möjliggöra detta ställs höga krav på  
arbetskläderna och deras funktioner. Främst gällde kraven arbetsbyxorna där 
även andra aspekter utöver funktionen ansågs väsentliga för att utföra ett 
effektivt, säkert och ergonomiskt hållbart arbete. Aspekterna handlade om 
arbetsbyxornas komfort, kvalitet, design, säkerhet, ergonomi, miljö samt 
service och underhåll. I nedanstående kravspecifikation, figur 12, samman-
fattas de krav som ställdes på arbetsbyxorna utifrån elektrikernas behov och 
önskemål. 
 

Kriterium Krav = K 
Önskemål = Ö* 

Funktion 
 

Företags-
handledare 
Lundberg H. 

Elektriker 1 
Tofte D. 

Elektriker 2 
Sallander S. 

Elektriker 3 
Hjertman 
C. 

Total 

Fästen för tillbehör, nycklar 
och ID-kort 

K K Ö, 4 Ö, 1 K 

Fickorna ska ge rörelsefrihet K K K K K 
Byxorna ska ge rörelsefrihet K K K Ö, 5 K 
Knäskydd på utsidan K Ö, 3 Ö, 3 Ö, 3 K 
Smidig tillgång till ID-kort och 
jobbnycklar 

Ö, 3 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 1 Ö, 3.25 

Ska vara lätt att ta upp och 
förvara verktyg 

Ö, 4 K Ö, 4 K K 

Hållare för olika verktyg Ö, 2 Ö, 4 K Ö, 4 K 
Hållare för tejprullar Ö, 4 Ö, 1 Ö, 2 Ö, 2 Ö, 2.25 
Hållare för skruvdragare Ö, 2 Ö, 1 Ö, 5 Ö, 5 Ö, 3.25 
Hållare för borrar och bits Ö, 2 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 3 Ö, 3.00 
Hållare för hjälm Ö, 1 Ö, 3 Ö, 1 Ö, 2 Ö, 1.75 
Hållare för buntband Ö, 4 Ö, 4 K Ö, 3 K 
Lättillgängliga fickor Ö, 4 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 5 Ö, 4.50 
Rymliga fickor/fack Ö, 4 Ö, 5 Ö, 3 Ö, 5 Ö, 4.25 
Fästen för hängslen Ö, 2 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3.25 
Reflex Ö, 3 Ö, 4 K Ö, 4 K 
Privata saker ska skyddas mot 
smuts, vatten och skador 

Ö, 4 Ö, 5 Ö, 5 Ö, 5 Ö, 4.75 

Byxorna ska vara vattenbe-
ständiga 

Ö, 2 Ö, 2 Ö, 2 Ö, 3 Ö, 2.25 

Komfort Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 
C. 

Total 

Mjukt material på insidan Ö, 3 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 3.75 
God passform i midja Ö, 4 Ö, 4 K K K 
Byxorna ska vara flexibla i 
gren och över knäna 

Ö, 5 Ö, 5 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 4.75 

Knäskydd ska sitta på rätt plats 
i stående- och knästående 
ställning 

K K Ö, 4 Ö, 5 K 

Byxorna ska inte bli för varma Ö, 3 Ö, 3 Ö, 5 Ö, 5 Ö, 4.00 

Kvalitet Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 
C. 

Total 

Bättre hållbarhet på insidan av 
byxbenens nedre del  

Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3.50 

Bättre kvalitet på knappar och 
öglor 

Ö, 2 Ö, 4 Ö, 4 Ö, 4 Ö, 3.50 

Bättre hållbarhet i grenen Ö, 3 Ö, 4 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 4.00 
Bättre hållbarhet i fickornas 
botten 

Ö, 5 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 4 Ö, 4.50 

Byxorna ska klara av stor 
belastning/tyngd 

Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3.50 
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Figur 12 – Kravspecifikation  
 
* Viktningen av önskemålen gjordes i samråd med handledaren Henry Lundberg på Snickers 
Workwear och elektrikerna som intervjuats. 1= låg prioritet, 5= hög prioritet. 

Design Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 
C. 

Total 

Professionell image Ö, 4 Ö, 2 Ö, 3 Ö, 5 Ö, 3.50 
WOW-effekt Ö, 5 Ö, 4 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 4.50 
Smalare byxben Ö, 3 Ö, 1 Ö, 2 Ö, 5 Ö, 2.75 
Service och underhåll Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 

C. 
Total 

Lätta att tvätta/rengöra Ö, 3 Ö, 5 Ö, 1 Ö, 4 Ö, 3.25 
Lätt att tömma fickor Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 3 Ö, 3.25 
Säkerhet Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 

C. 
Total 

Verktyg ska inte ramla ur 
fickor, fack eller öglor 

K Ö, 5 K K K 

Knäskydd får inte fastna i 
stegens trappsteg 

Ö, 4 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 3 Ö, 4.00 

Miljö Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 
C. 

Total 

Undvika mindre nödvändiga 
funktioner som kräver extra 
material 

Ö, 3 Ö, 4 Ö, 2 Ö, 4 Ö, 3.25 

Undvika impregnering med 
miljöskadliga ämnen 

K Ö, 4 Ö, 2 Ö, 3 K 

Ergonomi Lundberg H. Tofte D. Sallander S. Hjertman 
C. 

Total 

Viktfördelning för minskad 
belastning 

Ö, 2 Ö, 5 Ö, 3 Ö, 4 Ö, 3.50 

Enkelt nåbara fickor Ö, 5 Ö, 5 Ö, 4 Ö, 5 Ö, 4.75 

 
 
 
 
Resultatet från kravspecifikationen visade ett antal krav som arbetsbyxorna 
måste uppfylla. Rörelsefrihet, att ha knäskydden på utsidan, fäste för ID-
/passerkort, hållare för buntband, reflex samt lättillgänglig förvaring och  
användning av olika verktyg var kraven som sattes under funktion. För  
komfort handlade kraven om god passform i midjan och att knäskydden ska 
sitta på rätt plats. Krav på säkerheten handlade om att verktyg inte får falla 
ur fickor och miljökraven innebar att undvika miljöskadliga ämnen vid  
impregnering.  
 
Önskemålens vikt gällande funktion varierade mycket där hållare för hjälm 
ansågs nästintill oviktigt medan lättillgängliga fickor och skydd för privata 
saker rankades högst. Bortsett från funktionsaspekten ansågs generellt sett 
komfort, kvalitet, säkerhet och ergonomi väga tyngst. 

4.2.3 Dagens produkter 

Produktsortiment 
Snickers Workwears produktsortiment utvecklas ständigt. De har en rad 
olika produkter som kan kopplas till dagens hantverkare. Det finns bland 
annat flera varianter av hantverkarbyxor, olika tillbehör, en verktygsväst 
samt en ergonomiskt designad verktygsväska och verktygsryggsäck i olika 
storlekar. I produktsortimentet finns även ett ergonomiskt utformat  
verktygsbälte, se figur 13, med flexibla fickor samt med vadderade, avtag-
bara och justerbara hängslen. Verktygsbältet är med sin elektrikerficka den 
enda produkten i sortimentet som är specialanpassad för yrkesgruppen elekt-
riker.  
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Figur 13 – Snickers Workwears Elektrikerbälte med Elektrikerfickan till höger 

På elektrikerfickan, se figur 13, finns en hammarhållare i gummi, pennfack, 
knivfäste och nylonöglor med stopp i botten för skruvmejslar samt ripsband 
för tänger, voltmeter och övrigt material. Elektrikerfickan är dessutom  
försedd med ett ”T-snöre” som är till för att enkelt förvara tejprullar vilket 
elektriker ofta behöver ha med dig. Denna detalj finns inte på någon annan 
produkt i Snickers Workwears sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till sin nya kollektion satsar Snickers Workwear på lanseringen av nästa 
generation arbetsbyxor, se figur 13. Konceptet är helt nytt med olika byx-
familjer som är anpassade efter vilken typ av arbete och i vilken miljö  
arbetet ska utföras. Byxfamiljerna är indelade i RuffWork, FlexiWork,  
AllroundWork samt LiteWork. RuffWork-byxorna är anpassade efter hårda 
och skitiga arbetsförhållanden och har därför extra slitstarkt material.  
Arbetsbyxorna i FlexiWork är designade för att ge extra rörelsefrihet för  
yrken där rörelse och smidighet är extra viktigt. I AllroundWork-familjen är 
arbetsbyxorna anpassade för att kunna användas i alla typer av arbete och 
miljöer. Vid varma och intensiva arbetsförhållanden ger LiteWork-byxorna 
extra ventilation samtidigt som materialet har en snabbtorkande effekt.  
Trots att byxfamiljerna skiljer sig åt, framförallt med avseende på material, 
finns en rad gemensamma faktorer gällande förbättrad passform, funktion-
alitet och komfort. Här är några av förändringarna som gjorts: 

• Ventilerande stretchmaterial över knäna och i byxgrenen  
• Smart ventilation i knäveck  
• Borttagande av ripsband på hölsterfickornas utsida 
• Snedställda fickor med och utan dragkedja för enkel åtkomst och 

praktisk förvaring 
• Integrerat bälte 
• Tillförd reflexsöm  
• Smalare byxben 
• Förstärkning av byxbenens nedre kanter 
• Förstärkning på insida hölsterfickor  
• Böjda byxben samt extra veck på och över knäskyddsfickan  
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Figur 14 – Snickers Workwears nya arbetsbyxor med 6200 Allroundwork uppe 
till vänster följt av 6204 Ruffwork Demin, 6902 FlexiWork samt 6206 LiteWork 

• Förbättrad flexibilitet och passform för knäskydd med KneeGuard 
Pro® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även om dessa förändringar till stor del uppfyller elektrikernas önskade 
krav om ökad rörelsefrihet, kvalitetsförbättring och bättre passform finns det 
nödvändiga funktioner som antingen tagits bort, behöver anpassas eller som 
saknas helt. Ett exempel är ripsbanden på hölsterfickornas utsida som många 
elektriker är beroende av vid förvaring av verktyg. En annan egenskap som 
endast finns på verktygsbältet är särskilda hängslefästen som tillåter att 
hängsle och bälte kan användas samtidigt utan att funktionerna motverkar 
varandra. Anledningen till att elektriker vill använda både hängsle och bälte 
är behovet av en jämnare viktfördelning och avlastning vid förvaring av ett 
stort antal verktyg i byxorna. Buntband används mycket inom yrket men en 
anpassad ficka, fack eller fäste för detta är också något som saknas i  
produktsortimentet. 
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Det som elektriker generellt sett är mest nöjda över med avseende på fickor 
är hölsterfickorna som både ger stor och säker förvaringsmöjlighet samtidigt 
som rörelsefriheten är stor i olika arbetsställningar. De rundade hörnen är 
också något som anses vara funktionsmässigt fördelaktigt då åtkomst och 
förvaring av verktyg och smått material blir enklare.  
 
Högerhänta elektriker vill att hölsterfickan på höger sida vara utformad för 
att bära verktyg. Fickorna ska vara tillräckligt djupa för att verktyg inte ska 
ramla ut men grunda nog för att med enkelhet komma åt verktyg och annat 
material. Hölsterfickan önskas ha minst ett yttre fack som i sin tur ska vara 
avdelad med två sömmar för en fickbredd som passar flera verktyg. Ytterst 
på fickan önskar elektrikerna ett ripsband, helst försedd med ett stop för att 
verktyg inte ska falla igenom öglorna. Hölsterfickan till vänster bör enligt 
elektrikerna vara mer avskalad med exempelvis ett inre- och ett yttre fack 
där skruvar, borrar och bits kan förvaras. Det är också önskvärt med en 
dragkedja på det yttre facket för att ge skydd för extra känsligt material. 
 
Benfickorna på höger sida med knivhållare och tumstocksficka anses vara 
bra placerade och mycket användbara. Innerfickor, bakfickor samt benfickor 
på vänster sida används ofta till förvaring av privata saker som plånbok, 
nycklar och mobil. Enligt elektrikerna behöver dessa fickor i vissa fall ett 
bättre skydd mot framförallt damm och yttre påfrestningar men även mot 
kyla och fukt. 

Benchmarking 
Det finns en uppsjö av olika modeller och varianter av arbetsbyxor för  
hantverkare på marknaden medan utbudet av arbetsbyxor som är anpassade 
för elektriker är mycket begränsat. Hantverkarbyxorna skiljer sig främst med 
avseende på kostnad, kvalitet, komfort och design medan arbetsbyxornas 
funktioner för verktygsförvaring är snarlika.  
 
Verktygsbälten, -västar och -väskor för elektriker finns däremot i flera  
varianter. Under besökstillfällena på elektrikernas arbetsplatser framkom att 
behov finns för större avlastning och bättre förvaringsmöjligheter under  
utförandet av arbetet, trots detta var det få elektriker som använde verktygs-
bälte och väst. Anledningen var att dessa alternativ upplevdes lite för  
klumpiga och överambitiösa. Hängslen och midjebälte användes i större  
utsträckning och ansågs vara bra alternativ för avlastningen men att  
hängslenas fästen motverkade bältets reglagemöjligheter. Att ha hängslen 
med fickor angavs som ett smidigare alternativ för större förvarings-
möjlighet vilket ansågs vara en god idé.  
 
Utbudet på hängslen med fickor är begränsad men det finns flera produkter 
som har en liknande funktion. Ett exempel är ryggsäckar som i vissa fall har 
fack, fästen eller fickor på axelbanden, se figur 15. Inom Snickers 
Workwears egna produktsortiment har hängslena till elektrikerbältet fästen 
som inte motverkar ett midjebältes justeringsmöjligheter, se figur 13.  
Lösningen är öglor på elektrikerbältet som hängslenas krokliknande fästen 
kan träs igenom. Andra lösningar på detta problem finns på många olika 
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produkter och även på andra hängselbyxor inom flera olika områden. Det 
handlar främst om olika ”knips och klick” funktioner. 
 
Att ha en stor separat ficka för exempelvis skräp, handskar och spännings-
provare var också något som ansågs kunna göra jobbet smidigare. Den mest 
lämpliga placeringen av fickan ansågs vara bakom höger höft.  
 
Inom klättring används kritpåsar som är en avlång, ofta cylinderformad, 
tygpåse för förvaring av krita, se figur 15. Påsen fästs runt midjan med ett 
midjeband eller direkt på selen och placeras oftast bakom högra  
höften för att smidig tillgång av innehållet som hjälper klättraren att få bättre  
handgrepp. 
 
Att skydda mobilen för smuts, fukt och yttre påfrestningar, ha smidig  
tillgång till ID/passerkortbetydelsen och användning av ripsbandens  
funktion var också behov som nämndes vid upprepade tillfällen. 
 
Som skydd för mobilen finns en rad olika mobilskal med hårt skal och eller 
mjuk vaddering. Vattentäta mobilskal och mobilfickor finns också och  
används mycket inom tillexempel segling, se figur 15. En återkommande 
funktion för ID-/passerkort som redan finns på ett tillbehör i Snickers 
Workwears produktsortiment var den tillbakafjädrande utdragnings-
funktionen på liftkortshållare. 
 
Angående ripsbandens funktion finns ett välutvecklat system inom militären 
som kallas MOLLE System, se figur 15. Systemet bygger på att flera  
ripsband sitter tätt fastsydda i lodräta rader med möjlighet att trä igenom 
band. Fickor och andra tillbehör som har band med ena änden fastsydd kan 
effektivt fästas i raderna av ripsbanden genom att flätas. (Carlson, 2005) 
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Figur 15 – Kritpåse, vattentätt mobilskal, ID-korshållare samt en ryggsäck med 
MOLLE system och en ficka på axelremmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 RESULTAT AV IDÉFAS 
I denna del redogörs de idéer som ansågs ha störst potential att tillsammans 
utvecklas till ett helhetskoncept. Resultatet utgörs av förklarande skisser och 
beskrivningar av idéerna. 

4.3.1 Höger hölsterficka 
Den högra hölsterfickan är vinklad utåt för att användaren på ett mer  
naturligt sätt ska komma åt verktyg och fickornas innehåll med höger hand. 
Vinkeln på hölsterfickan bidrar även till att fickan faller på utsidan av låret 
när användaren böjer på benen så att uppstickande verktyg inte kläms mot 
höften vid låga arbetsställningar. Innerst finns ett stort fack som rymmer  
diverse föremål. På utsidan av facket sitter tre konformade fack med öppna 
ändar som främst är till för tänger av olika slag. Den konliknande formen 
underlättar för att snabbt och smidigt få ner verktygen i facken samtidigt 
som passformen ger god stabilitet för verktygen. Tängerna placeras i facken 
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med huvudet nedåt för skydda användaren från vassa spetsar och för att  
direkt få grepp om tängernas handtag när ett verktyg ska användas. Fackens 
konform bidrar även till att verktygen inte når ner och skaver mot fickans 
botten. På konfackens utsida sitter tre ripsband fastsydda där FAS-pennor, 
markeringspennor och andra föremål med fäste på baksidan kan förvaras. 
Ytterst på fickan finns ett extra lager med slitstarkt tyg för att på ett tydligt 
sätt visa att fickornas botten är förstärkta. På baksidan av hölsterfickan kan 
en lucka öppnas och fästas med hjälp av kardborreband. Denna funktion är 
till för att lätt kunna tömma fickornas innehåll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 Vänster hölsterficka 
Verktyg ska på ett smidigt sätt även kunna tas upp och förvaras i vänster 
hölsterficka för att på ett bättre sätt fördela tyngden mellan höger och  
vänster sida och samtidigt hålla bättre ordning. Det innersta facket på  
vänster hölsterficka är indelat i fyra konformade fack som liknar de tre  
konformade facken på höger hölsterficka. De fyra facken är främst till för 
olika skruvmejslar och är vinklade åt samma håll som den högra hölster-
fickan. Vinkeln underlättar för högerhanden att komma åt verktygen på 
vänster sida. Till vänster finns en grund, slutbar ficka där skruvar kan  
förvaras separat. Anledningen till att ha en egen ficka för skruvarna är att 
användaren inte ska behöva gräva runt i större fickor för att hitta rätt  
skruvar. Ena sidan på detta fack är också vinklad för smidigare åtkomst med 
höger hand samtidigt som skruvarna alltid faller ner och samlas i fickans 
botten. På utsidan finns en större ficka som passar diverse föremål. Fickan är 
inte vinklad åt något håll för att åtkomsten av innehållet ska vara lika smidig 
för vänster och höger hand. Likt höger hölsterficka finns en förstärkning  
ytterst och en lucka på baksidan. 

Figur 16 – Höger hölsterficka 
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Figur 17 – Vänster hölsterficka 

Figur 18 – Borr- och hammarhölster 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.3.3 Borr- och hammarhölster 
Hölstret är inspirerat av befintliga tillbehör i form av skruvdragar- och  
pistolhölster i syfte att skapa en smidigare variant som kan integreras i  
arbetsbyxorna. Med hjälp av hölstrets snedställda vinkel samt en roterbar 
ögla ska hölstret passa för både hammare och skruvdragare. När öglan är i 
sitt vänstra läge kan en skruvdragare förvaras i hölstret och när öglan är i sitt 
högerläge kan en hammare förvaras på samma plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4 Extra öglor och dumpficka 
I byxlinningen finns tre öglor placerade för att passa de krokliknande fästena 
på Snickers Workwears egna hängslen som hör till elektrikerbältet. Med 
hjälp av öglorna kan hängslena även användas till arbetsbyxorna samtidigt 
som det går att bära ett midjebälte utan förhindra dess justeringsmöjligheter. 
Fyra av arbetsbyxornas hällremsor är förlängda med en extra ögla som är till 
för att för att kunna fästa olika tillbehör, exempelvis nycklar, ID-/passerkort 
och bitshållare. Samtidigt hindras inte midjebältet från att röra sig fritt längs 
byxlinningen vilket kan förekomma om tillbehören fästs direkt i häll-
remsorna. Öglan på höger baksida är främst till för att kroka fast en rymlig 
dumpficka som är till för att under pågående arbete tillfälligt kunna förvara 
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Figur 19 – Extra öglor och dumpficka 

Figur 20 – Buntbandshållare 

exempelvis skräp, handskar och spänningsprovare. Dumpficka ska lätt 
kunna krokas av och tömmas eller vid behov bäras separat vid sidan av. 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.3.5 Buntbandshållare 
Buntbandshållaren är som namnet antyder till för att förvara buntband som 
är ett hjälpmedel elektriker ofta använder under arbetet. Buntband finns i 
många olika längder och av denna anledning är hållaren öppen nedtill. Den 
trattliknande formen gör det enkelt att trycka ner flera buntband samtidigt 
utan att några buntband ska missa öppningen. Den vinklade öppningen följs 
av en cylinderform som tvingar ihop buntbanden som annars lätt kan spreta 
åt olika håll. Upptill på trattformen finns ett åtdragbart resårband som löper 
igenom en tunnel av tyg. Genom att dra åt resårbandet som stoppas med 
hjälp av ett snoddlås kan buntbanden hållas på plats utan att falla igenom 
hållaren. Elasticiteten i resårbandet möjliggör att ett buntband kan dras upp 
medan resten av buntbanden fortfarande hålls på plats i hållaren. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4.3.6 Vänster benficka 
Vänster benficka är främst tänkt för personliga saker som hemnycklar och 
mobil men även för exempelvis ett anteckningsblock som kan vara bra att ha 
tillgång till under arbetet. Fickan består av tre utfällbara fack och påminner 
om funktionen på många plånböcker. Det innersta facket är störst och utanpå 
sitter två mindre fack. Det vänstra ytterfacket har en förstärkt yttervägg med 
ett hårdare material som fungerar som ett bra skydd för mobilen. Det högra 
ytterfacket har en lucka som kan användas för att enkelt få ut nycklar eller 
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Figur 21 – Vänster benficka 

annat innehåll utan att behöva öppna de andra facken som försluts med hjälp 
av en extra tygbit med kardborre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3.7 Hängsletillbehör 
Eftersom elektriker ofta jobbar i höga arbetsställningar med händerna över 
huvudet kan det vara en fördel att ha lättillgängliga verktyg som kan  
förvaras i brösthöjd. Hängsletillbehöret är tänkt för detta ändamål och kan 
sättas fast utanpå hängslebanden med hjälp av platta klämmor på baksidan. 
På framsidan av det ena hängsletillbehöret finns en konformad hållare som 
främst är till för tänger. Nedanför finns ett ripsband för att sätta fast  
måttband eller andra tillbehör med fäste på baksidan. På det andra hängs-
letillbehöret finns förvaringsmöjlighet för elektronik-/instrumentmejslar, 
FAS-pennor och markeringspennor i tre cylinderformade fack. Nedanför 
finns ytterligare tre fack för olika borrar till skruvdragaren. Fackens över-
kant är snedställd för att tillåta god förvaring av flera olika längder av bor-
rar, samtidigt som det är enkelt att hålla ordning och se vilken längd som 
behövs för stunden. Längst ner finns en grund slutbar ficka för mindre skru-
var som kan vara bra att ha snabb tillgång till vid pilliga jobb i taket som 
kräver stor ansträngning i både axlar, nacke och skuldror. 
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Figur 22 – Hängsletillbehör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 RESULTAT AV KONCEPTFAS 
I detta avsnitt redovisas resultatet av konceptutvecklingen och de  
funktionsmodeller som byggts. Här presenteras främst förändringar och  
tillägg med utgångspunkt från idéerna som beskrivs i förgående avsnitt.  

4.4.1 Basplagg med tillägg 
Snickers Workwears Allroundbyxor fick mycket gott omdöme av den elekt-
riker som testade byxorna under tre arbetsdagar. Elektrikern var mycket nöjd 
med passformen och komforten på byxorna. Stretchfunktionen i grenen och 
extra vecket över knäna upplevdes ge extra rörelsefrihet framförallt i låga 
arbetsställningar. Byxans kändes lätt och luftig tack vare lagom tjockt 
material och extra ventilation i gren och knäveck. Passformen upplevades 
bra i midjan och den böjda och något skruvade formen på byxbenen upplev-
des ge god passform i samtliga avbeställningar. Knäskyddsfackens lösning 
med Kneeguard Pro® ansågs vara mycket bra eftersom knäskydden med 
enkelhet kunde sättas på plats ovanifrån när byxorna bars. Tack vare extra 
sömmar i facket upplevdes knäskydden sitta på rätt plats i både stående och 
krypande arbetsställning. I övrigt ansågs Snickers Workwears  
Allroundbyxor se attraktiva ut gällande färg, form och material. Under byg-
get av funktionsmodellerna användes därför Allroundbyxorna som basplagg 
för att sedan modifieras med nya fickor och andra tillägg.  
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Figur 23 – Snickers Workwears Allroundbyxor utan hölsterfickor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Höger hölsterficka 
Under konceptutvecklingen lades ett mindre konformat fack till resterande 
tre för att ge möjlighet till större förvaring. Dessa fack placerades dessutom 
längst in för att ge mer stabilitet i fickan samt för att behålla rymligheten i 
resterande fack när verktygen bärs. De konformade ingångarna följs av ett 
fastsytt tygstycke med sömmar mellan två av de konformade facken, se bild 
1 i figur 24. Tyget och sömmarna ger bättre skydd och stabiliserar ned 
stickande verktyg vilket möjliggör att flera sorters verktyg går att förvara i 
facken. Sömmarna mynnar ut i ett gemensamt fack som kan öppnas och 
stängas på baksidan av hölsterfickan med hjälp av fastsatta kardborreband, 
se bild 5 i figur 24. Tanken är att lättare kunna tömma fickan från smuts och 
annat smått som av misstag kan ha trillat ner i de konformande öppningarna. 
På utsidan av det innersta facket ligger ett ripsband som bildar tre vågor 
mellan de konformade öppningarna, se bild 2 i figur 24. Vågorna bildar hål 
som exempelvis passar för olika typer av FAS-pennor och markerings  
pennor. På ripsbandens utsida är ett stycke tyg fastsytt med öppen botten, se 
bild 3 i figur 24. Tygstycket skiljer detta fack från den yttersta fickan som 
lämnas fri från nedstickande pennor. Den öppna botten bidrar till att små 
föremål som trillat ner i dessa hål kan plockas upp i den yttersta fickan. 
Denna ficka är utfällbar tack vare vikta och triangelformade sidor som gör 
fickan mer rymlig. Omkretsen högst upp är större än i botten vilket bidrar 
till att lättare få ner handen i öppningen och komma åt fickans innehåll, se 
bild 6 i figur 24. Fickan går att stänga med kardborreband på insidan och i 
överkanten sitter en hällremsa som ska underlätta för detta moment. På  
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Figur 24 – Höger hölsterficka 

utsidan av fickan finns ett reflexband längs överkanten som är till för att 
göra användaren mer synlig i mörker. Längst ner på utsidan av fickan finns 
en förstärkning av extra slitstarkt tyg för att tydligt visa att fickornas botten 
är förstärkta för bättre beständighet mot slitage se bild 4 i figur 24. De fyra 
sista bilderna i figur 24 illustrerar olika förslag för hur verktygsförvaringen 
kan se ut i hölsterfickan. De tre största konformade facken varierar också 
något i storlek, där det största utav dessa fack ger tillräckligt med utrymme 
att förvara en sekatör, se bild 9 i figur 24. 
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Figur 25 – Vänster hölsterficka 

4.4.3 Vänster hölsterficka 
Vänster hölsterficka liknar den högra i uppbyggnad med konformade fack 
innerst med ett fastsytt tygstycke och sömmar som skiljer de konformade 
facken åt. Tömningsfunktionen på baksidan och den utfällbara ytterfickan 
med reflexband, förstärkning och hällremsa är också uppbyggd på ett  
liknande sätt. De fyra konformade facken på vänster hölsterficka har en  
likvärdig storlek som är något mindre än de tre stora facken i höger hölster-
ficka, se bild 1,2 och 3 i figur 25. Dessa fack är främst tänkta för olika 
skruvmejslar men fungerar också för mindre tänger och andra avlånga  
verktyg som exempelvis olika verktygsnycklar. Facken är dessutom  
vinklade åt samma håll som högerfickan men med något större vinkel.  
Anledningen till detta är att med enkelhet komma åt och förvara verktygen 
med höger hand. På detta sätt inbjuds användaren att jämnare fördela  
verktygen mellan vänster och höger hölsterficka vilket således skapar mer 
jämnviksbalans. På utsidan av de konformade facken sitter en grund ficka 
tänkt för skruvar och annat smått material se bild 3 och 6 i figur 25. Under 
modellbyggandet ändrades placeringen av detta fack eftersom hölsterfickan 
ansågs bli för bred om skruvfickan placerades bredvid de innersta facken. 
När ytterfacket stängs, sluts även skruvfickan ihop och därför ansågs en 
egen stängfunktion för skruvfickan vara överflödig. I övrigt liknar fickan 
den som beskrivs i 4.3.2 Vänster hölsterficka under resultatet för idéfasen. 
På baksidan av hölsterfickan finns även ett smalt fack som följer vinkeln på 
hölsterfickans inre kant. ID-/passerkort är tänkt att smidigt kunna förvaras 
här, se bild 2 i figur 25. De sista två bilderna visar förslag på förvaring av 
olika verktygsuppsättningar i hölsterfickan. 
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Figur 26 – Ripsbandsystem och verktyg med klämma på baksidan 

4.4.4 Ripsbandssystemet och T-snöret 
I början av konceptutvecklingen diskuterades idén om borr-/hammarhölstret 
som ersattes av en ny idé inspirerad av MOLLE system, läs mer om 
MOLLE system i 3.3.3 Benchmarking under kapitlet metod och genomfö-
rande. Den nya idén var dels tänkt att fungera som fäste för olika tillbehör, 
exempelvis ett skruvdragarhölster. Många skruvdragare och en del andra 
hjälpmedel har en krok på baksidan som kan fästas direkt i ripsbanden, på 
valfri höjd, vilket ger större variationsmöjligheter än att endast ha ett inte-
grerat hölster för hammare och skruvdragare. Under de fem raderna med 
ripsband löper ett snöre med en plastdetalj längs ner som tillsammans liknar 
ett upp och nedvänt T. Snöret är fäst i en extra ögla på en av byxlinningens 
hällremsor, läs mer om öglan i 4.4.9 Övriga tillägg, den nedre änden slutar 
en bit nedanför ripsbanden. Den nedstickande snörbiten är tänkt att med 
hjälp av plastdetaljen hålla rullar med eltejp som är ett hjälpmedel många 
elektriker använder. T-snöret är en effektiv lösning för detta ändamål och 
produkten finns idag på Snickers Workwears elektrikerbälte. Utöver den 
smarta funktionen ansågs T-snöret ha ett mervärde i att ofta förknippas med 
yrket elektriker. Genom att integrera produkten i byxan ansågs därför kopp-
lingarna till målgruppen bli tydligare vilket i sin tur kan påverka efterfrågan 
positivt genom en ökad känsla av tillhörighet.  
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Figur 27 – Dumpfickan 

4.4.5 Dumpfickan 
Idén om en rymlig ficka för att tillfälligt förvara spänningsprovare,  
handskar, skärp och annat material i under ett pågående arbete utvecklades 
både i utformning och tillagda funktioner. Botten gjordes hård och platt för 
att hålla fickan öppen så att användaren utan att titta kan utnyttja fickan till 
förvaring, se bild 3 i figur 27. Dumpfickan är sammanfogad med ett band 
som i andra änden sitter fast i ett plastspänne som i sin tur hänger i en extra 
ögla i byxlinningens hällremsa. Med hjälp av plastspännet kan dumpfickan 
kopplas loss med en enkel knapptryckning på spännets sidor. Denna  
funktion kan vara fördelaktig om fickan snabbt behöver tömmas eller om 
användaren ska sätta sig i bilen. En annan fördel är att fickan rymmer många 
olika verktyg och kan således fungera som en liten verktygsväska om  
användaren behöver gå mellan olika arbetsplatser och samtidigt få med sig 
några extra verktyg. Tack vare två korta remsor av kardborre på insidan av 
öppningen och ytterligare två kardborreband på utsidan kan fickan genom en 
enkel handpåtryckning snabbt förslutas och bli platt, se bild 1 och 2 i figur 
27. När fickan är försluten kan den vid behov även döljas genom att skjutas 
in i höger bakficka. I bild 4 och 5 i figur 27 illustreras några förslag på vad 
som kan förvaras i dumpfickan. 
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Figur 28 – Buntbandshållaren 

4.4.6 Buntbandshållaren 
För att underlätta förvaringen av buntband som ofta används inom yrket  
vidareutvecklades idén om en separat buntbandshållare. Till skillnad från 
idéstadiet valdes butbandshållaren att sättas fast direkt på byxan utan att 
hänga förankrad i en rem. Anledningen var att tydliggöra att fickan hör ihop 
med byxan och inte ses som ett separat tillbehör. En annan fördel med att ha 
den konformade öppningen fastsatt är att stabiliteten ökar vilket ansågs ge 
en positiv effekt som förenklade isättningen av buntbanden. En annan  
förändring är att resårbandsfunktionen valdes att sättas längst ner på fickan 
istället för vid den övre öppningen, se bild 1 i figur 28. Konsekvensen blev 
att öppningen blir friare och större vilket också underlättade isättningen av 
flera buntband samtidigt eftersom de har en tendens att spreta i lite olika 
riktningar. Den konformade öppningen tvingar ihop buntbanden i ett 
strumpliknande tygstycke. Strumpans material är mjukt som ger fickan 
större flexibilitet och ett smidigare intryck än den hårda cylindern som  
beskrevs i 4.3.5 Buntbandshållare under resultatet för idéfasen. Ytterligare 
en positiv aspekt av det mjuka materialet är att fickan kan förslutas  
fullständigt och fungera som en ficka. På utsidan av strumpan finns en extra 
kanal för en stum och slitstark rem som i den övre änden är förankrad i den 
hårdare och konformade öppningen. I andra änden är remmen fastsatt i 
snoddlåset för att hålla denna på plats även vid åtdragning av resåren. På så 
sätt kan åtdragningsmomentet utföras genom att dra resåren nedåt med en 
hand, samtidigt som snodden automatiskt låser sig med hjälp av snoddlåset. 
För att lossa resåren och göra den nedre öppningen större trycks snåddlåsets 
knapp in samtidigt som denna dras ut från kroppen. Buntbandshållarens 
flexibilitet och låsfunktion möjliggör dessutom en säker förvaring av flera 
verktyg, exempelvis kniv, sekatör samt olika skruvmejslar och tänger, se 
bilderna till höger i figur 28. Liksom T-snöret är buntbandshållaren även 
tänkt att öka elektrikernas känsla av tillhörighet samtidigt som den unika 
lösningen kan dra till sig större uppmärksamhet och öka intresset för hela 
byxan. 
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4.4.7 Vänster benficka 
Den tidigare idén om vänster benficka innehöll en utfällbar plånboks-
liknande funktion som under konceptutvecklingen inte ansågs vara  
nödvändig att applicera på den slutgiltiga funktionsmodellen. Dels eftersom 
stabiliteten i facken ökade när den utfällbara funktionen togs bort samtidigt 
som förvaringsmöjligheten ansågs tilltillräcklig utan den. Innerst finns en 
vattentät ficka med mjuk och vadderad insida som på ovansidan är försedd 
med en vattentät dragkedja som på ett säkert sätt skyddar innehållet mot 
smuts och fukt, se bild 3 i figur 29. Fickan är främst konstruerad till  
förvaring av mobiltelefon men kan också användas till andra ömtåliga  
föremål som kräver extra skydd. Fickans är rymlig och lika stor som det  
yttersta facket för att även stora mobiler ska få plats. Placeringen av fickan 
bidrar fickan hålls varm av kroppsvärmen vilket kan vara av betydelse vid 
arbete med låga temperaturer utomhus då elektronik ofta är känsligt för stora 
temperaturförändringar och kyla. För att ge extra skydd mot slag och yttre 
påfrestningar är vänster benficka försedd med ett skyddsfack på utanpå  
innerfickan. Detta fack innehåller en styvare platta som fördelar trycket och 
skyddar mot vassa föremål. Facköppningen är försedd med kardborreband 
och kan öppnas för att ta ut plattan om exemplevis byxorna behöver tvättas, 
se bild 3 i figur 29. Enligt personalen på personalen på Snickers Workwear 
är det möjligt att ersätta facket med ett styvare och vadderat material som 
permanent sitter på utsidan av innerfickan, vilket ansågs vara en ännu smi-
digare lösning. Utanför facket finns en djup ficka som i höger nederkant är 
skuren för att inte sticka ut och vara i vägen när användaren sitter på knäna. 
Denna breda och djupa ficka är främst till för att förvara anteckningsblock 
som en del elektriker ofta vill bära med sig. Förvaring av exempelvis plån-
bok, hemnycklar och hörlurar kan förvaras i benfickans yttersta fack. Samt-
liga fack stängs med hjälp av ett tygstycke som på nederkanten har en flik 
med kardborre som kan fästas i kardborrebandet på utsidan av ytterfacket. 
Denna funktion bidrar till att fickorna skyddas från damm och annan smuts 
när tygstyckslocket är nedfällt samtidigt som det med enkelhet går att öppna 
och stänga fickorna. 
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Figur 29 – Vänster benficka 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.8 Elektrikerhängslena 
Både vänster och höger del av elektrikerhängslena förändrades märkbart  
under arbetet med funktionsmodellerna. Till att börja med ansågs det både 
vara enklare och säkrare att förvara tänger med huvudet upp istället för 
nedåt när förvaringsfacken är placerade i brösthöjd. Skruvfickans storlek på 
den högra detaljen ansågs bli för liten samtidigt som funktionen inte ansågs 
behövas då en smidig skruvficka redan finns på den vänstra hölsterfickan. 
Därför valdes denna ficka bort. 
 
I den vänstra detaljen utvecklades tångfacket till två konformade ripsband 
med öglor en bit nedanför som gjorde det möjligt att placera tänger med  
huvudet uppåt. Tångens handtag förs ner genom de konformade ripsbanden 
och öglorna nedanför som har till uppgift att hålla ihop tången. När tången 
satts på plats finns ett elastiskt band på ovansidan med en flik som kan träs 
över tången huvud för att säkra verktyget ytterligare, se bild 7 och 9 i figur 
30. Anledningen till denna säkring är att hindra verktyg, oavsett kropps-
position, från att falla ur hölstret och på så sätt förebygga olyckor. Den nya 
konstruktionen bidrar även till förvaringsmöjligheter för skruvmejslar. Med 
hjälp av resårband och två rälsliknande delar som är placerade mellan de 
konformade ripsbanden och öglorna, kan även skruvmejslarna säkras.  
Rälsdelarna är något upphöjda i kanterna men planar ut nedtill där  
resårbanden är placerade. Konstruktionen medför att skruvmejslarnas  
metallskaft ryms mellan rälsens upphöjda kanter och kan sedan skjutas in 
under resårbandet som håller skruvmejseln på plats, se bild 6 och 8 i figur 
30. Förvaringen av tängerna påverkas däremot inte av säkerhetsanordningen 
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eftersom handtagen inte ryms mellan rälskanterna. Ovanpå en av öglorna 
finns dessutom en extra ögla som är till för att säkra skruvmejslar som har 
utbytbara bits då skaftets konstruktion på denna typ av skruvmejsel skiljer 
sig något från mängden, se bild 6 i figur 30. När denna skruvmejsel är  
säkrad kan bitset smidigt bytas ut mot ett annat eftersom den högra  
hängsledetaljen även har försetts med förvaringsmöjligheter av olika bits 
strax nedanför öglorna. Bitsfacken består av en rad med fyra små  
konformade och elastiska fack där de bits som används mest frekvent kan 
förvaras.  
 
De cylinderformade facken på den högra detaljen av elektrikerhängslena är 
uppbyggda på liknande sätt som de konformade facken på hölsterfickorna 
med sömmar och tygstycke, läs mer om detta under 4.4.2 Höger  
hölsterficka. Facken är dessutom försedda med en gemensam bottenlucka 
som kan öppnas och stängas med hjälp av kardborreband, se bild 4 i figur 
30. Detta gjordes dels för att snabbt kunna tömma facken och dels för att ge 
möjliggöra förvaring av verktyg med längre skaft som exempelvis skruv-
mejslar, se bild 7 i figur 30. Ovanför de cylinderformade facken finns ett 
elastiskt säkerhetsband av liknande karaktär som på den vänstra delen av 
elektrikerhängslena. Skillnaden är att ändarna på resåren kan förflyttas längs 
två fastsydda band på vardera sidan vilket leder till att resåren kan justeras i 
höjdled och därmed säkra föremål som sticker upp olika mycket, se bild 6, 7 
och 8 i figur 30. Tillsammans med bottenluckan blir variationsmöjligheterna 
mycket större gällande vad som kan förvaras i facken och därför ansågs 
dessa tillägg vara nödvändiga. Längst ner på detaljen finns tre fack för  
borrar av olika storlek och den största förändringen gällande dessa fack är 
att botten går att öppna och försluta med flikar som är försedda med  
kardborreband på insidan. Detta ger möjligheten att lättare komma åt  
borrarna genom att dra ut dem från fackens botten. 
 
På baksidan av funktionsmodellerna sitter flertalet kardborreband som för att 
hängsledetaljerna går att justera i höjdled och även byta plats mellan höger 
och vänster detalj om behov finns. Efter diskussioner med personalen på 
Snickers Workwear ansågs det vara bättre ur affärsmässig synpunkt om  
detaljerna integreras i hängslena som därmed direkt kan säljas in som ett par 
färdigkittade elektrikerhängslen. I figur 30 illustreras detaljernas utseende 
och möjlighet till olika förvaringsalternativ. 
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Figur 30 – Elektrikerhängslena 
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Figur 31 – Öglor och extra förstärkning 

4.4.9 Övriga tillägg 
De tre öglorna i byxlinningen är till för att fästa hängslena som idag hör till 
Snickers Workwears elektrikerbälte. Byxlinningens två hällremsor som illu-
streras i bild 1 i figur 31, har dessutom förlängts med två öglor nedtill som 
fungerar som fäste för nycklar och ID-/passerkort men kan också användas 
till andra tillbehör. Läs mer om detta i 4.3.4 extraöglor och dumpficka i re-
sultatdelen av idéfasen. På höger höft och bakom höger höft sitter ytterligare 
två förlängda hällremsor med öglor där T-snöret och dumpfickan är fast-
satta, se bild 2 i figur 31. Tumstocksfickan liknar tumstocksfickan på Snick-
ers Workwears egen FlexiWork arbetsbyxa med enda skillnaden att fickans 
nedre del är försedd med extra förstärkning på utsidan se bild 3 i figur 31.  
Den största fördelen utöver facket för exempelvis tumstock och vattenpass 
ansågs vara knappfunktionen på det ena ripsbandet som i uppknäppt läge 
blir större och bidrar till att enklare sätta fast knivhölstret på rätt plats. 
Många elektriker använder dessutom snickarpennor och tillhörande fack. 
Detta fack har en extra ingång i mitten av facket som med fördel kan använ-
das när pennan blivit kortare. De två sista bilderna i figur 31 illustrerar fick-
ornas tänkta förvaringsfunktion. 
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4.5 RESULTAT AV DETALJDESIGN 
I avsnittet redovisas resultatet som berör konceptens placering. Ritningarna 
presenteras i nästa avsnitt, 4.6 Slutkoncept.  

4.5.1 Konceptens slutliga placering 
Höger- och vänster hölsterficka är båda placerade intill utsidan av  
byxlinningens hällremsor på framsidan och slutar strax innan hällremsorna 
på respektive sida. Placeringen och i viss mån även storleken på hölster-
fickorna har baserats på arbetsbyxorna i Snickers Workwears produkt-
sortiment som följer en viss standard.  
 
Ripsbandssystemet sitter fast i en panel på arbetsbyxans högra sida.  
Ripsbanden är lika breda som panelen och det översta bandet sitter precis 
under en hällremsa i byxlinningen och bandet längst ner slutar strax över 
sömmarna till tumstocksfickan. Placeringen ansågs lämpligast där eftersom 
platsen är lättåtkomlig med högerhanden. Det ansågs även vara den plats där 
tillbehör med större verktyg kan fästas på ett stabilt och bekvämt sätt utan att 
vara i vägen för användaren. Ett exempel är att skruvdragaren med denna 
placering inte slår i trappstegen när användaren går ner från en stege vilket 
elektrikerna på de besökta arbetsplatserna varit med om då skruvdragaren 
hängts på framsidan av hölsterfickorna. Tack vare ripsbandens placering 
ökar därför användarens säkerhet. 
 
Dumpfickan är placerad bakom höger höft vilket ansågs vara en lättåtkomlig 
och relativt outnyttjad plats enligt de elektriker som kontaktades under  
projektet. En annan fördel med placeringen är att dumpfickan vid behov kan 
döljas i den högra bakfickan. 
 
Buntbandshållaren placerades strax under byxlinningen på en panel som  
löper på utsidan av vänster byxben. Eftersom hopsättningen av ett buntband 
alltid kräver två händer ansågs placeringen på vänster sida lämpa sig bra 
även för högerhänta användare. Byxornas förvaringsmöjligheter blir  
dessutom mer jämt fördelade mellan höger och vänster sida vilket generellt 
sett är bra ur ergonomisk synpunkt samtidigt som det ur ett estetiskt  
perspektiv ger byxorna mer harmoni och balans. 
 
Vänster benficka är främst till för personliga saker som ofta används mindre 
frekvent under arbetstiden och har därför valts att placeras strax nedanför 
vänster hölsterficka på utsidan av låret. På denna plats kan de privata  
sakerna hållas tydligt separerade från övriga verktygsfickor samtidigt som 
fickan inte är i vägen för användaren under arbetet. 
 
Både den högra och vänstra detaljen på elektrikerhängslena är placerade 
med toppen vid axelvadderingens främre kant. Placeringen är både estetiskt 
tilltalande då detaljerna följer axelvaddens form som är bredare än hängsel-
bandet samtidigt som förvaringen i brösthöjd underlättar förvaringen i höga 
arbetsställningar. Den smidiga förvaringen som gör verktygen mer  
lättåtkomliga kan bidra till ett mer effektivt arbete. Om arbetet i exempelvis 
en hög arbetsställning utförs under en kortare tid besparas både axlar, nacke 
och skuldror från skadlig belastning. Byxlinningens tre öglor är placerade 
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utifrån hängslenas passform. Öglorna på framsidan är placerade så att  
hängslena inte ska falla av från axlarna. Placeringen av resterande öglor  
följer hällremsornas befintliga placering som i sin tur följer en standard. 
Även tumstocksfickans placering på utsidan av höger lår följer en standard 
som ansågs vara bra.  

4.6 SLUTLIGT RESULTAT 
I denna del presenteras det slutgiltiga helhetskonceptet Electro Ergowear. 
Avsnittet avslutas med en utvärdering av konceptet. 

4.6.1 Electro Ergowear 
Electro Ergowear är ett helhetskoncept med arbetskläder som är  
specialanpassade för elektriker. Konceptet har tagits fram i samarbete med 
Snickers Workwear, Luleå tekniska universitet och en grupp elektriker. 
Electro Ergowear består av ett kit med en elektrikerbyxa och ett par  
elektrikerhängslen som båda hör ihop. Elektrikerbyxan och elektriker-
hängslena är anpassade för att underlätta snabba och smidiga  
förvaringsmöjligheter av olika verktyg och andra hjälpmedel som frekvent 
används i arbetet.  
 
Kittet är också anpassat för att skapa bättre ordning med tydliga verktygs-
fack som är placerade nära kroppen och jämt fördelade mellan knä- och 
brösthöjd samt mellan höger och vänster sida. Den jämna fördelningen  
bidrar till en mer balanserad viktfördelning som förbättrar användarens  
ergonomi. När många verktyg samtidigt förvaras i byxorna avlastar  
elektrikerhängslena användaren vilket också påverkar ergonomin positivt 
genom ökad komfort och stabilitet. Belastningen fördelas jämnare över 
kroppen och enskilda kroppsdelar besparas från koncentrerad last som på 
sikt kan orsaka muskelobalans och olika skadebesvär. 
 
Elektrikernas behov av stor rörelsefrihet har också tillgodosetts genom en 
ventilerande byxa med stor flexibilitet i materialet. Fickornas konformade 
fack, öppningsbara bottnar och extra förstärkningar i tyget samt  
flexibiliteten i grenen ger de mest utsatta delarna bättre hållbarhet och längre 
livslängd. För hjälpmedel, verktyg och annat material som tidigare inte haft 
tillräckligt bra förvaringsalternativ har speciallösningar skapats med  
buntbandshållaren, dumpfickan och ripsbandssystemet som tre goda  
exempel. De unika lösningarna ger elektrikerbyxan ett intresseväckande  
uttryck som dessutom förstärker elektrikernas känsla av tillhörighet. 
 
Elektrikerhängslena underlättar även förvaringen under arbete i höga och 
påfrestande arbetsställningar då avståndet mellan användaren och verktygen 
minimeras. Extra säkerhetsanordningar som i alla lägen hindrar verktyg från 
att ramla ur fack och fickor finns integrerade i elektrikerhängslena.  
Tillsammans med reflexbanden på hölsterfickorna ökar användarens  
säkerhet eftersom risken för arbetsolyckor minskar. 
 
Privata saker som användaren vill bära med sig kan alltid förvaras samlade i 
en separat och slutbar benficka som dessutom är försedd med en vattentät 
mobilficka med extra skydd mot yttre påfrestningar. Nedan följer en ritning 
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Figur 32 – Electro Ergowear, 2D layout 

över Electro Ergowear och verkliga bilder på helhetskonceptets funktions-
modeller, både med och utan verktyg. 
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Figur 33 – Electro Ergowear, funktionsmodell 
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Figur 34 – Electro Ergowear, funktionsmodell 
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Figur 35 – Electro Ergowear, funktionsmodell  
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4.6.2 Utvärdering av Electro Ergowear 
Funktionsmodellerna av Electro Ergowear visar att det slutliga  
helhetskonceptet fungerar och har god potential att realiseras i form av en ny 
produkt i framtiden. Konceptet förväntas uppfylla samtliga krav och de  
viktigaste önskemålen utifrån kravspecifikationen, se uppfyllda krav &  
önskemål i bilaga 2. 
 
Gällande mått och placering följer Snickers Workwears produkter olika 
standarder som begränsar större förändringar vilket behöver undersökas och 
tas i beaktning innan helhetskonceptet kan tillverkas som färdig produkt. Ett 
alternativ är att frångå vissa standarder, ett annat är att anpassa produkten 
efter riktlinjerna. Även materialvalet bör ses över för att ge bästa kvalitet 
och optimerade funktioner samtidigt som miljöskadliga ämnen ska undvikas. 
 
Electro Ergowear är både ett innovativt och unikt koncept som  
samtidigt förhåller sig till dagens produktionsteknik även om en del  
förenklingar kan behöva göras för att få ner produktionskostnaden.  
Konceptet bygger på en kombination av både befintliga och nya idéer kring 
arbetsbyxornas och hängslenas verktygsförvaring.  
 
Helhetskonceptet är en del i Snickers Workwears arbete att ta fram en ny 
arbetsbyxa för elektriker för att fylla de behov som idag inte anses vara nog 
tillgodosedda. Den ergonomiska aspekten valdes också att vägas in efter att 
förundersökningen gav indikationer på tydliga brister med obekväma  
arbetsställningar och bärande av ojämnt fördelade och tunga laster. Trots att 
konceptet främst är utformat för elektriker kan det med fördel även användas 
för andra typer av hantverkare och yrkesgrupper tack vare stora förvarings-
möjligheter och sin ergonomiska anpassning. 

5 Diskussion 
Inledningsvis visar resultatet av förundersökningen på ergonomiska brister i 
med obekväma arbetsställningar i både höga och låga positioner. Många 
verktyg förvaras i arbetsbyxorna vilket ökar belastningen som dessutom är 
ojämnt fördelad mellan höger och vänster sida. Enligt Woxnerud och  
Ringberg (2006) kan den ojämna belastningen leda till muskelobalans och 
ryggproblem. Även om endast tre arbetsplatser besöktes och ett mindre antal 
intervjuer och observationer genomfördes skulle resultatet troligtvis inte  
förändras nämnvärt eftersom de ergonomiska bristerna var mycket påtagliga.  
 
Enligt Hunting et al. (1994) är inflammation i musklernas senfästen och 
ländryggssmärta exempel på ergonomirelaterade arbetsskador inom yrket 
som uppkommer på grund av ansträngda arbetsställningar eller repetitiva  
och kraftfulla rörelser vilket bekräftar resultatets trovärdighet ytterligare. 
Resultatet påverkades en del av projektets avgränsningar som handlade om 
att enbart koncentrera arbetet åt högerhänta personer och manliga kropps-
mått. Detta var en avgränsning som ansågs nödvändig eftersom  
resultatet blev tydligare. Utan avgränsningarna skulle troligen utformningen 
av slutkonceptet se annorlunda ut med större flexibilitet och justerings- 
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möjligheter. Formgivningen skulle troligtvis också göras mer generell för att 
passa mångfalden.  
 
Projektets arbetsprocess har följt en välstrukturerad projektplan som varit till 
stor hjälp för att jämnare fördela arbetet och kontinuerligt föra det framåt. 
Arbetsprocessen följde dock inte strukturen i projektplanen fullt ut eftersom 
vissa delar lämnades släpande medan andra delar gjordes i förväg. På detta 
sätt skapades en dynamisk balans som ofta fungerade men som i vissa fall 
gjorde det svårt att prioritera rätt. Både företagets handledare och  
universitetshandledaren hjälpte till med prioriteringarna i dessa fall. Stort 
fokus lades på bygget av funktionsmodellerna som tog längre tid än  
förväntat. Även om detta ansågs vara ett bra sätt för att få nya idéer, finna 
brister och skapa förbättringar så kanske ett effektivare sätt vore att göra 
modellerna enklare. Nackdelen skulle å andra sidan kunna vara att resultatet 
blev mindre trovärdigt samt att funktionerna inte skulle bete sig på samma 
sätt som en funktionsmodell med liknande material och uppbyggnad som 
den tänkta slutprodukten. Under konceptfasen minskades rapportskrivandet 
vilket skapade tidsbrist mot slutet trots att skrivandet påbörjades tidigt i  
projektet. Generellt sett hade tidsbristen kunnat undvikas genom att  
kontinuerligt arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt. Ett alternativt för att 
minska tidspressen och göra arbetsgången tydligare är att göra fler  
avgränsningar.  
 
Det framtagna helhetskonceptet är fullt möjligt att implementeras i form av 
en ny produkt i Snickers Workwears framtida utbud. Det är upp till Snickers 
Workwears handledaren Henry Lundberg att bedöma om Electro  
Ergowear ska fortsätta utvecklas. Utifrån projektets resultat löser konceptet 
problemställningen som Henry Lundberg presenterade inför  
projektstarten. Med fortsatt utveckling är potentialen stor för att göra Electro 
Ergowear till en attraktiv, komfortabel och funktionssmart produkt som  
passar Snickers Workwears produktsortiment. En framtida produkt skulle 
för de tre intervjuade elektrikerna; Douglas, Simon och Calle  
kunna innebära en väsentlig skillnad i arbetet genom förbättrad ergonomi 
och effektivitet i utförandet av olika arbetsuppgifter. Elektrikerhängslena 
skulle exempelvis ge större avlastning vid förvaringen av olika verktyg  
samtidigt som åtkomsten skulle förbättras i höga och låga arbetsställningar. 
De konformade, stadiga facken och vinkeln på hölsterfickorna skulle  
tillsammans både ge smidigare åtkomst, bättre ordning och förvarings-
möjligheter av de mest användbara verktygen under arbetet. Säkerheten 
skulle även förbättras genom integrerade reflexband, skydd för mobiltelefon 
och säkerhetsfästen som förhindrar verktyg från att falla ur sin position  
oavsett arbetsställning. För att undvika tidskrävande förflyttningar för att 
hämta och lämna speciella verktyg och andra tillbehör eller slänga skräp, 
kan en rymlig dumpficka bakom höften användas. För att snabbare komma 
ut och in genom portar finns ett lättillgängligt fack för ID-/passerkort och för 
buntband finns en specialutformad ficka som underlättar hanteringen och 
förvaringen av buntband. Ripsbandsystemet på elektrikerbyxornas högra 
sida möjliggör att tillbehör med fäste på baksidan enkelt kan fästas i olika 
nivåer. Ett exempel är skruvdragaren som han hängas i ripsbanden vilket ger 
användaren möjligheten att bära med sig verktyget upp och ner för stegar 
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med båda händerna fria. Stretch och extra ventilation i byxmaterialet skulle 
innebära bättre komfort och rörelsefrihet i olika arbetsställningar  
vilket i sin tur kan underlätta för mer fysiskt krävande arbetsmoment. 
 
Projektet har varit nyttigt och lärorikt genom att till största del ensam få  
ansvara för planeringen och att hela tiden föra projektet framåt. Arbetet har 
både varit inspirerande och roligt samtidigt som pressen emellanåt blivit  
påtaglig, främst från eget håll. Förståelsen för hur ett skarpt produkt-
utvecklingsarbete ser ut och fungerar har blivit djupare. Mötena med  
personal och handledaren på Snickers Workwear har även gett mig en  
tydligare bild av projektet ur ett företags- och försäljningsperspektiv.  
Personalen varit väl tillmötesgående och bidragit med visat intresse och 
goda idéer. Min förhoppning är att projektet under arbetets gång även  
inspirerat personalen på Snickers Workwear och att Electo Ergowear får 
personalen tänka lite utanför boxen och på så sätt få fram ännu fler intresse-
väckande idéer. Utöver detta har min kunskap om elektrikernas arbete, be-
hov och ergonomi förbättrats. Inblicken i Snickers Workwear som företag, 
hur de jobbar och vilka produkter de säljer har blivit djupare liksom  
kunskapen om deras konkurrenter samt vilka produkter som finns på  
marknaden.  

5.1 REKOMMENDATION 
Resultatet av förstudien visar att elektrikerna ofta utsätts för ojämn  
belastning på grund av obekväma arbetsställningar samt genom att bära 
många olika verktyg som vanligtvis förvaras på höger sida. Min  
rekommendation är att alltid bära elektrikerhängslena som hjälpmedel för 
större avlastning. Vid arbete med händerna över huvudet bör  
elektrikerhängslenas förvaringsmöjligheter utnyttjas extra mycket för att  
minimera tiden för arbetsmomentet. Vidare rekommenderas att utnyttja 
verktygsförvaringen i vänster hölsterficka för en jämnare viktfördelning. För 
att användaren inte ska behöva böja sig ner för att lägga bort material och 
skräp är en rekommendation att använda dumpfickan för tillfällig förvaring. 
Den sista rekommendationen är att endast bära de mest nödvändiga  
verktygen för det pågående arbete och förvara resterande verktyg i  
exempelvis Snickers Workwears ergonomiska verktygsväska i form av en 
ryggsäck. För att undersöka om konceptets tänkta funktion är tillräckligt god 
och tillfredsställer elektrikernas behov av smarta förvaringsmöjligheter och 
större avlastning bör noggranna tester genomföras av den tänkta  
målgruppen. 

6 Slutsats 
Målsättningen med examensarbetet var att ta fram och presentera ett  
helhetskoncept för en den nya elektrikerbyxan som med rätt design uppfyller 
elektrikers behov att använda och förvara verktyg på ett smidigt, säkert och 
ergonomiskt sätt under utförandet av sitt arbete.  
 
Denna målsättning uppfylldes genom att först analysera elektrikers rörelse-
mönster med hjälp av insamlad teori och egna observationer som  
genomfördes under flera besök på elektrikernas arbetsplatser. Under  
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besöken studerades även elektrikernas verktygsuppsättning och behovet av 
tillgängliga verktyg under arbetsmomenten. Med utgångspunkt från detta 
skapades en kravspecifikation som i sin tur låg till grund för ett antal  
lösningar som tillsammans skapar helhetskonceptet Elecro Ergowear.  
 
I början av rapporten formulerades en frågeställning som handlar om hur ett 
helhetskoncept av ett par arbetsbyxor kan tillgodose elektrikers förvarings-
behov och samtidigt förbättra deras ergonomi. Innehållet i rapporten ger 
många svar på frågan men här följer en kort sammanfattning av  
de ergonomiska bristerna, förvaringsbehoven samt hur Electro Ergowear  
förbättrar arbetsförutsättningarna för dagens elektriker med avseende på 
detta. 
 
Obekväma arbetsställningar är vanligt förekommande inom arbetet. Jobben 
utförs ofta i golv- eller takhöjd som tvingar arbetaren att inta låga och böjda 
respektive höga och utsträckta positioner. Många verktyg bärs ofta samtidigt 
och förvaras på höger sida vilket skapar en ojämn viktfördelning. Obekväma 
arbetsställningar och ojämn belastning kan på sikt leda till muskelobalans 
och olika skadebesvär. 
 
I avsnitt 4.2.1 Dagens arbetsplats under resultatdelen av förstudien finns en 
lista över samtliga verktyg och instrument som används mest frekvent inom 
yrket. De verktyg som kräver störst förvaringsmöjligheter är olika tänger 
och skruvmejslar. FAS-pennor, spänningsprovare, buntband, sekatör och 
eltejp är typiska hjälpmedel som elektriker använder i klart större  
utsträckning än inom andra yrkeskategorier. Ett behov av bättre förvarings-
möjligheter för dessa hjälpmedel identifierades under förstudien. 
 
Helhetskonceptet Electro Ergowear består av ett par elektrikerbyxor med 
tillhörande hängslen som tillsammans förbättrar både säkerheten och  
förvaringsmöjligheterna avsevärt med hjälp av specialanpassade fack och 
smarta funktioner som dessutom bidrar till att öka arbetsklädernas livslängd.  
Konceptet bidrar även till bättre ergonomiska förutsättningar genom  
vinklade hölsterfickor, avlastande hängslen och mer jämnt fördelad  
förvaring mellan höger och vänster sida. 
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1 Introduktion 
Följande projektplan utgör en del av ett examensarbete i kursen D0023A inom Teknisk  
design vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet omfattar ett utvecklingsprojekt där en 
ny arbetsbyxa ska tas fram för elektriker med syftet att underlätta arbetet på ett smidigt och 
ergonomiskt hållbart sätt. Examensarbetet utförs som ett projekt för Snickers Workwear, en 
del av Hultafors Group AB. 

1.1 BAKGRUND 
Snickers Workwear ingår i moderbolaget Hultafors Group AB som under varumärket  
utvecklar och tillverkar förstklassiga arbetskläder utifrån skickliga hantverkares behov. 
Snickers Workwear har ett brett produkt-sortiment och är ett av Europas ledande varumärken 
inom arbetskläder. Enligt Snickers Workwear själva utgör kombinationen av avancerad  
design, funktionalitet, användarvänlighet, säkerhet och slitstyrka en del i strävan efter att 
ständigt ligga i framkant när det gäller utveckling av sina produkter. Målet enligt Hultafors 
Group AB (u.å) är att underlätta yrkeslivet för hantverkare och samtidigt öka säkerheten och 
produktiviteten så att de kan fortsätta ligga i framkant och få jobbet gjort. 

Snickers Workwear har tidigare tillverkat en rad olika modeller av arbetsbyxor med varierade 
funktioner, material och utseende. De har dessutom tagit fram och lanserat XTR Toolbelt 
som är ett specialdesignat bälte med justerbara fickor för elektriker samt Fexi Tool Bag som 
är en prisbelönt verktygslåda i form av en väska eller ryggsäck. (Snickers Workwear, 2016) 
Nu ser Snickers Workwear även utvecklingspotential i att utforma en ny arbetsbyxa,  
skräddarsydd efter elektrikers behov. (Hultafors Group AB, u.å.) 
 
Av denna anledning väljer nu Snickers Workwear på Hultafors Group att driva ett  
utvecklingsprojekt för att ta fram den nya arbetsbyxan. Detta examensarbete utgör en del av 
utvecklingsprojektet där uppdragsgivaren behöver hjälp med att finna ett helhetskoncept för 
byxans fickor. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 
Målsättningen med examensarbetet är att ta fram och presentera ett helhetskoncept för  
fickornas utformning till den nya elektrikerbyxan som med rätt design uppfyller elektrikers 
behov att använda och förvara verktyg på ett smidigt, säkert och ergonomiskt sätt under  
utförandet av sitt arbete. Helhetskonceptet ska presenteras i form av ritningar och  
funktionsmodeller. Projektet ska innehålla en analys av elektrikers rörelsemönster,  
verktygsuppsättning och behovet av tillgängliga verktyg under arbetsmomenten. För att  
inkludera interaktionen mellan byxa, fickor och användare ska projektet till en början  
behandla arbetsbyxan i sin helhet för att senare koncentreras till utformningen av fickorna. 
Fokus ska främst ligga på funktionalitet, hållbarhet och komfort. 

1.3 INTRESSENTER 
Projektets fokus riktas till de tänkta slutanvändarna, elektriker inom byggbranschen. Denna 
målgrupp kommer direkt att beröras av konceptlösningen och är därför den viktigaste intres-
senten. Den sekundära intressenten med avsikten att realisera konceptet är Snickers 
Workwear, med Henry Lundberg som handledare för utvecklingsprojektet. Luleå tekniska 
universitet är en indirekt intressent som kommer att bedöma examensarbetet utan att beröras 
av konceptlösningen, se figur 1. 
 
 
 

Figur 1 - Intressentanalys 
 

1. Elektrikerna 
 

2. 
 

3. 
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Figur 2 – Stage-gate modell  

Start SlutDelmål 1 Delmål 2 Delmål 3Förstudie Idéfas Konceptfas Detaljdesign

1.4 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet är ett projekt som pågår under 10 veckor och omfattar 15 högskolepoäng, där 
ett helhetskoncept för elektrikerbyxans fickor ska tas fram. Projektets resultat ska ha potential 
att i framtiden implementeras som en färdig produkt i Snickers Workwears produktsortiment. 
Avgränsningen innebär ett arbete på konceptuell nivå med en eller flera presentations-
modeller och ritningar som slutresultat. Det kommer inte att vara en färdig lösning med  
avseende på tillverkningsmetoder och materialval. Standarder för placering av fickor, mått 
och storlekar kommer endast till viss del att tas i beaktning. Den ekonomiska aspekten för  
implementering av konceptet kommer inte heller att beaktas. I projektet är fokus främst på 
arbetskläder för elektriker på byggarbetsplatser. 

2 Genomförande 
Genomförandet av projektet kommer att följa en Stage-gate modell, se figur 2.  
Arbetsprocessen delas in i olika faser där beslutsfattande ingår och avslutas med delmål som 
ska uppnås. Resultatet från varje fas kommer sedan att utvärderas för att se om projektet ska 
fortgå, kompletteras eller avslutas. 

 
 
 
 
   

 

2.1 FÖRSTUDIE 
Nulägesbeskrivning – En närmare inblick i Snickers Workwears produktsortiment och  
identifiera styrkor och svagheter. Studera olika modeller av arbetsbyxor, Flexi Tool Bag samt 
XTR Toolbelt som idag används av elektriker. Den bakomliggande dokumentationen vid 
produktutvecklingen av XTR Toolbelt ska också undersökas.  
Ta reda på vilka verktyg som används av elektriker, vilka rörelsemönster och kropps-
positioner som är vanligt förekommande i arbetsmomenten samt identifiera behov och  
utvecklingspotential genom observationer och intervjuer. 
 
Problembestämning – Formulera problemet, bestäm problemnivå, uppdela och avgränsa 
problemet.  
 
Projektplan – Projektplanen upprättas för att lägga grund för hur arbetet ska se ut.  En  
genomgripande plan för vad som ska göras samt när och hur.   
 
Benchmarking – Undersöka vilka produkter och lösningar som finns och som ännu inte nått 
ut på marknaden. Analysera behov och utvecklingspotential.  
 
Kravspecifikation – Specificera vilka krav som ska ställas på produktkonceptet. En viktig 
del för att samtliga parter ska vara överens och känna till vilka krav som ställs på resultatet. 
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Tidiga idéer – Vara öppen och notera tidiga idéer, utan att lägga för stort fokus på detta. 
 
Litteraturstudie – Samla teori om ergonomi för att i ett senare skede kunna dra paralleller 
till elektrikers rörelsemönster under olika arbetsmoment. Teori kring produktutveckling och 
produkter som kan kopplas till projektuppdraget är också nödvändig. 
 
Beslutspunkt 1 – En avstämning mot delmål 1 görs tillsammans med alla involverade parter 
för att utvärdera om målet har uppfyllts. Läs mer om vilka krav som ska uppfyllas under 3.2. 

2.2 IDÉFAS 
Idégenerering – Finna olika lösningar och idéer genom att använda kreativa metoder. 
 
Kategorisering och gallring – Sortera idéerna och sålla bort de som upplevs överflödiga. 
Denna process ingår också i de kreativa metoderna. 
 
Visualiseringar – Visualisera idéerna med enklare skisser. 
 
Funktionsmodeller – Skapa enkla modeller för att undersöka idéernas funktion. 
 
Val av idéer – Tre idéer med högst potential väljs ut för vidare arbete. 
 
Beslutspunkt 2 – En avstämning mot delmål 2 görs tillsammans med alla involverade parter 
för att utvärdera om målet har uppfyllts. Läs mer om vilka krav som ska uppfyllas under 3.2. 

2.3 KONCEPTFAS 
Utveckling av koncept – Utveckla idéerna till koncept. Analysera dessa närmare, identifiera 
brister, optimera och kombinera olika lösningar. 
 
Utvärdering – Koncepten utvärderas mot kravspecifikationen med hjälp av en värdematris 
för att utreda hur väl koncepten uppfyller kraven. 
 
Val av koncept – Det eller de koncept som på bästa sätt uppfyller kraven tas vidare till  
projektets slutfas för fortsatt utveckling. 
 
Beslutspunkt 3 – En avstämning mot delmål 3 görs tillsammans med alla involverade parter 
för att utvärdera om målet har uppfyllts. Läs mer om vilka krav som ska uppfyllas under 3.2. 
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2.4 DETALJDESIGN 
Fortsatt utveckling – Finslipa och förbättra konceptet ytterligare. 
 
Detaljerade visualiseringar – Visualisera konceptet på ett informativt och proffsigt sätt som 
både påvisar konceptets design och funktion. 
 
Slututvärdering – Blicka tillbaka och reflektera över om mål och krav har uppnåtts.  

3 Planering 
En grov planering över arbetsprocessen har upprättats med en tidplan som illustrerar möten, 
deadlines och när olika faser är tänkta att genomföras. Tidplanen är preliminär och kan  
ändras under arbetets gång. 

3.1 TIDPLAN 
Se bilaga 1 för Gantt-schema. 

3.2 MILSTOLPAR OCH DELMÅL 
Delmål 1 – Delmål 1 omfattar en tydlig nulägesbeskrivning för hur elektriker jobbar samt 
vilken utrustning och vilka arbetsmoment som ingår i yrket. En genomgående produktstudie 
kring det interna produktsortimentet samt en grov marknadsanalys ska vara genomförd. En 
tydlig kravspecifikation ska vara upprättad och insamling av teori till rapporten ska ha  
påbörjats. Problembestämningen ska vara tydlig och fastställd. 
 
Delmål 2 – Tre idéer med hög potential ska vara framtagna, redo att användas under koncept-
fasen. Idéerna ska vara enkla att förstå med hjälp av skisser. 
 
Delmål 3 – Ett eller flera koncept ska vara väl utvecklade och noggrant utvärderade för att 
kunna vidareutvecklas på detaljnivå. 
 
Projektslut – Projektet ska vara färdigställt med ett eller flera helhetskoncept som i ett  
senare skede kan tillämpas i Snickes Workwears produktsortiment. Resultatet ska vara  
visualiserat på ett klart och tydligt sätt för att enkelt förstå funktion och användning. 

3.3 BUDGET 
Hultafors Group står enligt överenskommelse för materialkostnader till funktionsmodeller 
och resor. I övrigt har inga kostnader för projektet planerats. 

3.4 RISKANALYS 
Risk för att beslut i projektet fattas långsammare än vad som kunnat förutses vilket kan  
orsaka förseningar i arbetsprocessen. 
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4 Hållbar utveckling 
Framtida produkter måste utvecklas för ett hållbart samhälle. Projektarbetet kommer därför 
att förhålla sig till företagets sätt att jobba med hållbar utveckling.  

4.1 SAMHÄLLE, EKONOMI OCH MILJÖ 
Hultafors Group arbetar för skapa långsiktig lönsamhet och strävar efter att utveckla  
produkter som uppfyller hållbarhetskraven som på sikt bidrar till ett bättre samhälle.  
Ambitionen är att prestera med en hög hållbarhetsnivå genom att följa internationella,  
regionala och lokala myndighetskrav och minska påverkan av den lokala och globala miljön, 
öka integration med det naturliga kretsloppet, ta ansvar för samhällspåverkan av egna  
produkter samt utmana och stödja hållbarhetsarbete runt om. Att vara en ansvarsfull  
arbetsgivare för alla medarbetare, samverka med samhället och integrera hållbarhet i det  
dagliga arbetet är också något som företaget jobbar efter. 

4.2 MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING 
Snickers Workwear tillverkar arbetskläder som håller hög kvalitet och säkerhet i form av 
skydd och funktion. Hela organisationen använder ISO-standarder som bidrar till en hållbar 
miljö. SS-EN ISO 14001:2004 är ett miljöledningssystem som avser att kontinuerligt minska 
verksamhetens totala miljöbelastning och SS-EN ISO 9001:2008 är en kvalitetscertifiering 
som påvisar ett systematiskt förbättringsarbete gällande kvalitet och att överträffa sina  
kunders förväntningar. För att garantera god kvalitet och slitstyrka har Snickers Workwear 
dessutom en egen testgrupp som noga testar produkterna i verkligheten innan de lanseras.
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Figur 3 – Organisationsschema 

Tomas Grahn
Student

Anders Håkansson
Handledare LTU

Henry Lundberg
Uppdragsgivare
Hultafors Group

Jessica Lindström
Mönsterkonstruktör

Margarita Kleinhofa
Produktionstekniker

Malin Enoksson
Produktutvecklare

Nicole Rimér/
Mattias Sjöberg

Designers

5 Projektorganisation 
Följande avsnitt beskriver hur projektorganisationen ser ut och vilka roller de involverade 
parterna i projektet har. 

5.1 PROJEKTTEAM 
Projektet drivs av Tomas Grahn tillsammans med andra involverade personer enligt  
organisationsschemat nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry Lundberg, R&D Manager för Snickers Workwear på Hultafors Group AB och Anders 
Håkansson, universitetsadjunkt och forskare inom industriell design på Luleå tekniska  
universitet, kommer båda att finnas tillgängliga för vägledning från varsitt håll under hela 
projektet. Henry kommer utöver vägledningen tillgodose projektet med nödvändigt material 
och betydelsefull information kring uppdraget. Jessica Lindström, Margarita Kleinhofa och 
Malin Enoksson kommer att fungera som ”bollplank” och extra stöttning under arbetets gång. 
  

 Handledare 
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5.2 KOMMUNIKATION 
Examensarbetet skrivs i Stockholm, både hemifrån och på kontoret för Hultafors Group i 
Danderyd. Kommunikation med Henry Lundberg sker genom fysiska möten på kontoret samt 
via mejl och telefon. Kontakt med Anders Håkansson hålls genom veckovisa Skypemöten 
samt via mejl och telefon. Tomas Grahn ansvarar för att kontinuerlig kommunikation med 
handledarna upprätthålls. 

5.3 KONTAKTUPPGIFTER 
 
Student     Handledare, Snickers Workwear 
Tomas Grahn     Henry Lundberg 
+46 76 216 44 50    +46 70 673 07 40 
Tomas_Grahn@hotmail.com   Henry.Lundberg@hultaforsgroup.com 
Tomgra-2@student.ltu.se         
  
      Handledare, Luleå tekniska universitet 
      Anders Håkansson 
      +46 92 049 19 20 

Anders.Hakansson@ltu.se
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Uppfyllda krav & önskemål 
En kort sammanfattning av de uppfyllda kraven och viktigaste önskemålen 
från kravspecifikationen redovisas nedan. 
 
Funktionskrav 

• Fästen för tillbehör, nycklar och ID-kort:  
Extra öglor, ripsbandssystem och ID-/passerkortsfack på 
baksidan av vänster hölsterficka. 

• Fickorna ska ge rörelsefrihet: 
Vinklade hölsterfickor och lämplig placering av samtliga 
fickor. 

• Byxorna ska ge rörelsefrihet: 
Stretchmaterial i byxgrenen och extra veck över  
knäskydden. 

• Knäskydd på utsidan: 
Knäskydden sätts i knäskyddsfacken ovanifrån på utsidan. 

• Ska vara lätt att ta upp och förvara verktyg: 
Konformade fack och vinklade hölsterfickor. 

• Hållare för olika verktyg: 
Konformade fack, ripsbandssystem och speciallösningar som 
passar för flera olika verktyg. 

• Hållare för buntband: 
Buntbandshållaren. 

• Reflex: 
Integrerade reflexband på utsidan av hölsterfickorna. 

 
Komfortkrav 

• God passform i midja: 
Upplevdes vara tillräckligt god i Allroundbyxorna. 

• Knäskydd ska sitta på rätt plats i stående- och knästående 
ställning: 
Förbättrad passform för knäskydd och reglagemöjligheter i 
knäskyddsfacket på Allroundbyxorna. 

 
Säkerhetskrav 

• Verktyg ska inte ramla ur fickor, fack eller öglor: 
Konformade fack, slutbara öppningar samt extra säkerhets-
resårer på elektrikerhängslena. 

 
Miljökrav 

• Undvika impregnering med miljöskadliga ämnen: 
Framfört önskemål till Snickers Workwear.
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Funktionsönskemål 

• Smidig tillgång till ID-kort och jobbnycklar: 
Extra öglor framtill och ID-/passerkortsfack på baksidan av 
vänster hölsterficka. 

• Hållare för tejprullar: 
T-snöret. 

• Hållare för skruvdragare: 
Ripsbandssystemet. 

• Hållare för borrar och bits: 
Bitsfacken och borrfacken på elektrikerhängslena. 

• Lättillgängliga fickor: 
Vinklade hölsterfickor och lämplig placering av fickor och 
fack inom armarnas räckvidd. 

• Rymliga fickor/fack: 
Dumpfickan och stora fack i vänster benficka och i hölster-
fickorna. 

• Fästen för hängslen: 
De tre öglorna i byxlinningens övre kant. 

• Privata saker ska skyddas mot smuts, vatten och skador: 
Skyddsplattan och den vattentäta mobilfickan med drag-
kedjeöppning i vänster benficka. 

 
Komfortönskemål 

• Byxorna ska vara flexibla i gren och över knäna: 
Stretchmaterial i byxgrenen och extra veck över knäna. 

• Byxorna ska inte bli för varma: 
Extra ventilation i byxornas gren och knäveck. 

 
Kvalitetsönskemål 

• Bättre hållbarhet på insidan av byxbenens nedre del: 
Allroundbyxorna har smalare byxben och förstärkt material 
i byxbenenssluten. 

• Bättre kvalitet på knappar och öglor: 
Roterbara knappar finns på Allroundbyxorna och slitstarkt 
tyg i öglorna. 

• Bättre hållbarhet i grenen: 
Allroundbyxorna är försedda med stretchmaterial och starka 
sömmar som minskar risken för att byxgrenen spricker. 

• Bättre hållbarhet i fickornas botten: 
Förstärkt material, öppningsbara bottnar och fack som  
förhindrar att verktygen skaver mot fickornas botten. 

• Byxorna ska klara av stor belastning/tyngd: 
Avlastning från elektrikerhängslena samt förvarings-
alternativ som ökar möjligheten till jämnare  
viktfördelning.
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Designönskemål 

• Professionell image: 
Tydliga verktygsfack, god passform samt enhetlig design för 
elektrikerbyxor och elektrikerhängslen. 

• WOW-effekt: 
Nya specialanpassade förvaringsmöjligheter i form av bland 
annat buntbandshållaren, dumpfickan och elektriker-
hängslena. 

• Smalare byxben: 
Allroundbyxorna har smalare och mer böjda byxben än  
tidigare modeller.  

 
Service- och underhållsönskemål 

• Lätta att tvätta/rengöra: 
Öppningsbara fickbottnar, uttagbar skyddsplatta, material 
som tål maskintvätt. 

• Lätt att tömma fickor: 
Öppningsbara fickbottnar och stora ficköppningar. 

 
Säkerhetsönskemål 

• Knäskydd får inte fastna i stegens trappsteg: 
Tajta och slutbara knäskyddsöppningar. 

 
Ergonomiska önskemål 

• Viktfördelning för minskad belastning: 
Jämnare fördelning av förvaringsmöjligheterna samt extra 
avlastning med elektrikerhängslena. 

• Enkelt nåbara fickor: 
Lämplig placering av fickor inom armarnas räckvidd.  


