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"I keep begging the marketing guys: Don't tell me you need a bridge. 
Instead show me the canyon you want to cross." 

-Designer at Ford Motor 



Förord 
Under sommaren 2008 påbörjades, som den sista pusselbiten i utbildningen till civilingenjör 
inom Ergonomisk Design & Produktion, detta arbete på Luleå Teksniska Universitet. Arbetet 
genomfördes för att utvärdera produktutvecklingsmetoden Needfinding och samtidigt 
undersöka möjligheterna med att under en mycket begränsad tid identifiera problem inom, för 
projektdeltagarna, tidigare okända områden. Detta har inneburit att Needfinding har kunnat 
tillämpas i praktiska fall och att all den kunskap som projektdeltagarna fått under sin studietid 
om produktutveckling har kunnat tillämpas. Detta ses som en av de stora fördelarna då arbetet 
innehållit en komplett produktutveckling och på så vis innefattat alla de moment detta innebär. 
Arbetet har gett projektdeltagarna en helt ny inställning till hur produktutvecklingsarbete kan 
genomföras och även visat på att det kan finnas ett behov av en ”ny” syn på produktutveckling, 
målet skall inte vara att utveckla en produkt utan det skall vara att lösa ett problem och fylla ett 
behov. Det kan låta som en självklarhet men det har krävts en hel del arbete och en ”aha-
upplevelse” innan detta stod klart för oss. 
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Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete var att utvärdera produktutvecklingsmetoden Needfinding 
genom att studera tillgänglig litteratur och genom att implementera denna metod i ett praktiskt 
fall. Syftet med Needfinding är att identifiera bakomliggande behov till problem som 
uppkommer och på så vis kunna fokusera produktutvecklingsarbetet på ett relevant sätt. Sättet 
detta genomfördes på var att påbörja arbetet utan någon given problemställning. Detta innebar 
att första delen av arbetet användes för att klarlägga och konkretisera ett sådant. Detta 
genomfördes genom att utvärdera en rad olika områden och klargöra vilka problem som fanns 
inom vart och ett av dessa. Arbetsmiljöverket och fackförbunden för de berörda områdena 
kunde tillföra nödvändig information för att en utvärdering skulle vara möjlig. 
 
För att valet av område skulle bli så opartisk som möjligt genomfördes detta med hjälp av olika 
viktningskriterier som exempelvis observationsmöjlighet. Needfinding användes i varje 
delmoment genom hela arbetet då varje moment innebar att olika behov skulle klarläggas. 
Första momentet av arbetet resulterade i att fokus lades på dagligvaruhandeln. Detta följdes 
sedan av arbetet med att klarlägga vilka problemställningar som fanns inom detta område. En 
mängd möjliga problemställningar uppmärksammades och vikten av Needfinding blev tydlig då 
flertalet av dessa problemställningar var okända för användarna. De problem som identifierades 
kunde kategoriseras i tre avdelningar, kyl/frys, kassa och varuhantering. Varje område 
studerades och bedömdes utifrån en rad olika kriterier som exempelvis relevans, 
genomförbarhet och kostnad. Varuhantering ansågs vara det område som projektdeltagarna 
kunde påverka mest med små medel och gick därför också vidare med detta. Här granskades nu 
området och det kunde identifieras en mängd olika problemställningarna. För att konkretisera 
problemställningarna listades gemensamma nämnare mellan dessa och på så vis kunde då 
arbetet fokuseras än en gång. Rullcontainrarna var det objekt som kom att påverka hela 
varuhanteringskedjan och därför valdes denna.  När ett konkret problem nu var identifierat 
unde även möjliga lösningar på detta problem tas fram och utvecklingsarbetet kunde då 

 vissa utvalda lösningar. 
k
påbörjas på
 
Abstract 
The aim of this thesis was to evaluate the Needfinding method as a product development 
process by studying the available literature and by implementing this method in a practical case. 
The purpose of Needfinding is to identify the underlying need of the problems that occur and 
thus be able to focus product development work in a relevant way. This was achieved by 
beginning this project without a specific problem, which meant that the first part of the process 
was used to clarify and substantiate a problem to work with. To identify a problem, a variety of 
areas was evaluated and the problems that existed within these were clarified. Work 
Environment Authority and the unions for the affected areas were able to provide the necessary 
information so that an evaluation was be possible.  
 
To make the choice of area as impartial as possible the choice was carried out by using different 
weighting of criteria such as observation possibilities. Needfinding were used in each step 
throughout the process when different needs had to be clarified. The first part of the project 
resulted in that focus was aimed toward trade. This was then followed by efforts to clarify the 
problems that existed in this field. A host of possible problems was noted and the importance 
of Needfinding became clear as most of these problems were unknown to the users. The 
problems identified were categorized into three sections, fridge / freezer, cash- and goods 
handling. Each area was studied and assessed in a number of criteria such as relevance, 



feasibility and cost. Goods handling was considered to be the area that project participants 
could affect the most with limited resources and was therefore chosen to be the focus of the 
project. With goods handling chosen as the area that the project would focus on, possible 
problems within this area had to be identified. To make these problems more concretized the 
common denominators between them were listed and thus making it possible to focus the 
project once more. Roller Containers was the item that came to affect the entire supply chain, 
and therefore this was chosen. When a specific problem now was identified the process to find 
possible solutions to this problem could begin and the development work could begin on the 
selected solutions. 
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1. Inledning 
I dett  kapitel presen
 

1.1. Bakgrund 

a teras projektets bakgrund, syfte och mål samt dess avgränsningar. 

Ett examensarbete inom industriell design och produktutveckling har traditionellt inneburit att 
studenter tagit kontakt med ett företag och ansökt om möjligheten att få göra ett projekt under 
företagets regi. Detta tillvägagångssätt har gett studenter stora möjligheter att få viktig erfarenhet 
om hur en produktutvecklingsprocess går till på ett riktigt företag. Men vad händer och vad 
finns det för möjligheter om man som student väljer att göra examensarbetet åt sig själv? 
 
Grundtanken bakom detta examensarbete är att göra ett examensarbete inom 
produktutveckling utan att ha en produkt att utveckla eller ett givet problem att lösa. Detta 
innebär en möjlighet att få göra ett projekt som täcker hela utvecklingskedjan från början till 
slut. Idén till detta examensarbete föddes efter en gästföreläsning och workshop med den 
grafiska designern Anna Viktorsson, som genom sin framgång och sitt förhållningssätt till sitt 
arbete, inspirerade till att helt enkelt våga göra ett examensarbete som inte följer den 
traditionella mallen. Efter kontakt med Anders Håkansson, som är universitetsadjunkt på 
avdelningen Industriell Design vid institutionen Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska 
Universitet, fick projektdeltagarna även i uppdrag att utvärdera en specifik behovsanalysmetod 
som används inom produktutveckling. Metoden heter Needfinding och används för att 
identifiera användarens behov. 
 

1.2. Syfte och mål 
Detta examensarbete ska ge en ökad förståelse för hur produktutveckling går till och samtidigt 
en ökad kunskap om de tekniker och metoder som finns för att identifiera dolda behov. 
Målsättningen med detta examensarbete är att identifiera ett behov samt ta fram en lösning för 
detta behov, lösningen ska vara den bästa ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv.  
 

1.3. Avgränsningar 
Avgränsningarna för detta arbete har medvetet minimerats för att fullt ut kunna nyttja 
Needfinding för att under projektets gång göra avgränsningar. De avgränsningar som finns är 
dock att produktutveckling endast kommer att ske på ett identifierat problem. Det finns även 
tidsbegränsningar för projektet som avgränsar storleken på projektet. 
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2. Metod och genomförande  
Under denna rubrik beskrivs de metoder som projektdeltagarna tagit del av samt hur dessa har använts 

 prunder ojektarbetet. 
 

2.1. Projektplanering 
Innan ett projekt kan sättas igång bör det tas beslut om hur den grundläggande strukturen för 
det framtida arbetet ska se ut (1). Detta kan göras genom att projektdeltagarna tillsammans går 
igenom, för projektet, viktiga frågeställningar. Det som bör klarläggas innan projektet påbörjas 
är till exempel hur beslut rörande projektet ska tas, hur arbetet ska fördelas inom gruppen, vilka 
tidsbegränsningar som finns för projektet, vem som ska vara projektledare och så vidare. Efter 
att denna grundläggande struktur har klargjorts kan en mer detaljerad plan för projektet tas 
fram, med hjälp av denna kan en offert lämnas till uppdragsgivaren (ibid). I boken 
”Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design” ges exempel på rubriker 
som bör finnas med i en detaljerad projektplan, några av dessa är: 
 

• Projektets mål. 
• Projektorganisation. 
• Tidplan för projektet. 
• Kostnadsplan för projektet. 
• Projektets innehåll och avgränsningar. 

 
I början av detta projekt har deltagarna tillsammans gått igenom projektets grundstruktur för 
att på så sätt komma överens om bästa sättet att genomföra projekt på. Då projektdeltagarna 
kommit överens om projektets upplägg, påbörjades arbetet med att göra en detaljplan för hela 
projektet. Denna användes för att hos projektets handledare, Anders Håkansson, få ett slutligt 
godkännande att genomföra projektet. 
 

2.2. Informationsinsamling 
Under ett projekts genomförande sker det alltid en informationsinsamling, den har till syfte att 
ge mer information och kunskap om ett specifikt område. Informationsinsamlingen kan 
genomföras på flera olika sätt, och tillvägagångssättet bör anpassas efter vad som är målet med 
informationsinsamlingen. Några av de vanligaste sätten att samla in information är 
litteraturstudier, intervjuer samt enkätundersökningar. I följande underrubriker kommer dessa 

e . metod r beskrivas närmare

2.2.1.  Litteraturstudie 
En litteratursökning är ett mycket bra sätt att i början av ett projekt samla in den information 
som anses vara väsentlig och som kan komma att användas under projektets gång. En 
litteratursökning kan genomföras på flera olika sätt. Ett sätt är att använda bibliotekets 
databaser för att på så sätt hitta lämplig litteratur. Förutom biblioteket kan även Internet 
användas för att samla in information, dock måste denna information kontrolleras mer 
noggrant för att säkerställa dess pålitlighet. 
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I detta projekt har litteratursökningar utförts både i Luleå Tekniska Universitets databas, Lucia, 
samt Internet. Till en början användes Internet för att hitta publicerade artiklar och 
avhandlingar, dessa kunde sedan användas för att hitta referenser till annan dokumentation. 
För att hitta väsentlig information på Internet användes sökord som var relevanta för det 
aktuella skedet i projektet och har hela tiden anpassats för att ge bästa möjliga sökresultat. I 
början av projektet användes sökord som Needfinding, behovsanalys, belastningsskador och 
arbetsmiljö. Förutom dessa sökord har även artiklar skrivna av specifika författare eftersökts och 
projektdeltagarna har då sökt på författarnas namn. Vid sökning i Lucia användes sökorden 

nd ehovsanalys.  Needfi ing och b

2.2.2. Intervju 
Ett sätt att samla in information inför ett projekt är att genomföra intervjuer (2). En intervju 
kan genomföras på olika sätt och tillvägagångssättet bör anpassas efter den information som 
eftersöks. Oavsett vilken intervjumetod som används så ska intervjun förberedas väl i förväg. Ett 
användbart hjälpmedel kan vara att använda sig av en bandspelare vilket underlättar 
dokumentationen av intervjun, dock bör den intervjuade tillfrågas innan bandspelare används. 
Det bör beaktas att en bandspelare ibland kan verka hämmande på personen som blir 
intervjuad vilket kan leda till att informationen som erhålls blir något begränsad. Två vanliga 
metoder som kan användas vid intervjuer är en strukturerad eller ostrukturerad metod. Vid en 
strukturerad intervju är alla frågor planerade i förväg och frågorna utformas på ett sådant sätt 
att de personer som genomför intervjun får konkreta och raka svar. Denna metod begränsar 
oftast intervjuobjektets möjlighet till att fritt diskutera omkring frågorna och kan därmed 
innebära att väsentlig information missas på grund av att den rätta frågan ej har ställts. En 
strukturerad intervjumetod används främst när de som intervjuar vill få fram specifik 
information om ett område.  Den andra metoden som är vanlig vid intervjusammanhang är en 
så kallad ostrukturerad intervju vilket kan liknas mer vid ett samtal mellan personerna som 
genomför intervjun och den som blir intervjuad. Vid denna metod är oftast endast ett fåtal 
frågor förberedda, och dessa har till uppgift att se till så att samtalet leds i rätt riktning. 
Informationen som erhålls vid en ostrukturerad intervju ger en bred bild av ett specifikt 
område, denna information kan sedan utvärderas och användas för att ta fram mer specifika 
frågeställningar. En ostrukturerad intervju är mycket användbar i inledningsskedet av ett 
projekt och när problemställningar ska formuleras (ibid). 
 
Under projektets gång valde projektdeltagarna att genomföra intervjuer på både ett 
ostrukturerat och strukturerat sätt. Intervjumetoden valdes utefter den information som 
eftersöktes och har hela tiden valts utefter det deltagarna tror kan generera i bästa resultat. I 
början av projektet användes till större del en ostrukturerad metod för att på så sätt få en 
bredare bild av de områden som projektet kom att behandla. Allt eftersom projektet fortlöpte 
och fler avgränsningar gjordes användes en mer strukturerad metod för att på så sätt få specifika 
svar till de problemställningar som projektet behandlar. Projektdeltagarna har även använt sig 
av en bandspelare för att på så sätt kunna dokumentera intervjuerna och samla in information. 
De personer som intervjuats under projektets gång har varit personer som deltagarna ansett 
kunnat ge relevant information för det aktuella skedet i projektet.  
  



8 
 
 

2.2.3. Enkätundersökning 
Enkäter är, jämfört med intervjuer, en mindre tidskrävande informationsinsamlingsmetod (2). 
Denna metod är mycket lämplig när det eftersöks information från flera personer, en annan 
fördel med enkäter är att de svar som erhålls redan är nedskrivna, vilket underlättar 
dokumentationen. Enkätens utformning är mycket viktig och ska noga genomarbetas så att den 
information som erhålls är både väsentlig och användbar (ibid). 
 
I detta projekt valde deltagarna att genomföra en enkätundersökning för att inom det slutligt 
valda observationsområdet få en klar bild av de problemställningar som fanns och som kunde 
vara viktigt att undersöka närmare. Enkäter användes även när kontakt togs med personer som 
ej kunde intervjuas eller besökas. 
 

2.3. Needfinding 
För cirka 30 år sedan myntade Robert McKim uttrycket ”Needfinding” (3). Detta gjorde han då 
han insett att det fanns en klyfta mellan de som designade produkterna och de som i slutändan 
skulle använda dessa. Robert McKim ville försöka få med produktutvecklarna redan i ett tidigt 
skede i utvecklingsprocessen och att dessa skulle ha ett tätt samarbete med de slutgiltiga 
användarna. Detta var då en ny infallsvinkel på den befintliga produktutvecklingsprocessen som 
sedan dess har fortsatt att utvecklas och förfinats (ibid). Detta är inte så enkelt som det låter för 
ofta är det lika svårt för användaren att utrycka sina behov som det är för produktutvecklaren 
att förstå dessa (4). Svårast är de i de fall där målet är en lösning på ett tidigare okänt problem 
då användaren inte upptäcker sitt behov förrän efter lösningen presenterats. Det är särskilt i 
dessa fall Needfinding metodiken kan ha störst inverkan (ibid).  Detta projekt har till stor del 
handlat om användandet av just metoden Needfinding och hur denna metod fungerar i ett 
produktutvecklingsarbete (3). Needfinding har till uppgift att underlätta identifieringen av de 
behov som en användare av en produkt eller tjänst har, istället för att fokusera på att hitta 
lösningar på specifika problemställningar som en användare upplever. Syftet med att hitta det 
bakomliggande behovet till en problemställning är att på ett långsiktigt sätt lösa användarens 
problem. Koncentreras utvecklingsarbetet endast på att hitta en lösning för ett specifikt 
problem är risken att den framtagna lösningen endast är kortsiktig.  
 

2.3.1. Grundpelare 
Needfiningmetodiken baseras på sju grundpelare som på ett enkelt och konkret sätt 
sammanfattar grundtankarna och kärnvärdena med metoden. Här nedan följer en redogörelse 
för var och en av dessa pelare. 
 
Leta behov inte lösningar 
Den mest grundläggande principen inom Needfinding metodiken handlar om att söka behov, 
inte lösningar (3). På så vis undviks det att redan på ett tidigt stadium låsa sig vid färdiga 
lösningar och istället arbeta så långt in i utvecklingsprocessen som möjligt med öppna sinnen 
för nya intryck och infallsvinklar på hur behoven kan lösas (ibid). 
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Förstudien och designprocessen skall vara en enhet 
En annan viktig del inom Needfinding metodiken är att göra förstudierna och designprocessen 
så tätt sammanbundna som möjligt (2). Detta sker enklast genom att det är samma personer 
som är involverade genom hela processen, alltså att produktutvecklare är involverade redan från 
första början med informationsinhämtning hos kund eller användare. Detta gör att riskerna 
med feltolkningar minskar då glappet mellan de två processerna helt försvinner. Det leder även 
till att personerna som är delaktiga i utvecklingsprocessen blir involverade på ett mycket mer 
djupgående sätt (ibid). 
 
Kundernas miljö (spela på kundens spelplan) 
Bästa sättet att samla in information är att göra det i den omgivningen kunden är van och där 
behovet kan uppkomma (3). Detta gör att en förstahandsuppfattning kan fås om hur olika 
arbetsmoment och hjälpmedel interagerar med varandra och små detaljer som annars skulle ha 
gått förlorade kan upptäckas. På detta sätt undviks risken att information går förlorad på grund 
av personliga egenskaper hos kunden som minne, förmåga att förmedla information eller till 
och med ovetskapen att ett problem existerar. Att informationen samlas in på kundens spelplan 
ger även möjlighet för kunden att använda sin omgivning till att förklara och förmedla 
arbetsmoment (ibid). 
 
Se bortom de direkt lösliga problemen 
I många fall är det lätt att låsa sig vid de problem som går att överblicka från första början när 
problem skall lösas (3). Inom Needfinding uppmuntras istället produktutvecklarna till att se 
bortom dessa, vilket inte bara leder till en större förståelse för det aktuella problemet utan ger 
även möjlighet att hitta nya, kanske inte för stunden, lösliga problem. Det är detta arbete som 
gör det möjligt att komma åt det verkliga behovet hos användaren istället för att bara lösa de 
problem som uppstår (ibid). 
 
Låt kunden sätta agendan (spela efter kundens regler) 
Trots att informationsinsamlingen sker i kundens miljö är det lätt att som undersökare styra 
kunden i vissa riktningar då denne vet vilken sorts information som eftersöks (3). Det gäller 
därför att låta kunden styra tempot och riktningen på undersökningen. Desto mindre påverkan 
kunden får desto uppriktigare avspeglar undersökningen verkligheten. Detta kan ge helt nya 
insikter om vad problemet egentligen är och vart det uppkommer (ibid).  
 
Samla information på ett övergripande sätt 
Information kan komma i många former (3). Som undersökare gäller det att samla information 
på många olika sätt och även att samla den på ett sätt som går att förstå. Exempelvis kan ett 
ansiktsutryck ge mer information om vad en kund känner än vad denne egentligen säger. Det 
gäller alltså att ta hänsyn till all sorts information som kan inhämtas. Att sedan studera 
motsättningar mellan dessa olika informationstyper kan vara ett bra sätt att upptäcka 
oupptäckta eller outtalade behov (ibid). 
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Gör informationen förståelig och beskrivande 
För att kunna ha nytta av all den lagrade informationen, även efter insamlingstillfället, krävs det 
att den är lagrad på ett intuitivt sätt (3). Därför är det bra att komplettera skrivna dokument 
med illustrationer, fotografier, video- och röstinspelningar. Detta är viktigt om andra personer 
skall kunna involveras i utvecklingsprocessen och för att den insamlade informationen skall 
kunna förmedlas på ett bra sätt (ibid. 
 
Återkoppla och förfina 
Needfinding är en ständigt pågående process under hela utvecklingsarbetet, därför krävs det en 
kontinuerlig kontakt med kunderna vilket sker genom att göra flera enklare besök hos 
kunderna (3). Efter varje besök gäller det att dokumentera sina intryck och de ståndpunkter 

n et tillfället (ibid). som fi ns för just d

2.3.2. Processen 
Needfinding arbetar efter fyra grundsteg som har till syfte att hjälpa produktutvecklare att 
angripa ett projekt utan avgränsningar för att sedan avgränsa projektet allt eftersom de olika 
stegen genomförs. Efter att de fyra stegen har genomförts är tanken att hela processen ska 
upprepas igen, vid behov, för på så sätt kunna göra ytterligare avgränsningar i projektet. De fyra 
olika stegen som används inom Needfinding beskrivs i de följande underrubrikerna (ibid). 
 
Rama in och förbered 
Syftet med det första steget i Needfinding är att avgränsa och koncentrera efterforskningarna på 
ett valt område (3). Under detta steg genomförs även förberedelser för det fortsatta arbetet. 
Förberedelser kan vara att hitta kontaktpersoner samt bakgrundsinformation om det valda 
området (ibid). 
 
Observera och hämta information 
Efter att avgränsningarna och förberedelserna har utförts påbörjas arbetet med att observera 
och samla in information om undersökningsområdet (3). Observationen görs för att identifiera 
vilka behov och problem som finns inom undersökningsområdet. Observationen kan göras 
direkt eller med hjälp av inspelningsutrustning. Fördelen med att använda 
inspelningsutrustning är att de subjekt som observeras inte störs av observatören vilket kan leda 
till att deras vanor ändras och påverkar resultatet. Det är även viktigt att som observatör få en 
större förståelse för hur behoven uppstår, detta kan lättast uppnås genom att observatören själv 
genomför de arbetsmoment som orsakar problem. Under observationsmomentet bör 
observatörerna undvika att ställa frågor till de personer som undersöks, detta för att ej påverka 
resultatet eller hur ett visst arbetsmoment genomförs (ibid). 
 
Intervjua och hämta information 
Intervjuer med subjekten genomförs med fördel i anslutning till de arbetsmoment som 
undersöks, detta för att underlätta för subjektet att till exempel med hjälp av verklig utrustning 
visa och förklara varför de utför arbetsmomentet som de gör (3). Även här kan 
inspelningsutrustning användas, som till exempel en bandspelare för att inte missa viktig 
information. Det är också viktigt att tänka på hur intervjuerna genomförs för att de ska ge så 
mycket information som möjligt (ibid). 
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Analysera och omvärdera 
Det sista steget i Needfinding innebär att den insamlade informationen analyseras (3). 
Resultatet av analysen används för att göra en omvärdering av undersökningsområdet och för 
att eventuellt fokusera observationerna på ett annat område. Detta innebär att efter denna 
omvärdering börjar Needfinding-processen om för att ytterligare rikta in sig mot ett specifikt 
problemområde och de behov som framkommit under arbetet (ibid). 
 

2.4. Kriterieviktning 
Det kan vara svårt att på ett objektivt sätt bedöma hur viktiga olika kriterier är när dessa ska 
användas i utvärderingsprocesser (1). Om kriterierna endast rangordnas och tilldelas 
viktfaktorer är det mycket lätt att subjektiva bedömningar får stor betydelse. Ett sätt att komma 
bort från detta är att systematiskt värdera de olika kriterierna mot varandra där de endast 
bedöms om den ena är viktigare än den andra, detta sker genom att ha ett tredelat betygssystem 
där betygsstegen betyder att ett kriterium är mindre viktigt, lika viktigt eller viktigare än det 
kriterium som det jämförs med. Efter att ett kriterium är viktat, mot alla de övriga, räknas dess 
slutsumma fram. Den totala slutsumman av alla kriterier används sedan för att få ett relativt 
värde genom att dela totalsumman med slutsumman för varje enskilt kriterium. En mall för hur 
en kriterieviktning kan genomföras kan ses i Tabell 1 (ibid). 
 
Tabell 1 Exempel på hur en kriterieviktningstabell kan se ut. 

A  B  C  D  E  Sum  Sum/Tot

A                   

B                

C          

D          

E       

     
 
De värden som erhålls från kriterievikningstabellen kallas för ett kriteriums viktningsfaktor. 
Denna används sedan för att få korrekta resultat när olika lösningar eller områden ställs mot 
varandra med avseende på hur väl dessa uppfyller de olika kriterierna. Resultatet som erhålls är 
beroende på hur väl ett område uppfyller kriteriet men även hur viktig kriteriet anses vara i 
förhållande till andra. Ett exempel på hur olika observationsområden kan viktas kan ses i  
Tabell 2. 
 
Tabell 2 Exempel på hur en viktning av observationsområde kan se ut. 

      Område 1  Område 2  Område 3  Område 4  Område 5 

   Kriteriebetyg  Betyg  Tot  Betyg Tot Betyg Tot Betyg Tot Betyg Tot 

A                                  

B                                  

C                                  

D                                  
E                                  
Totalt                                  
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2.5. Kreativ konceptgenerering 
Konceptgenereringen tar vid när behovet är tydligt och en problembeskrivning har formulerats. 
I detta projekt har målet varit att hålla en kreativ och öppen inställning till idé- och 
konceptgeneringen. Detta har gjorts genom att undvika många av de vanligt förekommande 
viktningsmetoderna och istället jobba med flera olika koncept och idéer samtidigt, dessa har 
sedan kontinuerligt utvärderats mot varandra. Detta spontana utvärderingsarbete har påskyndat 
konceptgeneringen och även lett till att arbetet med detta upplevts mindre statiskt och istället 
uppmuntrat kreativiteten hos deltagarna. Det finns flera metoder som kan användas för att 
sporra det kreativa tänkandet. Några av de vanligaste metoderna beskrivs i följande 

runder ubriker. 

2.5.1. Brainstorming 
En av de vanligaste metoderna som används för att ta fram konceptförslag är brainstorming. En 
viktig aspekt vid brainstorming är gruppsammansättning, det vill säga den grupp som genomför 
brainstorming. En brainstorming ska leda till så många förslag som möjligt och en lyckad 
gruppsammansättning kan hjälpa till att uppnå det målet, en misslyckad sammansättning kan 
däremot begränsa antalet förslag.  
 
För att brainstormingen ska bli så lyckad som möjligt kan enkla förhållningsregler sättas upp. 
En viktig regel är att inte kritisera de förslag som tas fram då detta endast hämmar den kreativa 
processen. Det är även väldigt viktigt att försöka få med slutanvändare vid en brainstorming då 

 ligen ska använda produkten eller tjänsten. det är de som slut

2.5.2. Mock‐ups 
En viktig del av konceptgenereringen är mock-ups, detta innebär att fysiska modeller och 
visualiseringar framställs av de konceptförslag som tas fram. De modeller som tas fram ska tas 
fram snabbt och inte vara detaljerade utan används endast för att bygga vidare på de framtagna 
förslagen. Att ta fram tidiga fysiska modeller och visualiseringar gör det även lättare att 
identifiera fördelar och nackdelar med respektive förslag. 
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3. Teori 
I projektets teoridel presenteras den teori som projektdeltagarna tagit del av för att kunna genomföra 

tetprojek . 
 

3.1. Arbetsvetenskap 
Vid utformning av arbetsplatser, produkter och utrustning är ergonomi en mycket viktig del att 
ta hänsyn till, och bör finnas med i hela utvecklingsarbetet. Ett ergonomiskt utvecklingsarbete 
tar hänsyn till användarens kapacitet och förmåga och försöker därmed minska den påfrestning 
som uppstår vid interaktionen mellan en användare/operatör och den uppgift de ska utföra (5). 
Vikten av ergonomi upptäcktes först av militären då de insåg att den begränsande faktorn, för 
hur avancerat ett flygplan kunde göras, var piloten (1). Arbetsvetenskapen har blivit ett 
samlingsnamn för det arbete som fokuserar på människans roll i arbetet. Inom detta område 
finns det ett flertal specialområden som alla fokuserar på olika saker, men arbetsvetenskapens 
främsta syfte är att se till människans säkerhet, hälsa, trivsel, komfort, självförverkligande, 
arbetsmöjligheter och arbetsprestationer i förhållande till de yttre förutsättningarna som finns 
(ibid). 
 
För detta projekt har projektdeltagarna tittat på de teorier inom arbetsvetenskap som är 
relevant för detta arbete och för arbetet inom dagligvaruhandeln. Dessa är repetitivt arbete, 

äm  och fysisk miljö vilka beskrivs närmare i följande underrubriker. obekv a arbetsställningar

3.1.1. Repetitivt arbete 
Ett arbete anses vara repetitivt om tiden för att utföra en specifik uppgift endast är några 
minuter och arbetet utförs under två eller fler timmar (5). Även då muskelbelastningen under 
det repetitiva arbetet vanligtvis är låg så orsakar den repeterande rörelsen muskelförslitningar. 
Då en arbetsuppgift består av mycket korta cykler, det vill säga då repetitionstakten för en 
uppgift är mellan 1 per minut upp till 60 per minut ger musklerna en mycket kort 
återhämtningstid. Den korta återhämtningstiden leder till att det ansamlas mjölksyra i 
musklerna som resulterar i muskelförsvagning. Vid arbete med mycket korta cykler så liknar 
den belastning, som musklerna utsätts för, mer en statisk belastning än en dynamisk (ibid). 
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3.1.2. Obekväma arbetsställningar 
En arbetsplats utformning styr till stor del hur en arbetsställning ser ut när arbetet utförs. Det är 
därför viktigt att arbetsplatsen anpassas med människans mått och dimensioner i åtanke (6). En 
väl planerad arbetsplats ska göra det lättare för personalen att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
ergonomiskt korrekt sätt, och därmed göra det svårare att utföra arbetsuppgiften på ett för 
kroppen skadligt sätt (ibid). 
 
För att uppnå detta och möjliggöra planeringen av bättre ergonomiska arbetsplatser finns det 
ett antal rekommendationer som kan följas, dessa tas upp i boken ”Arbete och teknik på 
människans villkor” och är: 
 

• Kroppsställningen ska kunna varieras så mycket som möjligt. 
• Undvik en framåtlutad ställning på huvudet och kroppen. 
• Eftersträva att överarmarna hålls intill kroppen. Händer över axelhöjd får endast 

förekomma under kortare tidsperioder. 
• Undvik vridna och asymmetriska ställningar. 
• Undvik kroppsställningar som innebär att lederna måste hållas i sina ytterlägen under 

en längre tid. 
• Använd lämpligt stöd för ryggen vid alla sittarbetsplatser. 
• Vid bruk av stor muskelkraft bör den kroppsdel som utövar kraften befinna sig i den 

position som ger den största kraften. 
• Undvik höga 

3.1.3. Fysisk miljö 

tryck på känslig mjukvävnad när stöd används. 

I ett arbete där arbetsuppgifterna utförs i en miljö med varierad arbetstemperatur finns det 
risker med den värmeutväxling som sker mellan kroppen och arbetsmiljön (5). Ett arbete som 
utförs i en varm arbetsmiljö kan resultera i påfrestningar för kroppens hjärt- och lungsystem, 
vilket orsakar trötthet. En alltför varm arbetsmiljö leder även till försämrad kvalitet och 
produktivitet samt ökad risk för arbetsplatsolyckor. En kall arbetsmiljö påverkar istället 
kroppens finmotoriska funktioner men till viss del även kognitiva funktioner. Kroppens 
oförmåga att utföra manuella handlingar i kalla arbetsmiljöer är något som kan orsaka 
arbetsrelaterade olyckor (ibid). 
  



3.2. Miljöpåverkananalys 
Miljöpåverkansanalys är en metod för att utvärdera hur nya produkter och tjänster i sin helhet 
påverkar miljön. För att få en korrekt uppfattning skall de nya produkterna och tjänsternas 
miljöpåverkan ställas i förhållande till dess tidigare motsvarigheter (6). En övergriplig bild över 
hur miljöpåverkansanalysen är strukturerad kan ses i Figur 1. 
 

 
Figur 1 Milöpåverkananalys (6). 

Livscykelanalysen är en metod som används för att på ett objektivt sätt få en övergripande 
uppfattning hur en produkt påverkar miljön under hela dess livscykel (7). Från att energi och 
råvaror utvinns från naturen till dess att de återförs, från vaggan till graven.  Det är möjligt att 
identifiera tre huvudsteg i en produkts livscykel, dessa beskrivs härnäst (ibid).  
 
Tillverkning: Det första som sker när en ny produkt skall tillverkas är någon form av 
råvaruutvinning som följs av en tillverkningsprocess. Produktionen påverkas av exempelvis 
miljövänliga materialval och hur väl anpassad tillverkningsteknikerna är ur ett miljöhänseende.  
 
Användning: Det andra steget är att produkten används och där nyttan av produkten erhålls. 
Under denna fas tas det hänsyn till hur produktens användande påverkar miljön. Detta kan ske 
genom att produkten direkt påverkar miljön, exempelvis avgaser från motordrivna fordon, eller 
att produkten indirekt bidrar till att påverka miljön exempelvis genom att transporteras. 
Livslängden hos en produkt är också en väsentlig faktor, därför är underhåll även en aspekt att 
ta hänsyn till. 
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Avveckling: Det tredje och sista steget är när produkten skall deponeras eller återvinnas. Detta 
sker när produkten ej är till någon nytta för användaren längre. Det är i detta skede produkten 
går från produkt till avfall. I Sverige och Europa har det kommit till en överenskommelse om 
hur avfallshanteringen för en produkt skall prioriteras (6), se Figur 2. 
 

 
Figur 2 Prioriteringsordningen för avfallshantering av en produkt (6). 

 
De tre stegen, tillverkning, användning och avveckling, går sedan att dela upp i delprocesser 
som sker inom varje steg (7), se Figur 3. Genom att granska alla dessa steg fås en god inblick i 
var och hur stor del av den totala miljöpåverkan varje delprocess ligger bakom (6). 
 

 
Figur 3 En produkts livscykel (6). 
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När dessa områden granskas ses tydligt produktutvecklarens roll, då denne är den enda som 
kan påverka produktens hela livscykel. Under utvecklingsfasen sker alltså det största arbetet 
med att styra miljöpåverkan hos en produkt. Redan i skedet med att behovet av produkten 
analyseras kan hänsyn tas till miljöaspekter, det kan exempelvis finnas olika alternativa 
lösningar på ett problem där varje lösningsalternativ har olika stor miljöpåverkan. Vidare styr 
även produktutvecklare materialval och på så vis är denne även involverad i valet av produktens 
tillverkningsmetoder. När produkten används kommer även produktutvecklingsarbetet ha 
betydelse för hur detta påverkar miljön, exempelvis så kan en produkt som fraktas ofta göras 
lättare och på så vis minska miljöpåverkan. När produkten avvecklas kan ett väl genomfört 
produktutvecklingsarbete med miljöpåverkan i fokus visa sig genom att produkten är tillverkad 
av återvinningsbara material och att konstruktionen underlättar isärtagning och sortering av 
produktens komponenter. 
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4. Needfinding  
Detta kapitel kommer beskriva användandet av Needfinding och det avgränsningsarbete som har skett 
kontinuerligt under projektets gång. Det kommer även visa hur projektet har utvecklats från att till en 
början handla om att hitta ett observationsområde och till slut hitta en specifik problemställning som är 

g fö e i utvecklingsprocessen. möjli r projektdeltagarna att ta vidar
 

4.1. Observationsområde  
Till en början valdes ett antal olika områden utifrån projektdeltagarnas egna intressen och där 

så as konkreta problem. det an gs troligast att det skulle kunna finn

4.1.1.  Analys och problembeskrivning 
De områden som projektdeltagarna valde att titta på var dagligvaruhandel, barnomsorg, 
byggnads, räddningstjänst, turism, friluftsliv och sjukvård. Dessa olika områden jämfördes 
sedan med varandra utifrån olika kriterier, dessa var: 

• Observationsmöjlighet. Hur observationsvänligt området är för utomstående. 
• Marknadsstorlek. Hur stor den potentiella marknaden är. 
• Kunskapsintensiv. Vilken möjlighet det finns att få en förståelse för branschen. 

 
Information samlades in om samtliga observationsområden och deras fördelar och nackdelar 
övervägdes. Något som projektdeltagarna lade stor vikt vid, under områdesavgränsningen, var 
de aktuella problemställningar som uppdagats inom respektive område. 
 

4.1.2 Resultat 
För att projektdeltagarna på ett objektivt sätt skulle kunna avgöra vilken kriterium som var 
viktigast genomfördes en kriterieviktning, se Tabell 3. 
 
Tabell 3 Kriterieviktning över observationskriterier. 

   Observationsmöjlighet  Marknadsstorlek  Kunskapsintensiv 

Observationsmöjlighet  1  2  2  5  0,55 

Marknadsstorlek  0  1  1  2  0,22 

Kunskapsintensiv  0  1  1  2  0,22 

Totalt:  9  1 
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Kriterieviktningen resulterade i att observationsmöjligheter för ett område var det kriterium 
som ansågs vara viktigast. Nästa steg i urvalsprocessen var att med hjälp av dessa kriterier vikta 
områden mot varandra för att i slutänden ha en numerisk rangordning på områdena och göra 
en första grovgallring bland dessa. Resultat av viktningen ger en fingervisning inom vilka 
områden som projektet skulle vara lättast att genomföra. Viktningen av de olika områdena kan 
ses i Tabell 4. 
 
Tabell 4 Kriterieviktning över möjliga observationsområden. 

  
  

   Räddningstjänst  Sjukvård  Barnomsorg Friluftsliv  Bygg 
Daglig‐ 
varuhandel 

Turism 

Kriterie‐ 
betyg 

Betyg  Tot.  Betyg  Tot.   Betyg Tot.  Betyg  Tot.   Betyg Tot.  Betyg   Tot.   Betyg Tot. 

Observations‐ 
möjlighet 

0,55  2  1,1  1  0,55 3  1,65 1  0,55 2  1,1  3  1,65 1  0,55

Marknadsstorlek  0,22  3  0,66  3  0,66 2  0,44 2  0,44 3  0,66  3  0,66 3  0,66

Kunskapsintensiv  0,22  2  0,66  1  0,22 3  0,66 3  0,66 2  0,44  3  0,66 2  0,44

Totalt        2,42     1,43    2,75    1,65    2,2     2,97    1,65

1 = Uppfyller 
                             

2 = Uppfyller väl 
                             

3 = Uppfyller 
mycket väl                               

 
Den numeriska rangordningen på de granskade områdena blev: 
 

1. Dagligvaruhandel 
2. Barnomsorg 
3. Räddningstjänst 
4. Bygg 
5. Turism 
6. Friluftsliv 
7. Sjukvård 

Denna rangordning ger bara en uppfattning om hur lätt eller svårt det ansågs vara att 
genomföra projektet inom den aktuella branschen. Utifrån detta påbörjades ett arbete med att 
klarlägga om det fanns något specifikt problemområde inom någon av dessa branscher. De 
olika kriterierna viktades mot varandra för att få en uppfattning om vilken av dessa som ansågs 
ha störst betydelse för valet av område. Det största arbetet lades på fyra områden, 
dagligvaruhandel, barnomsorg, bygg och sjukvård. De övriga gallrades bort redan i detta läge då 
det ansågs vara svårt att hitta specifika problem med hjälp av observation. Även om sjukvården 
fick sämsta resultat i viktningen ansågs det finnas stora möjligheter till riktade 
produktutvecklingsprojekt, vilket innebar att detta område ansågs vara värt att undersöka mer 
noggrant. Efter den första gallringen påbörjades ett undersökningsarbete för att ta reda på 
aktuella problem ställningar inom de olika branscherna. 
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Detta gjordes genom granskning av statistik på arbetsmiljöverkets hemsida och telefonsamtal 
med berörda personer. För att underlätta telefonkontakten, och på ett enkelt sätt strukturera 
upp den insamlade informationen, utformades ett enkelt kontaktformulär där informationen 
kunde sammanställas, detta formulär kan ses i Bilaga 1 Anteckningsformulär vid telefonkontakt. 
  
Dagligvaruhandel 
För att få en uppfattning kring rådande problem inom dagligvaruhandeln kontaktades      
Anna-Karin Lilja som jobbar som skyddsombud på Handelsanställdas förbund. Information 
från skyddsombudet samt från arbetsmiljöverkets hemsida pekade på att de anställda inom 
dagligvaruhandeln var en utsatt grupp för arbetsrelaterade skador och då främst 
belastningsskador, vilket orsakar värk främst i axlar, nacke och rygg.  
 
Barnomsorg 
Projektdeltagarna tog kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen inom Luleå Kommun 
för att med deras hjälp kunna identifiera eventuella problemområden. Information från 
arbetsmiljöverket pekade på att anställda inom barnomsorg hade problem med 
belastningsskador. 
 
Bygg 
Även här kontaktades det aktuella facket för att få en uppfattning om det kunde finnas 
intressanta arbetsmiljöproblem. Från detta håll pekades två problem områden ut, dessa var 
ventilation och fallolyckor. Statistiken på arbetsmiljöverket visade på en överrepresentation på 
arbetsrelaterade olyckor för de som jobbade inom byggsektorn. 
 
Sjukvård 
Ett antal telefonsamtal gjordes till Norrbottens läns landsting för att kunna reda ut vilka 
eventuella arbetsmiljö problem som kunde finnas inom bland annat äldreomsorgen och 
hemtjänsten, de största problemen var belastningsskador och stress. Kontakt togs även med ett 
antal arbetsterapeuter för att få en uppfattning hur dessa tog sig an problem som uppkommer 
vid till exempel individanpassning av hjälpmedel för handikappade. 
  
Efter att projektdeltagarna genomfört en första informationsinsamling om de fyra valda 
områdena så koncentrerades det fortsatta arbetet på endast tre av dessa nämligen 
dagligvaruhandel, bygg och sjukvård. Barnomsorg valdes bort på grund av problem att hitta 
möjliga kontaktpersoner inom detta område, vilket om detta område hade valts hade försvårat 
det fortsatta arbetet. Inom de tre kvarvarande observationsområdena kunde fyra 
problemställningar identifieras dessa var belastningsskador, fallolyckor, dålig luft och stress. 
Stress och belastningsskador var gemensamma för samtliga områden men fallolyckor och dålig 
luft var endast ett problem inom bygg. Projektdeltagarna valde att avgränsa arbetet till att endast 
innefatta dagligvaruhandel, då det inom detta observationsområde ansågs finnas relevanta 
problemställningar och en relativt öppen marknad där det finns bra möjligheter till 
observation. 
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4.2. Dagligvaruhandel 
Efter att observationsområdet begränsats till att endast innefatta dagligvaruhandel, påbörjades 
arbetet med att hitta problemställningar som var lämpliga för projektdeltagarna att observera 

boch jo ba vidare med. 

4.2.1. Analys och problembeskrivning 
Identifieringen av problemområden gjordes genom att kontakt togs med större butikskedjor 
som ICA Sverige AB1, COOP2, Willys3 och Statoil. Kontakten skedde till en början endast via 
enkäter, se Bilaga 2 Enkät till aktörer inom dagligvaruhandeln, som skickades ut till butikskedjorna. 
Enkäten utformades för att ge projektdeltagarna en inblick i hur respektive företag jobbar med 
arbetsmiljö i sina butiker och vilka eventuella problemområden de har. Enkäten gav även en 
viss indikation på vilka personer som kunde vara aktuella för vidare kontakt, detta ledde till att 
telefonkontakt togs med arbetsmiljöansvariga på ICA Sverige och Willys huvudkontor i 
Göteborg. På ICA Sverige AB fick projektdeltagarna möjlighet att prata med Håkan Karlsson, 
projektledare på avdelningen Format och Affärsutveckling. Samtalet med Håkan var väldigt 
givande och resulterade i att ett frågeformulär togs fram, se Bilaga 3 Enkät till ICA Sverige AB, 
som Håkan sedan skriftligen kunde besvara. På Willys huvudkontor kontaktades Per 
Ehrenbom, Personalchef. En telefonintervju genomfördes med Per, för att kunna ställa 
relevanta frågor använde projektdeltagarna det frågeformulär som togs fram till ICA. 
Telefonintervjun gav en tydlig bild av hur Willys jobbar med sin arbetsmiljö och vilka problem 
som de jobbar med för att förbättra. Denna informationsinsamling hos de större 
butikskedjorna gjorde det möjligt för projektdeltagarna att identifiera tre tydliga 
problemområden som samtliga butikskedjor jobbar med för att lösa. De tre problemområdena 
som identifierades var: 
 

• Kassamiljö 
• Varuhantering 

• Kyl/Frys 

För att kunna göra ytterligare avgränsningar bland dessa tre problemområden, samlades mer 
information in om hur arbetsmiljön ser ut i respektive område och hur utvecklingsarbetet 
utförs. Ett besök utfördes på ICA Maxi i Luleå, där en intervju genomfördes med handlaren 
Andreas Spinell, de intervjufrågor som ställdes till Andreas Spinell kan ses i Bilaga 4. 
Intervjufrågor till Andreas Spinell, Handlare ICA Maxi Storheden. Vid detta besök lämnades även 
enkäter för de anställda att besvara, se Bilaga 5. Enkät till personal inom dagligvaruhandeln. 
Ytterligare en intervju genomfördes, med Anna-Karin Lilja på Handelsanställdas förbund, för 
att få en utförligare beskrivning av problemställningar som de jobbar med. 

 
 
1 ICA Sverige AB är ett av landets ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror (11). ICA Sverige är huvudleverantör 
till ICA-handlarna som äger och driver sina butiker som egna företagare. Under 2007 omsatte ICA Sverige 51,4 miljarder. 
Försäljningen i de 1 382 butikerna uppgick till 80,7 miljarder exklusive moms (ibid). 
2 Coop Sverige svarar för cirka 55 procent av den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln i Sverige (10). 2007 omsatte Coop 
Sverige 29 miljarder kronor och hade 8 300 anställda. Coop har fem butikskedjor med sammanlagt runt 700 butiker. Drygt 
hälften av dessa drivs av Coop Sverige, de övriga drivs direkt av konsumentföreningar (ibid). 
3 Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med 110 matbutiker (9). De har ca 4200 anställda och omsatte 2007 drygt 15,3 
miljarder kronor. Willys ägs sedan år 2000 av börsnoterade Axfood (ibid). 
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De frågor som ställdes till Anna-Karin Lilja kan ses i Bilaga 6. Intervjufrågor till Anna-Karin Lilja, 
Skyddsombud på Handelsanställdas förbund. Projektdeltagarna tog även kontakt med företaget 
ITAB4, som är det företag som tillverkar kassasystemen till de flesta butikskedjor i Sverige. På 
ITAB fick projektdeltagarna möjlighet att prata med Göran Gustafsson, Product Manager, som 
gav en bra bild av vilka problem som finns inom kassamiljön och hur ITAB jobbar för att 
förbättra arbetsmiljön för den personal som jobbar i kassorna. Denna informationsinsamling 
gav projektdeltagarna en klar bild över de olika problemområden som finns inom 

va . daglig ruhandel

4.2.2. Resultat 
Informationsinsamlingen om de tre problemområdena inom dagligvaruhandeln resulterade i 
att projektdeltagarna kunde identifiera tre problemställningar som projektet kunde fokusera på. 
Dessa beskrivs i följande rubriker: 
 
Kassamiljö 
Inom kassamiljön finns det problem med förslitningsskador som uppkommer på grund av 
upprepade rörelser men förvärras av den stress som ofta kännetecknar kassörskornas arbete (8). 
Värk i axlar och nacke är vanligt bland kassapersonal och uppstår på grund av långvarigt arbete 
i kassa.  
 
Varuhantering 
Varuhanteringen inom dagligvaruhandel orsakar värk och förslitningsskador då personalen 
utför tunga lyft, oftast i obekväma arbetsställningar. Det är också ofta brist på lyfthjälpmedel 
som fungera väl i arbetet med att packa upp varor i butik. 
 
Kyl och Frys 
En del av de varor som kommer till butiken går direkt till antingen kyl eller frys vilket leder till 
att personalen rör sig mellan varma och kalla utrymmen. Dessa temperatursvängningar leder till 
att personalen lätt drar på sig förkylningar, dessutom förvärras eventuella muskel- och ledbesvär 
av sänkta temperaturer. 
 
Från de enkäter som delades ut bland de anställda på ICA och COOP kunde det utläsas hur 
personalen själva såg på sin arbetssituation. Det som personalen påpekade mest i enkäterna var 
bristen av rotation, mellan de olika arbetsmomenten. De flesta som svarade på enkäten hade 
någon form av besvär med rygg och axlar. De som inte upplevt några problem hade, i de flesta 
fall, endast jobbat en kortare period inom dagligvaruhandeln. Något som upplevts under 
besöken ute i butikerna, men som även blev bekräftat av enkäterna, var personalens egen syn på 
vissa arbetsmoment. De flesta insåg att kassaarbetet var slitsamt för muskler och leder på grund 
av de många upprepande rörelserna men tyckte samtidigt att exempelvis uppackningen 
fungerade bra och att det inte bidrog till de problem som de upplevt. Många moment under 
uppackningsfasen skulle däremot enligt arbetsergonomiska teorier anses vara direkt olämpliga.  
  

 
 
4 ITAB säljer, utvecklar och tillverkar butiksinredning och utrustning till butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln i 
Norden, Baltikum, Benelux, Storbritannien, Tyskland, Centraleuropa och Ryssland (12). 



Uppackningsmomentet visade sig vara ett bra exempel på när användarna själva inte är 
medvetna om de problem som finns i deras arbetsmiljö, eller så är de medvetna men har 
anpassat sitt sätt jobba efter de omständigheter som finns under olika moment. Exempel på 
problem som uppstår i arbetsmomentet uppackning, kan ses i Bild 1 och Bild 2, bilderna visar 
hur personal fyller på varor i en charkkyl men på grund av kylens utformning jobbar de i 
olämpliga arbetsställningar för att smidigt kunna utföra sitt jobb. 
 

 
Bild 1 Uppackning i kyldisk 

 
Bild 2 Uppackning i kyldisk 

Projektdeltagarna utformade även ett anteckningsformulär för att på ett strukturerat sätt kunna 
göra anteckningar om specifika observationer, under de första besöken på ICA Maxi Storheden, 
inom olika arbetsmoment, Bilaga 7. Anteckningsmall för observation. Efter 
informationsinsamlingen om de olika problemområdena inom dagligvaruhandel var det möjligt 
för projektdeltagarna att fokusera det fortsatta arbetet på en specifik problemställning inom 
varje problemområde, dessa var: 
 

• Ensidiga rörelser – Kassamiljö 
• Belastningsskador – Varuhantering 
• Temperatursvängningar – Kyl och Frys 

 
Projektdeltagarna utförde därefter en ny avgränsning. Avgränsningen utfördes genom att 
fördelar och nackdelar inom de olika problemställningarna vägdes mot varandra. De problem 
som finns med arbete i kyl- och frysmiljö inom dagligvaruhandeln uppstår på grund av personal 
rör sig mellan varma och kalla utrymmen under sin arbetsdag. Projektdeltagarna ansåg att även 
då detta leder till verkliga problem för butikspersonalen, i form av förkylning och ömmande 
leder, fanns det mer konkreta utvecklingsmöjligheter inom de andra problemområdena. Det 
fortsatta avgränsningsarbetet fokuserade därför på kassamiljö och varuhanteringen.  
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Inom kassamiljön ansåg projektdeltagarna att det fanns mycket som kunde göras för att 
förbättra arbetsmiljön och samtidigt fanns det konkreta produktutvecklingsmöjligheter. Efter 
samtal med ITAB framkom det dock att det fanns redan många framtagna förbättringar men på 
grund av olika skäl hade dessa ej nått butikerna ännu. Exempel på förbättringar som ITAB 
nämnde var nya typer av självscanningskassor, samt nya metoder att märka varor på så kallad 
RFID5 märkning vilket skulle underlätta kassapersonalens arbete väsentligt. Anledningen till 
varför dessa förbättringar inte har implementerats är olika men då det gäller de nya 
självscanningskassorna berättade ITAB att dessa håller på att implementeras men denna 
implementering måste ske under en längre tid på grund av att kunderna måste få tid att vänja 
sig vid den nya teknik som når butikerna för att de ej ska ”skrämmas” bort vilket skulle kunna 
resultera i att butikerna förlorar kunder. Projektdeltagarna ansåg att fokus för projektarbetet 
skulle läggas på området varuhanteringen.  
 
Genom att fokusera det fortsatta arbetet på varuhanteringen ansåg projektdeltagarna ha störst 
chans att kunna påverka arbetsmiljön för en större del av butikspersonalen, då varuhanteringen 
är ett område som de flesta som jobbar inom butik kommer i kontakt med. Inom 
varuhanteringen fanns det också större observationsmöjligheter för projektdeltagarna utan att 
påverka arbetet för butikspersonalen, projektdeltagarna ansåg också att det fanns stora 
möjligheter till ett lyckat utvecklingsarbete inom detta område.  
 

4.3. Varuhantering 
När arbetet ytterligare hade begränsats till att endast innefatta varuhanteringen, började 
processen med att identifiera problemområden inom detta område. För att kunna gå vidare i 
denna process krävdes det först en identifiering av de arbetsmoment som ingår i 
varuhanteringen. 

4.3.1. Analys och problembeskrivning 
De större butikskedjorna jobbar kontinuerligt med att förbättra villkoren för de anställda vid 
hanteringen av varor då personalen utsätts för störst påfrestningar under detta arbetsmoment. 
Något som påverkar hur uppackningen av varor sker på butiken är hur de levereras till butiken, 
här finns det en stor skillnad mellan butikerna Willys, ICA och COOP. Leveransen av varorna 
påverkas mycket av butikernas storlek och hur leveransen och uppackningen av varorna kan ske 
så smidigt som möjligt. För att kunna gå vidare med att identifiera problemområden inom 
varuhanteringen krävdes först en identifiering av alla de arbetsmoment som ingår i 
distributionskedjan, det vill säga få en förståelse för hur distributionskedjan såg ut mellan lager 
och butik. Detta ansågs viktigt då ett problem som uppstår i butiken inte nödvändigtvis har sitt 
ursprung där, utan kan ha sitt ursprung redan vid det lager som distribuerat varorna till 
butiken. Förutom att kartlägga distributionskedjan mellan lager och butik undersöktes det även 
hur varuhanteringen ser ut inom en butik, kartläggningen hade till syfte att göra det möjligt att 
identifiera under vilka arbetsmoment, i butikernas varuhantering, det uppstår problem.  
  

 
 
5 RFID – Radio Frekvens Identifiering 



4.3.2. Resultat 
För att kunna kartlägga hela varuhanteringen anordnades ett studiebesök på ICAs 
Distributionsenhet i Umeå. Där fick projektdeltagarna möjlighet att träffa Per Hilmersson, 
Lagerchef, som visade hur deras varuhantering såg ut. Figur 4 visar en översiktsbild över hur 
distributionskedjan ser ut när en butik beställer varor. 
 

 
Figur 4 Kartläggning av distributionskedja mellan lager och butik. 

För att enklast kunna förklara hur distributionskedjan fungerar, används ett paket kaffe som ett 
konkret exempel. När en butik säljer ett paket kaffe, dras detta paket bort från butikens 
datoriserade lagerhanteringssystem. När antalet kaffepaket når en av butiken förutbestämd 
lägsta nivå skickas automatiskt en beställning från butiken till den närmaste 
distributionsenheten, DE. Denna kaffebeställning mottas av lagerhanteringssystemet på DE 
som samlar butikens kaffebeställning med övriga varubeställningar från samma butik och 
sammanställer de beställda varorna på en plocklista. Varornas ordning på plocklistan styrs av 
hur hyllsystemet ser ut på lagret, men även hur hyllorna är placerad i butik. Lagerpersonalen 
sköter plockningen av varor och gör detta med hjälp av elektriska truckar, på truckarnas gafflar 
placeras tre rullcontainers och det är i dessa butikernas beställningar plockas. På truckarna finns 
en bildskärm monterad, på denna bildskärm visas för lagerpersonalen en nu organiserade 
plocklista. Det skapas en plocklista för varje rullcontainer och antalet varor på varje lista är 
därför anpassad för att allt ska rymmas på en rullcontainer, och som tidigare nämnts är 
ordningen på plocklistan organiserad efter lagrets hyllsystem och efter den körslinga som 
lagerpersonalen kör på lagret. Efter att lagerpersonalen packat färdigt de tre rullcontainrarna 
placeras dessa tre på en förutbestämd plats vid lagrets utgående lastkaj. Platsen som tilldelas 
varje rullcontainer är bestämd av lagrets datorsystem för att passa så att alla rullcontainrar som 
ska transporteras på samma lastbil placeras efter varandra. Detta underlättar 
lastbilschaufförernas lastning av lastbilen då de endast behöver lasta på varje rullcontainer efter 
den ordningen de står på lastkajen. Något chaufförerna gör vid lastningen är att scanna av varje 
rullcontainer, om fel antal rullcontainrar scannas av uppmärksammas chauffören på detta och 
måste då reda ut problemet. När en butik beställer en hel- eller halvpall är hanteringen av dessa 
mycket enklare då dessa hämtas direkt från lagret och kör till deras angivna plats på den 
utgående lastkajen. Studiebesöket på distributionsenheten i Umeå gav projektdeltagarna en 
övergripande förståelse för hur logistiken kring varuhanteringen är uppbyggd inom 
dagligvaruhandeln. 
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Ett ytterligare problem som observerades vid varuhanteringen är hur butikerna sköter sin 
mellanlagerförvaring. Mellanlagerförvaringen är den varuförvaring som sker när 
butikspersonalen ska fylla på nya varor men ej får plats med samtliga nya varor på hyllan, istället 
placeras de överblivna varorna ovanpå hyllorna för att dessa ska vara lättillgängliga vid behov. 
Den stora nackdelen med dagens mellanlagerförvaring är att de varor som lyfts upp ovanpå 
hyllorna kan vara både tunga och otympliga. Hyllornas höjd, som är ca 2,20 meter, försvårar 
även det personalens lyft av varorna som gör att de tvingas jobba i obekväma arbetsställningar 
med många tunga lyft ovanför axelhöjd. 
 

4.4. Rullcontainer/pall 
Då det är vid varuhanteringen som de flesta och största problemen har observerats, och då 
varuhanteringen på både ICA och COOP till störst del sker med hjälp av antingen 
rullcontainrar eller pall, beslöts det att projektet skulle fokusera på hur dessa kan utformas 
bättre så att även funktionen förbättras. 
 

4.4.1. Analys och problembeskrivning 
ICA och COOP som har butiker i flera olika storlekar får sina varor till största del levererade på 
rullcontainrar. Willys satsar på större butiker och använder i stor utsträckning lastpallar vid sin 
varuhantering, det vill säga varorna kommer levererade på hel- eller halvpall till butiken och 
sedan används truckar vid uppackningen som lyfthjälpmedel. Lastpallar används även av ICA 
och COOP, men endast för de varor som har hög omsättning och en stor tilldelad golvyta i 
butiken. Att hantera varor på pall ställer stora krav på butikernas golvutrymme och 
manövreringen av trucken i sig kan innebära en fara för både kunder och personal. 
Rullcontainrarna tar mindre plats i butiken och fungerar därför väl även i de mindre butikerna 
där det oftast är ont om utrymme. Nackdelen med rullcontainrar är att personalen inte kan 
anpassa sin arbetshöjd på något annat sätt än att använda en truck för att lyfta hela 
rullcontainern och på så sätt få en bekvämare arbetsställning. Detta innebär att när personalen 
arbetar med en fullastad rullcontainer så får de ofta arbeta ovanför axelhöjd och belastar därför 
både axlar och rygg. När rullcontainern börjar bli tom måste personalen istället böja sig ner för 
att kunna plocka upp varorna, vilket oftast görs utan att böja på knäna vilket belastar ryggen. 
Arbetsställningarna försämras även av att det kan vara svårt att komma åt varor då endast fram 
och baksidan är öppna. Andra nackdelar med rullcontainrar som påverkar butiksmiljön 
negativt är ljudnivåerna som uppkommer då dessa transporteras tom och även deras utseende 
som ger en lagerkänsla ute i butiken. Då projektdeltagarna ansåg att de kunde påverka fler 
butiker och en större del av butikspersonalen om fokus lades på att förbättra den nuvarande 
rullcontainerns funktion och utformning, avgränsades arbetet ytterligare och det fortsatta 
arbetet fokuserade enbart på rullcontainern.  
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4.4.2. Resultat 
Efter att projektet avgränsats till att titta på rullcontainrarnas utformning och funktion 
genomförde projektdeltagarna flera återbesök ute i butiken där större fokus lades på 
rullcontainrarnas funktioner och användningsområden, därmed kunde arbetet med att 
vidareutveckla den befintliga rullcontainern påbörjas. Behovsanalysen gav projektdeltagarna 
stöd för de problem som de antog kunde uppkomma, så som dåliga arbetsställningar och höga 
ljudnivåer, men gav även en mängd nya problem som projektdeltagarna var tvungen att ta i 
beaktning. Dessutom fick projektdeltagarna en god överblick över arbetet med rullcontainrarna, 
detta gav i sin tur nya infallsvinklar på hur vissa problem kunde åtgärdas. Något som var tydligt 
var den ovarsamma behandlingen som rullcontainrarna utsätts för och därför måste allt 
utvecklingsarbete ske med detta i åtanke för att de ska kunna uppskattas ute i butikerna. En 
annan stor fördel med en vidareutveckling av den befintliga rullcontainern är att stora 
miljövinster kan uppnås genom att konstruera den med lägre vikt och på så vis minska den 
onödiga vikt som transporteras fram och tillbaka mellan butik och lager. På grund av 
rullcontainrarnas mångsidighet gentemot lastpallarna med avseende på manöverbarhet och 
lastningsmöjligheter ses rullcontainrarna som en nödvändighet inom varuhanteringen då hel- 
och halvpallar inte alltid är möjligt att använda. 
  



5. Produktutveckling Rullcontainer 
I detta kapitel presenteras det utvecklingsarbete som projektdeltagarna genomförde efter att arbetet 

nsaavgrä ts till att endast innefatta en specifik produkt. 
 

5.1. Bakgrundsinformation rullcontainer 
De rullcontainrar som används av detaljhandeln i Sverige är av märket Hartwall. Denna typ av 
rullcontainer designades av K.Hartwall på 80-talet under ett nära samarbete med den svenska 
detaljhandeln. Hartwalls rullcontainer är nu branschstandard i Sverige och används av bland 
annat ICA och COOP.  
 
Den rullcontainermodell som används i Sverige har namnet Compactainer och väger 30 kg, 
den har en lastkapacitet på ca 1 kubikmeter och 400 kg. Rullcontainerns yttre dimensioner är 
704 mm bred, 800 mm lång med en höjd på 1581 mm. Bild 3 visar hur rullcontainern ser ut i 
sitt utfällda läge. Den stora fördelen med Compactainer är möjligheten att fälla ihop den, detta 
klaras av genom att golvet fälls upp mot en av sidoväggarna. Möjligheten att fälla ihop en 
rullcontainer sparar plats, både vid förvaring i lager samt när de transporteras tomma i lastbilar. 
Upp till 80 % av en rullcontainers volym ryms i den bakomliggande rullcontainern när de fälls 
ihop och staplas på det sätt som Bild 4 visar. 
 

 
Bild 3 Compactainer i utfällt läge 

 
Bild 4 Compactainer i hopfällt läge 
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Hjulkonfigurationen är sådan att det är två fasta hjul på den ena kortsidan, se Bild 5, och två 
svängbara hjul, se Bild 6, på den motstående sidan. När en rullcontainer används så är de två 
rörliga hjulen närmast användaren vilket gör det enklare att manövrera rullcontainern, de två 
fasta hjulen på den motsatta sidan bidrar i sin tur till en bättre kursstabilitet. Det är en stor 
fördel att ha två fasta hjul när rullcontainern transporteras rakt fram eller rakt bakåt, dessvärre 
försvårar de två fasta hjulen rörelseförmågan när rullcontainern ska manövreras kortare sträckor 
i trånga utrymmen. 
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Bild 5 llcontainerns fasta hjul.  Ru
 

Bild 6 Rullcontainern

5.2. Analys och problembeskrivning rullcontainer 

s rörliga hjul. 

Rullcontainrarna används som godsbärare och lastas ibland med varor som tillsammans kan 
väga upp till 400 kg. De transporteras långa sträckor på lastbilar där de kan lastas tre i bredd. 
När rullcontainrarna förflyttas kortare sträckor sker detta för hand med hjälp av dess 
fastmonterade hjul. Vikten på en fylld rullcontainer blir ett problem när denna förflyttas inom 
butiken då den blir tyngre att transportera och svår att manövrera. Ett annat problem är 
rullcontainerns egenvikt, denna kan ses som onödig vikt då den endast är till för att 
transportera varorna den innehåller. Egenvikten uppgår även på en fylld rullcontainer till ca 8% 
av den totala vikten. Eftersom ICA transporter cirka 30 000 rullcontainrar om dagen som väger 
ca 30 kg styck innebär detta att ca 900 ton onödigt vikt är ute på vägarna enbart inom ICA:s 
distributionskedjor. Rullcontainrarna får även utstå väldigt tuff behandling där bland annat 
kraftiga temperaturväxlingar, stötar och slitage sker kontinuerligt. Rullcontainern måste även 
tåla väta och vissa kemikalier då den med jämna mellanrum måste tvättas. Stora påfrestningar 
på väggarnas infästning uppkommer även då den sida med fasta hjul ibland måste flyttas i 
sidled vilket sker genom att personalen drar i väggarna för att på så vis tvinga de fasta hjulen att 
glida i fel riktning. Det arbete som sker med rullcontainrarna förutom transporterna är upp- 
och nedpackning av varor i dessa. Detta arbete innebär ofta, tunga eller upprepade lyft i en ej 
gynnsam arbetsställning. 
 
Att arbetsställningarna i de flesta fall ej är gynnsamma beror dels på att arbetshöjden varierar 
allt eftersom varorna lastas av från rullcontainern. Arbetshöjden varierar mellan ca 20 cm och 
160 cm vid uppackningsmomenten. Något som också förvärrar arbetsställningarna är i många 
fall den begränsade åtkomsten av varorna. Åtkomsten begränsas av de två fasta väggarna som 
endast gör det möjligt att plocka varor från rullcontainerns öppna sidor. Uppackningen av 
varor sker ofta ute i butiksmiljö bland kunderna, där ger rullcontainern en ”lagerkänsla” ute i 
butiken på grund av dess råa utseende med bar metall och gallerväggar vilket försämrar 
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butiksmiljön. Uppackningen av varor resulterar också i att en stor mängd emballage ska 
omhändertas och sorteras, vilket kan leda till att det ibland ligger emballage i tillfälliga högar i 
butikens korridorer vilket kan förstärka den ”lagerkänsla” som rullcontainern orsakar. De 
problem som kunde kartläggas, som berodde på rullcontainrarna, var spridda inom vitt skilda 

de llbarhet och utseende. Dessa områden listades 
 under dessa områdesrubriker. 

områ n så som arbetsmiljö, miljöpåverkan, hå
och de problem som upptäcktes sorterades sedan

5.3. Kravspecifikation rullcontainer 
Utifrån de problem och de behov som kunnat identifieras utformades en kravspecifikation för 
en rullcontainer inom dagligvaruhandeln. Denna kan ses i Tabell 5. 
 
Tabell 5 Framtagen kravspecifikation för rullcontainer. 

Kravspecifikation rullcontainer 

Krav  Lösningar 
Kompakt    
   Inga utstickande delar 
   Få rörliga delar 
   Stapelbar 
   Hopfällbar 

Lätt manövrerad    
   Lättstyrd 
   Lättrullad 

Utformning    
   Anpassad efter kundmiljö 
   Klämskydd 

Förbättra arbetsergonomi    
   Undvika dåliga arbetsställningar 
   Underlätta åtkomst av varor 
   Underlätta tunga lyft 

Implementerbar    
   Tåla last ca >400 kg 
   Rymma ca 1 m3 last 
   Samma mått som nuvarande modeller

Hållbarhet    

   Robust 
   Tåla last ca >400 kg 

Underhåll    

   Ska kräva minimalt med underhåll 
   Få rörliga delar 

 
   



5.4. Resultat 
För att kunna fokusera utvecklingsarbetet på väsentliga problem lades stor vikt vid att lista alla 
de problem som kunde identifieras för att få en överblick över de områden som var aktuella. 
När problemen var kartlagda kunde ett arbete med att ta fram lösningar på dessa specifika 

mproble  påbörjas. 

5.4.1. Konceptgenerering 
Första steget i konceptgenereringen var att utifrån de listade problemen ta fram så många 
lösningar som möjligt. Lösningarna togs fram med hjälp av brainstorming, projektdeltagarna 
valde dock att utföra brainstormingen med hjälp av tanketräd. Detta fungerade på följande sätt, 
i mitten av ett papper skrevs ett problem upp och utifrån detta ”växte” sedan lösningarna fram 
åt alla sidor. Tanketräden ritades upp på stora presentationspapper, vilket var mycket lämpligt 
då detta underlättade att på ett mer visuellt sätt illustrera lösningarna med både skisser och 
korta förklaringar utan att begränsas av papprets storlek. Dessa tanketräd kan ses i Bilaga 10 
Tanketräd över problem Resultatet blev en mängd olika lösningar på alla de enskilda problem som 
identifierats. I detta skede togs det fram lösningar oberoende av andra parametrar. Detta 
gjordes för att på ett obegränsat sätt kunna komma med många och kreativa lösningar till varje 
enskilt problem. Dessa lösningar kombinerades sedan i en mängd olika koncept som uppfyllde 
kravspecifikation och i största möjliga mån även löste de problem som identifierats. Detta 
arbete resulterade i att många av de idéer som uppkommit i ett tidigt skede kunde gallras bort 
eftersom det i detta steg även sattes stor vikt vid implementerbarhet och genomförbarhet. För 
att dessa parametrar skulle anses vara uppfyllda måste kostnaderna hållas nere och konstruktion 
hållas enkel. De lösningar som projektdeltagarna ansåg värda att arbeta vidare med listades med 
det tillhörande problemet. Resultatet kan ses i Bilaga 11. Krav- och lösningslista. Ett stort antal 
olika modeller skissades upp och olika idéer sammanställdes till en helhet för att på så vis 
kunna lösa så många problem som möjligt i en enhet. Ett antal av de idéer och skisser som 
uppkom under konceptgenereringen kan ses i Figur 5. 

 
Figur 5 Konceptförslag. 

 

32 
 
 



33 
 
 

5.4.2. Lösningsförslag 
Målet med detta projekt har alltid varit att ta fram en produkt som är säljbar, det vill säga en 
lösning som är attraktiv för kunden ur både ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett 
tillverkningsperspektiv. Därför har en stor del av de konceptförslag och idéer som framkommit 
under projektets gång valts bort av projektdeltagarna då de ansågs vara för dyra och för 
komplicerade att tillverka. Eftersom ett stort arbete gjorts för att identifiera specifika problem 
med nuvarande rullcontainer kunde på ett enkelt sätt konkreta lösningar på dessa problem tas 
fram. Dessa lösningar ställdes sedan upp i en tabell uppdelad efter område se Tabell 6. 
 
Tabell 6 Lösningsförslag inom specifika områden. 

Matreialval  Väggar  Golv  Hjul  Ram  Detaljer 

Aluminium  Vikbara  Vikbar  Löstagbara  Separat ram  Avlastningshylla 

Komposit   Vridbara  Fällbar  Svängbara  Vikbar  Handtag väl markerade 

Stål  Nät  Löstagbar  Delvis låsbarhet  Moduluppbyggd Dämpande stötupptagare 

  Plast  Galler  Broms  Tyngre nedtill   Dämpade material på utsatta delar

  Rullgardin  Skiva  Underhållsfria  Stapelbar  Utdragbara handtag 

  Löstagbara  Höj och sänkbart  Fartbegränsning   Skyddade handtag 

  Sänkbara  Självjusterande      Emballage hantering 

  Transparent         

 
 
Materialval 
Projektdeltagarna har under projektets gång haft en önskan att kunna ta fram en produkt som 
är både funktionell, estetiskt tilltalande och inte belastar miljön Ett område som har en stor 
inverkan på alla dessa punkter är produktens material. Ett otillräckligt material kan försämra 
rullcontainerns funktion, detta innebär att det material som väljs måste minst klara av de krav 
som projektdeltagarna tidigare tagit fram för rullcontainern. Till exempel så måste det valda 
materialet klara av de kemikalier som används vid rengöringen av rullcontainrarna, det ska även 
vara tillräckligt stryktåligt för att klara av den tuffa behandlingen som rullcontainrarna utsätts 
för dagligen. En av de viktigaste aspekterna för att försäkra sig om att rullcontainerns funktion 
bibehålls är att det valda materialet klarar av de viktkrav som ställs på dagens rullcontainrar. 
 
Att göra en rullcontainer mer estetiskt tilltalande kan synas onödigt men projektdeltagarna har 
sett en möjlighet i att nyttja rullcontainer till mer än att bara transportera varor. Den skulle till 
exempel kunna användas som en displayhylla för kampanjvaror eller som mellanförvaring för 
överblivna varor. För att detta ska vara intressant för butikerna så måsta dagens rullcontainrar 
utformas på ett bättre sätt för att de ska fungera bättre i en butiksmiljö. Vad som är möjligt att 
göra med utformningen och designen av rullcontainern är till stor del beroende av det valda 
materialet. Något som också framkom under samtal med butikspersonal var att de var besvärade 
av den höga bullernivå som dagens rullcontainrar orsakar. Oljudet kommer av att metalldelarna 
vibrerar mot varandra när containern rullas över butikernas hårda golv, vilket gör att 
vibrationerna och därmed oljudet blir högre när containern är olastad. Därför ansågs det vara 
viktigt att hitta ett alternativ till att använda metall vid tillverkningen. 
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En produkts miljöpåverkan är till stor del beroende av det material som används i produkten, 
även här har projektdeltagarna haft som mål att minska den belastning som dagens 
rullcontainrar utsätter miljön för. Som tidigare beskrivits i denna rapport så påverkar ett 
material miljön i alla skeden under en produkts livscykel. För en rullcontainer som har en 
beräknad livslängd på ca 11 år så kommer dock den största miljöpåverkan ske i samband med 
att produkten brukas, vilket i detta fall innebär lastbiltransporter till och från livsmedelbutiker. 
Lastbilstransporterna orsakar avgasutsläpp som belastar miljön, ett sätt att minska denna 
belastning är att göra den last som lastbilarna transporterar lättare. Detta kan uppnås genom att 
minska den transporterade produktens vikt. Viktminskningen kan till viss del uppnås genom en 
omkonstruktion, men den lättaste viktminskningen fås helt enkelt genom att välja ett lättare 
material. 
 
Ett material som projektdeltagarna tror gör det möjligt att uppfylla alla de nämnda kraven är 
om ett kompositmaterial används vid tillverkningen. En av fördelarna med kompositmaterial är 
dess styrka i förhållande till sin vikt men den största fördelen kommer av den konstruktions 
frihet som ett användande av kompositmaterial innebär. Detta innebär att konstruktören får 
tillgång till mer komplicerade geometrier som på så vis kan ge en mycket hållfast rullcontainer 
men samtidigt behålla en relativt låg vikt. I tillverkningsavseende är de också i och med de mer 
komplicerade geometrier även möjligt att tillverka enheter där flera delar, som tidigare krävde 
montering, är integrerade.  
 
Väggar 
En stor del av detta projekt har varit att undersöka möjligheterna att förbättra arbetsergonomin 
för butikspersonalen i deras dagliga arbete med rullcontainern. Då väggarna utgör den största 
delen av rullcontainern undersökte projektdeltagarna hur deras funktion kunde förbättras för 
att på så sätt hjälpa personalen i deras arbete. Väggarna fyller en viktig funktion då de håller 
varorna på plats under transporten, men då transporten är avklarad och varorna ska packas upp 
på hyllan kan ibland väggarna utgöra ett hinder och försvåra åtkomsten av varorna. 
Projektdeltagarna undersökte därför möjligheterna för hur personalen skulle kunna flytta 
väggarna vid behov. Flera alternativ övervägdes, bland annat skulle väggarna kunna ersättas med 
ett draperi eller ett lastnät för att på så sätt kunna öppna upp sidorna på rullcontainern när det 
behövs och sedan täcka för sidorna när varorna ska hållas på plats under transport. Dessa 
alternativa ”mjuka” väggar ansågs dock påverka stabiliteten på ett negativt sätt.  
  



Projektdeltagarna ansåg att det fanns stora fördelar om väggarna var öppningsbara, se Figur 6, 
detta skulle underlätta många arbetsmoment för personalen.  
 

 
Figur 6 Öppningsbara väggar underlättar uppackningsarbetet 
och förbättrar arbetsergonomin 

 

 
Till exempel skulle öppningsbara väggar göra det lättare att komma åt varor under 
uppackningsmomentet och underlätta för personalen att komma åt enskilda varor även om 
rullcontainrarna står väldigt tätt sammanpackade. En annan del av arbetet med väggarna var att 
åstadkomma ett mer tilltalande utseende på rullcontainern och på så sätt komma bort från den 
”lagerkänsla” som dagens rullcontainrar utstrålar. Det alternativ som projektdeltagarna ansåg 
erbjuda både stabilitet och möjlighet till ett mer tilltalande utseende var plexiglas, se Figur 7. 
Att ersätta dagens gallerväggar med plexiglas skulle förutom att det förbättrar utseendet även 
göra det möjligt att minska rullcontainerns vikt, dock så har plexiglas en nackdel och det är att 
det slits ut. 
 

 
Figur 7 Utseendet förbättras med plexiglas istället för dagens gallerväggar. 
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Problemet med att rullcontainrarna står tätt sammanpackade är mycket vanligt när de precis 
levererats till butikerna och butikspersonalen försöker organisera dem på bästa sätt, se Bild 7 
och Bild 8. 
 

 
Bild 7 Leverans av varor på rullcontainer. 

 
Bild 8 Organisering av rullcontainrar. 

 
Golv 
Ett stort problem vid arbetet med rullcontainern är att personalen ofta tvingas jobba i 
obekväma arbetsställningar, detta ansåg projektdeltagarna vara möjligt att komma till rätta med 
genom att konstruera ett golv med integrerade lyftfunktioner. Ett alternativ som undersöktes 
var om det skulle vara möjligt att använda sig av ett självjusterande golv, detta skulle vara 
möjligt om golvet fjäderbelastades. Om golvet var självjusterande skulle golvets höjd automatiskt 
anpassas efter den mängd varor som lastas på det. När rullcontainern är tom skulle golvet vara 
upphöjt till en bekväm arbetsnivå och allt eftersom varorna lastas på trycks golvet längre ner för 
att hela tiden sträva efter att hålla en lämplig arbetsnivå. För att göra golvet självjusterande hade 
det krävts en fjäderbelastning av golvet, problemet med detta var den stora variation på 
varornas vikt som golvets fjäder hade behövt anpassas för. Ett annat alternativ var att konstruera 
ett höj- och sänkbart golv, detta förslag innebar att personalen själv skulle kunna anpassa golvets 
höjd efter deras behov. 
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Många av idéerna rörande golvets funktion valdes till slut bort på grund av genomförbarheten 
då till exempel höjbart golv ansågs bli för dyrt och komplicerat att tillverka, även om detta hade 
varit ett mycket bra hjälpmedel i uppackningsarbetet. 
 
För att möjliggöra stapelbarhet med de nuvarande rullcontainrarna bör golvet vara fällbart upp 
mot den ena väggen. Golvet låser samman de rörliga delarna i ramen och är därför en central 
del av rullcontainerns funktion. Projektdeltagarna ansåg att en slät yta på golvet var att föredra 
både för att underlätta packningsarbetet men även för att förbättra utseendet. 
 
Hjul 
Det finns olika fördelar med olika sorters hjulkonfigurationer. De konfigurationer som var 
aktuella i detta fall var de som kan ses i Figur 8 och Figur 9.  
 

 
Figur 8 Rullcontainer med fyra rörliga hjul (9). 

 
Figur 9 Rullcontainer med två fasta och två rörliga hjul 
(9). 

 
Figur 8 visar ett alternativ där rullcontainern har fyra svängbara hjul, vilket skulle underlätta 
manövreringen då rullcontainern blir flyttbar i alla riktningar. Nackdelen med fyra svängbara 
hjul är att kursstabiliteten försämras, och det blir svårare att förflytta en fullastad rullcontainer 
rakt fram. Figur 9 visar den hjulkonfiguration som används på dagens rullcontainrar det vill 
säga två fasta- och två svängbara hjul. De två fasta hjulen längst fram på rullcontainern 
förbättrar kursstabiliteten rakt fram men samtidigt erhålls manöverbarhet tack vare de två 
svängbara hjulen som är placerad närmast användaren, denna konfiguration är mycket 
användbar då förflyttning sker i större utrymmen. Problemet är dock att arbetet med 
rullcontainrar inom dagligvaruhandeln varierar kraftigt mellan både små och stora utrymmen, 
exempelvis lastbilar och stora butikslokaler, vilket innebär att fördelen med en 
hjulkonfiguration blir en märkbar nackdel när den används inom fel område. Den optimala 
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Detaljer 
För att förbättra användandet av rullcontainrarna är det en stor fördel om handtagen är väl 
markerade med färg och form. Användandet av färgade handtag ansågs kunna framhäva 
rullcontainerns funktion på ett tydligare sätt men det ansågs även viktigt att introducera färg 
om utseendet skulle förbättras och på ett bättre sätt smälta in butiksmiljön. För att ytterligare 
förbättra rullcontainerns funktion undersöktes möjligheten att använda ett mer greppvänligt 
material på handtagen. Ett annat material skulle även kunna göra handtagen mindre kalla när 
rullcontainern används i frysutrymmen. Ett förslag på handtagens utformning kan ses i Figur 
12. 
 
På de rullcontainrar som finns idag används en gummirem för att låsa fast varorna vid 
transport. Låsningen av varorna uppnås genom att gummiremmen tvingar ihop väggarna och på 
så sätt klämmer fast varorna. Projektdeltagarna tog fram ett förslag som kunde integrera denna 
låsfunktion i handtagen. Genom att dela handtagen i två delar möjliggörs en vridning av 
handtaget och på så sätt kan dessa täcka delar av rullcontainerns öppna sidas vilket håller 
varorna på plats, se Figur 12. 
 

 
Figur 12 Färgmarkerade handtag med vridande funktion. 
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Ett av de stora problemen med uppackningsmomenten är de höga lyft som sker då varor skall 
förflyttas från rullcontainern till den mellanlagring som ofta utgörs av det översta hyllplanet. 
Detta problem kan lösas genom att rullcontainerns utseende utformas så att den på ett bra sätt 
smälter in i butiksmiljön och då kan mellanlagringen av varor flyttas till rullcontainrar 
placerade ute i butikerna. Detta skulle ta upp en del av butikens golvyta men då containrarna är 
rullbara behöver de ej placeras i direkt anslutning till en specifik hylla, utan de kan placeras på 
en lämplig plats i butiken och sedan rullas fram vid behov. För att rullcontainrarna ska kunna 
fungera som mellanlagring behöver det finnas möjlighet att använda löstagbara hyllplan. Detta 
skulle göra det möjligt att förvara varor i flera nivåer. Exempel på hur de nuvarande hyllplanen 
ser ut kan ses i Bild 11. En annan möjlighet med ett attraktivare utseende samt hyllplan är att 
rullcontainern skulle kunna nyttjas som en displayhylla ute i butiken, för till exempel 
kampanjvaror. Ett löstagbart hyllplan skulle även kunna användas för att hantera en del av det 
emballage som finns i samband med uppackning. Det löstagbara hyllplanet skulle placeras på 
sidan av rullcontainer för att på så sätt skapa ett utrymme där emballaget kan placeras. 
 

 
Bild 11 Nuvarande hyllplan. 

5.4.3. Presentation av vald lösning 
Den slutgiltiga lösningen är en kombination av de idéer och koncept som projektdeltagarna 
tycker har uppfyllt de uppställda kraven på ett tillfredställande sätt. Något som har påverkat 
slutresultatet på ett betydande sätt är miljöaspekten, och hur rullcontainern påverkar miljön. 
Detta har lett till att projektdeltagarna har försökt att i största möjliga mån minska vikten på en 
rullcontainer, för att på så sätt kunna minimera den miljöpåverkan som sker vid transport. 
Detta miljötänk återspeglas i materialvalet för rullcontainern. En annan viktig aspekt vid 
framtagning av den slutgiltiga lösningen har varit arbetet med att försöka förbättra arbetsmiljön 
för butiksanställda genom att underlätta deras arbete vid varuhanteringen och uppackningen. 
För att uppnå detta har projektdeltagarna valt att se på rullcontainer som mer än bara en 
transportbur för varor och försökt hitta andra möjliga användningsområden för en 
rullcontainer. Ett exempel på detta är hur en mer tilltalande design kan göra det möjligt att 
använda rullcontainer som en extra hylla ute i butiken utan att den påverkar butiksmiljön på 
ett negativt sätt. Detta i sin tur kan leda till ett nytt sätt att hantera mellanlagerförvaringen som 
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i slutändan påverkar de butiksanställdas arbetsmiljö på ett positivt sätt, då en del av de tunga 
lyften kan undvikas. Något som också påverkas mycket av materialvalet är den bullernivå som 
uppstår då rullcontainern används. De nuvarande rullcontainrarna orsakar ett mycket högt ljud 
när dessa rullas över butikernas hårda golv. Genom att använda ett annat material för 
rullcontainerns golv och väggar skulle de höga bullernivåerna kunna minskas väsentligt, vilket 
även det resulterar i både en bättre arbetsmiljö för de anställda och en bättre kundmiljö. De 
konstruktionslösningar som har valts att tas med i det slutgiltiga konceptet är sådana lösningar 
som projektdeltagarna anser ej påverkar tillverkningen eller handhavandet av rullcontainern på 
ett negativt sätt. Nedan kan ett antal bilder ses som visar de tidigare presenterade lösningarna 
på de problem som projektdeltagarna hoppas kunna lösa med det slutliga konceptförslaget. 
Figur 13 och Figur 14 visar dimensionerna för en rullcontainer. Figur 15 visar hur 
projektdeltagarna hoppas kunna minska lagerkänslan genom en ny utformning. Vikbara väggar 
skulle underlätta åtkomsten av varorna dessa kan ses i Figur 16. Svängbara handtag skulle göra 
det möjligt att låsa fast varorna under transport utan att behöva de nuvarande gummibanden, 
handtagens funktion kan ses i Figur 17 och Figur 18. Löstagbara hyllplan skulle innebära att 
rullcontainerns användningsområde utökas till att innefatta displayhylla samt 
emballagehantering, se Figur 19 och Figur 20. En ny ramkonstruktion eliminerar 
hjulplattformarna samtidigt som de fortfarande är stapelbara med de nuvarande 
rullcontainrarna, se Figur 21 och Figur 22. 
 

 
Figur 13 Dimensioner för rullcontainer 

 
Figur 14 Dimensioner för rullcontainer 
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Figur 15 Ny utformning minskar lagerkänslan hos 
rullcontainern. 

 
Figur 16 Vikbara väggar för att underlätta åtkomst av varor. 

Figur 17 Svängbara handtag för att låsa fast varorna under 
transport. 

Figur 18 Svängbara handtag. 
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Figur 19 Löstagbara hyllplan. 
 

Figur 20 Hylla kan användas till emballagehantering. 

 
Figur 21 Ny ramkonstruktion. 

 
Figur 22 Fortfarande stapelbar med äldre rullcontainrar. 
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6. Diskussion 
Needfinding 
Efter att ha studerat och delvis praktiserat Needfinding metodiken anses denna vara av stor vikt 
för produktutvecklingsprocessen. Den har förändrat projektdeltagarnas syn på hur och varför 
produktutvecklingen bör genomföras och hur viktig denna kan vara för omgivningen genom att 
belysa problem som i många fall annars inte hade uppmärksammats. Needfinding metoden 
behöver inte ses som en specifik metod utan kan istället ses som ett förhållningsätt till 
produktutvecklingen. För detta projekt har metoden Needfinding varit ett mycket värdefullt 
verktyg, och nyttan med metoden har visat sig i flera faser under projektets gång. Något som 
projektdeltagarna upplevt som den största fördelen med att använda sig av Needfinding har 
varit att de fått möjlighet att helt förutsättningslöst undersöka och analysera olika 
observationsområden för att därefter, med hjälp av det arbetssätt som metoden innebär, 
avgränsa sig allt eftersom projektet fortskrider. Needfinding har gett projektdeltagarna en annan 
inställning till hur ett produktutvecklingsarbete bör genomföras, och hittat en större glädje i 
arbetet med att lösa problem och hitta nya behov. De har även insett att en 
produktutvecklingsprocess bör fokusera i första hand på att identifiera och lösa de behov och 
problem en eventuell kund har och i andra hand utveckla en ny produkt eller tjänst om det är 
det uppgiften kräver.  
 
Produktutveckling 
Viktigast att tänka på vid en vidareutveckling av en produkt likt en rullcontainer är att de 
förbättringar som görs aldrig får inkräkta på tidigare fungerande lösningar. Görs för stora 
förändringar vid varje uppdatering kan den nya produkten lätt bemötas med skepticism både 
från produktens användare och från de som ska köpa produkten. Det gäller även att inse och 
förstå de begränsningar och kriterier som finns och varför vissa av dessa måste uppfyllas även 
om de leder till att många ”bra” lösningar väljs bort. I fallet med rullcontainer fick exempelvis 
många lösningar gällande arbetsergonomin väljas bort då denna produkt i första hand används 
till varutransport och måste därför uppfylla kraven som detta innebär i första hand. Den valda 
lösningen är i mångt och mycket en kompromiss av olika idéer och kriterier. Det som påverkat 
lösningen i störst utsträckning är implementerbarheten. Det vill säga förmågan att 
rullcontainern skall kunna användas tillsammans med befintliga lösningar. Detta kriterium har 
tilldelats stor betydelse då detta är avgörande om ett utbyte av rullcontainermodell skall vara 
möjligt för ett företag. Utbytet måste kunna ske successivt då det i många fall handlar om 
väldigt stora kvantiteter som skall förnyas. Tillverkningskostnaden har även den påverkat många 
av de beslut som tagits då målet har varit att utveckla en produkt som skall vara attraktiv för 
företag att investera i. Därför måste hela kostnaden kunna motiveras med argument som sparar 
pengar åt företaget eller genom att produkten, inte bara har lika bra egenskaper som den 
nuvarande lösningen, utan har betydligt bättre egenskaper än denna.  
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Allmän 
Som tidigare nämnts bör en produktutvecklingsprocess inte från början fokusera på en produkt 
som ska utvecklas det kan därför tyckas vara fel att detta projekt har kommit att handla om en 
vidareutveckling av en redan befintlig produkt. Men tanken bakom detta projekt har hela tiden 
varit att driva ett utvecklingsprojekt utan att ha ett specifikt problem att lösa eller ett behov att 
fylla vilket har inneburit att projektdeltagarna själva under början av projektet inte vetat vad 
projektet skulle komma att behandla förutom just Needfinding. Att projektet sedan resulterade 
i en vidareutveckling av en rullcontainer är för att det var den bästa lösningen enligt 
projektdeltagarnas uppfattning för att fylla det behov och klara de krav som framkom under 
projektets gång, varav implementerbarheten varit det absolut största påverkande kravet. 
 
Under projektets gång har projektdeltagarna fått ta del av hur Sveriges ledande butikskedjor 
jobbar med sin arbetsmiljö och vilka tankar och visioner de har om sitt framtida 
utvecklingsarbete. Denna kontakt med butikskedjorna har gett projektdeltagarna en insikt i hur 
olika företagsorganisationer syn på arbetsmiljö kan påverka en arbetsplats. 
 
Om utvecklingsarbetet av rullcontainrar endast skulle resultera i en viktminskning på 1 kg, 
alltså ca 3 % av vikten hos en rullcontainer, skulle detta innebära att det bara hos ICA 
besparades transporter på uppskattningsvis 30 ton om dagen.  Om man bortsåg från 
tillverkningskostnaden ansåg APC Komposit, ett företag som specialiserat sig på 
komposittillverkning, att vikten på en rullcontainer då utan problem skulle gå att reducera till 
en tredjedel av nuvarande vikt. Detta skulle då innebära en viktminskning på ca 20 kg och en 
transport besparing på ca 600 ton om dagen. Sanningen ligger någonstans mellan dessa 
ytterligheter men det som tydligt kan ses är hur även väldigt små viktbesparingar ger resultat.  
Det man också skall komma ihåg är att denna verksamhet, varutransporter, pågår i princip varje 
dag året om och då blir skillnaden än mer tydlig. För att kunna göra en riktig bedömning på 
hur produkten skulle påverka miljön genom sin livscykel skulle en ordentlig 
miljöpåverkansanalys behöva genomföras men på grund av tidsbrist har detta ej kunnat 
genomföras inom projektet. Om tillverkningsomkostnaden för varje rullcontainer skulle visa sig 
överstiga den nuvarande kostnaden skulle det kunna slås ut på den besparing som sker i och 
med lägre transportkostnader. Viktreducering har blivit den centrala delen i utvecklingsarbetet 
då detta ansågs vara den egenskap som skulle kunna övertyga eventuella kunder, så som ICA, 
COOP och Willys, att i slutänden investera i produkten. Detta var den möjlighet som 
projektdeltagarna såg för att kunna förbättra andra egenskaper med rullcontainrarna. Ingen 
skulle exempelvis investera i en rullcontainer på grund av dess utseende eller 
användarvänlighet. Men i och med att locka kunderna med denna ”besparing” fås även 
möjligheten att förbättra rullcontainrarna i användarnas avseende, alltså för de anställda inom 
dagligvaruhandeln. 
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7. Rekommendation 
 
Needfinding är enligt projektdeltagarna ett mycket värdefullt verktyg i allt utvecklingsarbete 
vare sig det handlar om att ta fram en innovativ produkt, en ny tjänst eller en vidarutveckling av 
en befintlig produkt. Denna metod är något som med fördel kan implementeras i utbildningar 
som har utvecklingsarbete som inriktning. Förutom att nyttja Needfinding finns det även 
många möjligheter att titta på produktutveckling med ett ”öppnare” förhållningssätt och på ett 
mer kreativt sätt jobba fram lösningar och idéer. 
 
Ett produktutvecklingsarbetes framgång hänger till stor del på deltagarnas förmåga att använda 
sina egna kreativa förmågor för att hitta nya sätt att angripa och undersöka problem på. Att 
med hjälp av workshops, gästföreläsningar och utmanande problem låta studenter lära sig 
använda sin egen kreativa förmåga och nyttja den i utvecklingsarbete är något som 
projketdeltagarna tror kan leda till ett mer kreativt förhållningssätt till produktutveckling. 
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Bilaga 1. Anteckningsformulär vid telefonkontakt 

(1/2) 

Barnomsorg 

Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

 

Anteckningar: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Räddningstjänsten 

Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

 

Anteckningar: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sjukvård/Landsting 

Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

 

Anteckningar:   
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(2/2) 

Bygg 

Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

 

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 

Turism 

Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

 

Anteckningar: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dagligvaruhandeln 

Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

 

Anteckningar:   
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Bilaga 2. Enkät till aktörer inom dagligvaruhandeln 

 
Hej, 
Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som gör ett examensarbete inom 
produktutveckling och behovsanalys. Tanken bakom detta examensarbete är att inom ett valt 
område identifiera arbetsmiljöproblem eller andra problemställningar som kan förekomma, och 
med hjälp av olika arbetsmetoder hoppas vi sedan på bästa möjliga sätt försöka lösa dessa.  Det 
område vi valt att arbeta med är detaljhandeln. Vi kontaktar nu ett flertal större kedjor inom 
just detaljhandeln för att förhoppningsvis få hjälp med att identifiera eventuella 
problemställningar som ni jobbar med. Vi skulle därför uppskatta om ni kan ge er syn på 
följande frågor: 
 

• Hur jobbar ni med arbetsmiljön på central och lokal nivå? 

• Sätts det upp centrala riktlinjer? 
• Vilket ansvar har den centrala organisationen vid arbetsmiljöfrågor på lokal nivå? 

• Hur sker uppföljningen kring arbetsmiljöfrågor? 
• Förslag på områden som ni jobbar med, och som ni anser vara både svårlösta och 

problemfyllda. 
• Hur sker förändringsarbetet, gällande arbetsmiljö, inom er organisation? 

• Hur mycket investeras i arbetsmiljö? Eller hur stor, anser ni, investeringsviljan vara vid 
arbetsmiljörelaterade frågor? 

Slutligen vill vi framhålla att den information som vi erhåller från er endast kommer att 
användas i studiesyfte för att hjälpa oss i vårt examensarbete. Om intresse finns delar vi även 
gärna med oss av de resultat som vi kommer fram till och som vi hoppas att ni kan använda i 
ert arbete.  Ni får gärna höra av er om ni har frågor eller synpunkter på detta arbete eller det 
valda området, Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
Tobias Isaksson 
070-674 42 12 
tobisa-3@student.ltu.se 
Anders Hannu 
070-288 89 74 
hanane-4@student.ltu.se 
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Bilaga 3. Enkät till ICA Sverige AB 

(1/2) 
Frågor 
Allmänna 
Hur många är ni som jobbar med affärsutveckling och hur är ni fördelade på olika områden? 
 
Finns det några arbetsmiljökrav från ICA på enskilda handlare för att de ska få använda sig av 
ICA profilerna? 
 
Sker det i sådana fall någon uppföljning av dessa krav? 
 
Sker det något arbete med att förbättra arbetsmiljön i äldre ICA butiker eller koncentreras 
utvecklingsarbetet endast mot nybyggnationer? 
 
Ger ICA något stöd till butiker som vill förbättra arbetsmiljön? 
 
Utför ICA egna undersökningar bland butikspersonalen för att få en uppfattning om rådande 
arbetsmiljö i butikerna?  
 
 
Kassasystem 
Vilket är enligt er det största problemet med dagens kassasystem? 
 
Hur jobbar ni med att lösa problematiken kring förslitningsskador och ensidiga rörelser? 
 
Hur stor del av problematiken anser ni bero på den mänskliga faktorn, exempelvis slarv med 
ergonomi? 
 
Vilka ergonomiska hjälpmedel finns idag för att förbättra kassamiljön? 
 
Är dessa hjälpmedel anpassningsbara efter varje individ? 
 
Hur tror ni att morgondagens kassasystem kommer att se ut? 
Vad anser ni vara den begränsande faktorn för utveckling av kassamiljöer? 
 
Hur hanterar ni kundorienterade problem så som slarvigt upplagda varor mm.? 
 
 
Kyla, frys, värme 
Vilka problem är det som uppstår inom detta område? 
 
Vart och när uppkommer problemen inom detta område? 
 
Hur jobbar ni för att komma tillrätta med dessa problem? 
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(2/2) 
 
Tunga lyft 
Vid vilka arbetsmoment förekommer tunga lyft? 
 
Vilka hjälpmedel finns för närvarande för att underlätta tunga lyft? 
 
Vilken är den begränsande faktorn vid implementering av nya hjälpmedel? 
 
Hur jobbar ni med problemet att befintliga hjälpmedel ej blir använda? 
 
Hur stor del av problematiken anser ni bero på den mänskliga faktorn, exempelvis slarv med 
ergonomi? 
 
Hur jobbar ni för att lösa problemen med tunga lyft? 
 
Övriga kommentarer/råd angående arbetsmiljön som kan vara till nytta för vårt fortsatta 
arbete. 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till Andreas Spinell, Handlare ICA Maxi 
Storheden 
 
Bakgrundsinfo 
 Vem är du, titel, erfarenhet osv. 

Öppnade? 
 Anställda? 
 Osv. 
 
Hur stor inverkan har ICA centralt över den lokala verksamheten i gällande frågor? 
 Begränsande eller uppmuntande? 
 
Finns de några kända problem inom butiksmiljön från ett kundperspektiv? 
 
Vilket arbete görs för att förbättra kundmiljön? 
 Shoppingupplevelse? 
 Lokalt eller centralt arbete? 
  
Har ni några problem gällande arbetsmiljön? 
 Vilka är era största problemområden? 
 Vars finns de största riskerna? 
 
Hur ser ni på problematiken kring förslitningsskador?  
 Uppenbarligen finns det förslitningsskador inom handels enligt statistik. 

Anser du att det arbetas aktivt för att lösa problematiken, eller har det blivit ett 
accepterat faktum? 

 
Hur jobbar ni med att förbättra arbetsmiljön? 
 Lokalt/centralt 

Hur mycket tid/pengar läggs på att förbättra arbetsmiljön? 
Sker någon utbildning för personalen gällande arbetsmiljöproblem? 

 
Hur uppföljs arbetsrelaterade skador ifrån arbetsgivaren? 
 
Hur ser ni på problematiken med hög personalomsättning inom handels? 
 Arbetas det aktivt med att behålla personal under en längre tid? 
 
Återbesök med observationer, enkäter och intervjuer med anställda och kunder? 
   



Bilaga 5. Enkät till personal inom dagligvaruhandeln 
 
Enkät, Personal, Handels 
 
Kön?  
 

Man    Kvinna       

 
Ålder? 
 
  
Hur länge har du jobbat inom handels? 
 
 
Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
 
 
Vilket anser du vara det fysiskt tyngsta arbetsmomentet och hur många gånger 
utförs det under en arbetsdag? 
 
 
Vilka arbetsmoment upplever du orsaka mest stress och hur ofta förekommer 
dessa under en arbetsdag? 
 
 
Vilka arbetsmoment anser du vara de roligaste/tråkigaste och varför? 
Roligast: 
 
Tråkigast: 
 
Har du några arbetsrelaterade besvär och i så fall möjlig orsak? 
 
 
Hur upplever du butiksmiljön? (Lokaler, utrustning mm.) 
 
 
Har du några förslag eller önskemål som skulle kunna förbättra din arbetsmiljö 
eller butiksmiljön generellt? 
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Bilaga 6. Intervjufrågor till AnnaKarin Lilja, Skyddsombud på 
Handelsanställdas förbund. 
 
Bakgrundsinfo 
 Vem är du? 
  
Har handeln några problem gällande arbetsmiljön? 
 Vilka är era största problemområden? 
 Var finns de största riskerna? 
 
Hur ser ni på problematiken kring förslitningsskador inom livsmedelhandeln?  

Anser du att det arbetas aktivt för att lösa problematiken, eller har det blivit ett 
accepterat faktum? 

 
Hur jobbar ni med att förbättra arbetsmiljön? 

Sker någon utbildning för personalen gällande arbetsmiljöproblem? 
 Hur sker kontroller osv? 
 Hur tar ni till er ny teknik och implementerar den? 
 
Hur uppföljs arbetet som genomförs för att förbättra arbetsmiljön? 
 
Hur ser ni på problematiken med hög personalomsättning inom handeln? 
 Arbetas det aktivt med att behålla personal under en längre tid? 
 Vad görs för att höja statusen på yrket? 
 
Hur stor inverkan har företagen centralt över den lokala verksamheten i gällande frågor? 
 Begränsande eller uppmuntrande? 
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Bilaga 7. Anteckningsmall för observation 
 
Arbetsmoment: 
Namn:  
Frekvens (ggr/dag): 
Anteckning:   
 
Arbetsmoment: 
Namn:  
Frekvens (ggr/dag): 
Anteckning:   
 
Arbetsmoment: 
Namn:  
Frekvens (ggr/dag): 
Anteckning:   
 
Arbetsmoment: 
Namn:  
Frekvens (ggr/dag): 
Anteckning:   
 
Arbetsmoment: 
Namn:  
Frekvens (ggr/dag): 
Anteckning:   
 
  



Bilaga 8 Kartläggning av varuhantering 
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Bilaga 9 Funktionsträd av arbetsmoment inom varuhantering 

(1/4) 
Varumottagning 
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(2/4) 
Transport 
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(3/4) 
Uppackning 
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(4/4) 
Uttransport 
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Bilaga 10 Tanketräd över problem 

(1/4) 
 

63 
 
 

 

 



(2/4) 
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(3/4) 
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(4/4) 
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Bilaga 11. Krav och lösningslista. 

(1/4) 

 
Miljöpåverkan 

Krav  Lösningsförslag 

Låg vikt    

   Lätta material 

   Aluminium 

  
Galler byts mot nät  
eller skynke 

   Stomme i komposit 

   Smart utformning 

   Integrerade lösningar 

   Handtag=stomme 

   Få extradetaljer/delar 

Återvinningsbar    

   Isärtagbar 

   Sortera material 

  
Byta ut slitdelar, 
behålla stomme 

Miljövänliga 
materialval    

   Lokalproducerade råvaror 

   Förnyelsebara material 

   Trä 

   Naturkomposit 

   Papp 

   Återvinningsbara material 

   Metall 

   Trä 

Lång hållbarhet    

   Tåla utomhusklimat 

   Tåligt material 

   Tåla extrema temperaturer 

  
Överdimensionerad  
konstruktion 

   Utbytbara slitdelar 

   Dämpande stötupptagare 

  
Dämpade material på 
utsatta delar 

Val av tillverkning    

  
Miljöaspekter vid 
tillverkning 

 
 

Hållbarhet 

Krav  Lösningsförslag 

Klara tvätt    

   Isolerade lager 

   Gummi, plast 

   Rostskydd 

   Materialval 

Klara kemikalier   

  
Kemikaliebeständiga 
material 

Klara våldsam 
behandling    

   Stöttålig 

   Skydd av utsatta delar 

   Färg får ej flagna vid krock 

   Färgad plast 

   Stöttåligt material 
Klara 
temperatur  
växlingar   

   Materialval 

   Isolering 

Tåla last >400kg   

  
Smart lastupptagande 
konstruktion 

   Fördelar lasten 

   Materialval 

   Komposit 

   Betong 
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Implementerbarhet 

Krav  Lösningsförslag 
Låg tillverknings‐
kostnad    

   Billiga material 

   Trä 

   Byta galler material 

  
Genomskinlig plast med 
rullgardin 

   Kompositskiva 

   Nät 

   Enkel att montera 

   Snäpp fästen 

   Inga skruvar 

Bakåtkompatibel    

   Stapelbar 

   Skall passa befintlig lösning 

   Behålla yttre dimensioner 

Tåla last >400kg    

   Konstruktion 

   Fördela vikt 

   Löstagbara hyllplan 

   Materialval 

   Metall 

   Komposit 

   Betong 

Rymma >1m3    

   Utdragbara väggar 

   Bygga på höjden 

   Delbara väggar 

   Golvytan densamma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/4) 
 
Underhåll 

Krav  Lösningsförslag 
Enkel 
konstruktion    

   Ram och lastnät 

   Inga gallerväggar 

Får rörliga delar    

   Hjulen enda rörliga delarna 

   Enklaste och robusta hjul 

  
Hjul och väggar enda 
löstagbara 

Minimera 
underhåll    

   Tålig konstruktion 

  
Underhäll skall kunna utföras 
av alla 

  
Hjulinfästningen enkel och 
robust 

   Tätade hjullager 

   Skydd mot väta 

  
Dåligt tätade ger dålig 
rullfunktion 

Utbytbara delar    

   "krockskydd" 

   Hjul 
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Arbetsergonomi 

Krav  Lösningsförslag 
Undvika dåliga 
arbetsställningar    

   Lyfthjälpmedel 

   Höjbart golv 

   Golvupphängt i fjädrar 

   Golv fjäderbelastat 
Underlätta 
åtkomst av varor    

   Lastnät ersätter väggar 

   Löstagbart och sänkbart 

   Öppen från sidorna 

   Inga väggar 

   Sänkbara väggar 

   Draperi 

   Transparent 

   Svängbara väggar 

  
Möjlighet att lossa vägg från 
hörn och svänga runt 

Underlätta tunga 
lyft    

   Höjbart golv 

   Fjädrar 

   Mekaniskt 

   Pneumatiskt 

   Elmotorer 

   Uppfällbart 

   Självjusterande 

   Höja hela skrindan 

   Typ pallbjörn 

   Intern 

   Extern 

Användarvänlig    

   Avlastningshylla 

   Vikbar vägg 

   Enkel att använda 

   Lastskydd inbyggt i väggarna

  
Utformning som beskriver 
funktion 

   Handtag ej i metall 

   Ej lika temperatur känsliga 

   Funktionen tydligt markerad

   Färgade handtag 

   "Fasad" design 

(3/4) 
Utformning 

Krav  Lösningsförslag 
Säker att 
manövrera    

   Broms 

   Fartbegränsning 

  
Automatisk broms vid viss 
hastighet 

   4 svängbara hjul 

Lättrullad    

   4 svängbara hjul 

   Ordentliga handtag 

   Bra hjul 

   Går på skenor i golvet 
Inga utstickande 
delar    

  
Integrerade lösningar i 
stommen 

   Infällda handtag i ramen 

Hopfällbar    

   Golv 

  
Möjlighet att haka fast golv på 
sidorna 

   Vikbart på mitten 

   Uppfällbart 

   Löstagbart 

   Väggar 

   Vikbara 

   Fällbara 

   Löstagbara 

   Helhet 

   Få nödvändiga manövrar 

   Vikbar på längden 

   Begränsad vikbarhet 

Stapelbar    

   Fastsättning 

   Krok 

   Integrerad i konstruktionen 

   På höjden  

   På längden  

   Delvis på höjd och längd 

Få rörliga delar    

   Integrerade lösningar 
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Utformningen 
visar funktion    

   Styrbar sida tydligt markerad

   Funktion färgmarkerad 
Lätt att 
manövrera    

   Utdragbara handtag 

   Lättare att styra 

   Bromsmöjlighet 

  
Nödbroms placerad fram och 
bak 

   4 svängbara hjul 

  
Möjlighet att låsa två vid 
behov 

   Lättare att styra fordonståg" 

  
Lättare att styra på små 
utrymmen 

Klämskydd    

   Skydd för händerna 

   Säkra handtag markerade 

   Infällda handtag 
Anpassad för 
kundmiljö    

  
Integrerad emballage 
hantering 

   Möjlighet att sortera material 

   Renare kundmiljö 

   Attraktiv design 

   butiksdesignade 

  
Möjlighet att exponera varor 
direkt i skrindan 

Stabil    

   Tyngre nedtill 

   Tunga starka material i basen 

   Större hjul 

   Hårda hjul mindre underhåll 

   Bred hjulbas 

   Större totalvikt 

   Stabilare vid tom skrinda 

   Tyngre vid full skrinda 

Modultänkande    

   Avtagbara väggar 

   Avtagbar överdel 

  
Anpassningsbar till olika 
områden 

   Varje enskild del avtagbar 

(4/4) 
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