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Abstract 

The purpose with the study was to contribute with new solutions with the process of 

paint removal at the company Rivpoolen AB. To fulfil the purpose three questions were 

answered which the authors considered important. These were as following:  

1. Which demands and request does the industry have on the new concept 

considering design, ergonomics and efficiency?  

2. Which methods can be used when creating concepts to fulfil the demands and 

request from question one?  

3. Can one make economical profits with a new concept? Which ones? 

To fulfil the purpose of the study a case study was performed at a company in the 

demolishing industry. At the same time a literature study was performed in the subject 

area of concept creating, ergonomics and efficiency. Interviews and observations were 

made which gave information, this information together with the theoretical framework 

was the foundation used for creating concepts.  

A specification of requirement was made using the interviews in the method part. The 

specification of requirement was made to answer question one. With the specification 

of requirements in mind six different concepts were made and these concepts were 

analysed with respective advantages and disadvantages. The concepts were evaluated 

in three steps for the authors to be able to answer question two. The result of the 

evaluations gave a concept which best met the requirements from the specification of 

requirements. From the final concept a calculation example was made to answer 

question three. A study was made on economic relations with profitability, efficiency 

and ergonomics. 

The study will not include strength or power calculations. When creating concepts the 

work only covered the demands and the functional characteristics. 

Keywords: 

Ergonomics, efficiency, profitability, concept creating, calculation example, paint 

removal process 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att bidra med nya lösningar vid färgborttagningsprocessen för 

företaget Rivpoolen AB. För att uppfylla syftet besvarades tre frågeställningar som 

författarna ansåg vara viktiga. Dessa lyder:  

1. Vilka krav och önskemål har branschen på det nya konceptets utformning, 

ergonomi och effektivitet?  

2. Vilka metoder ska användas vid en konceptframtagning för att uppfylla kraven 

och önskemålen från frågeställning ett?  

3. Går det att uppnå ekonomiska vinster med ett nytt koncept? Vilka är i sådana 

fall dessa?  

För att uppfylla studiens syfte utfördes en fallstudie hos ett företag inom 

rivningsbranschen. Samtidigt genomfördes en litteraturstudie inom ämnesområdet 

konceptframtagning, ergonomi och effektivitet. Vidare gjordes intervjuer och 

observationer som gav information som tillsammans med det teoretiska ramverket lade 

grunden till konceptframtagningsprocessen.  

En kravspecifikation framställdes genom intervjuerna som gjordes i metod fasen. 

Kravspecifikationen besvarade frågeställning ett. Med kravspecifikationen i åtanke 

genererades sex olika koncept och dessa analyserades genom för- och nackdelar. 

Koncepten utvärderades sedan i tre olika steg för att kunna besvara frågeställning två. 

Resultatet av utvärderingarna blev att ett koncept hittades som bäst uppfyllde kraven 

från kravspecifikationen. Av det slutgiltiga konceptet gjordes sedan ett räkneexempel 

för att besvara frågeställning tre. En studie gjordes kring ekonomiska samband mellan 

lönsamhet, effektivitet och ergonomi.  

Arbetet innehåller inte hållfasthetsberäkningar eller kraftberäkningar. Vid 

konceptframtagningen omfattades arbetet av endast kraven och de funktionsbestämda 

egenskaperna.  

Nyckelord:  

Ergonomi, effektivisering, lönsamhet, konceptframtagning, räkneexempel, 

färgborttagningsprocess. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Rivpoolen AB är ett företag baserat i Stockholm. Företaget har 30 stycken medarbetare 

och arbetar med rivning, sanering och håltagning. Företaget utför bland annat 

stambyten för fastighetsbolag i Stockholmsområdet och asbestsanering av bostäder. 

Den största delen av inkomsterna kommer från arbetet med rivning. Vid arbete med 

rivning används maskiner och handhållna verktyg. Arbetet med de handhållna 

verktygen innebär ofta stora fysiska påfrestningar. Speciellt påfrestande är arbetet med 

rivning av tak.  

Bygg och rivningsbranschen upplever en högre grad av arbetsskador än många andra 

branscher och även om maskiner har gjort arbetet mindre påfrestande än förr innebär 

arbetet fortfarande hantering av handhållna verktyg och maskiner. “Många handhållna 

maskiner är mycket tunga vilket innebär en hög risk för belastningsskador om de 

används ofta och under lång tid” [1]. För att förhindra arbetsskador och skydda de 

anställda finns riktlinjer från arbetsmiljöverket om hur lång tid som arbetarna får 

operera dessa verktyg. Många företag i bygg och rivningsbranschen upplever att dessa 

riktlinjer leder till att fler måste anställas och att projekten drar ut på tiden vilket 

resulterar i minskade marginaler. Det är förekommande att företag medvetet bryter mot 

arbetsmiljöverkets regler för att få konkurrensfördelar [1].  

Hos Rivpoolen AB finns en önskan om att effektivisera ett av delmomenten som kräver 

mest tid och är mest påfrestande. Momentet är färgborttagning av vägg, tak och golv. 

Idag använder Rivpoolen AB, och andra företag i branschen, en handhållen väggslip 

kallad för ”giraffen” (se figur 1). 

 

1.2 Problembeskrivning 

Problemet med dagens arbetssätt är att verktygen inte är effektiva nog på större ytor. 

Det finns även rapporterade problem med värmen som utvecklas vid slipningen som 

Figur 1: giraffen 
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gör att färgen smälter och påverkar kvalitén. Problemet som uppstår i samband med 

detta är att operatören belastas ytterligare då denne måste bära verktyget under en längre 

tid vilket ökar risken för belastningsskador. Just tidsaspekten är mycket viktig. Ingen 

arbetsställning som kan intas naturligt är hälsofarlig i sig. Riskerna uppstår om den intas 

alltför ofta eller länge [2]. Därför bör inte bara de ergonomiska aspekterna beaktas utan 

det borde även tas hänsyn till hur effektivt verktyget är d.v.s. ergonomi per tidsenhet. 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är både ergonomi och tidsåtgång viktiga då de kan 

påverka företagen i form av högre personalomsättning, sjukfrånvaro och ökade 

lönekostnader. Branschen har ett behov av nya lösningar och för att kunna hitta dessa 

lösningar behövs först innovativa idéer och koncept. 

1.3 Syfte och frågeställningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I bakgrund och problembeskrivning framgår det att dagens arbetsmetoder kring 

färgborttagning vid rivning inte är effektiva nog och bidrar till att öka belastningen på 

operatörerna som hanterar verktygen. Detta kan ha en negativ ekonomisk påverkan i 

form av högre lönekostnader, ökad sjukfrånvaro och ökad personalomsättning. Utifrån 

dessa förutsättningar har studiens syfte formulerats. 

Syftet med detta examensarbete är att genom erhållna kunskaper från programmet 

maskinteknik undersöka möjligheten att ta fram ett koncept till ett verktyg som 

underlättar för intressenterna vid färgborttagningsprocessen. Samt att undersöka 

huruvida konceptet kan ge ekonomiska vinster till företaget. 

Det krävs en kravspecifikation för att kunna lösa problemet [3]. Kravspecifikationen 

har till uppgift att tydligt specificera krav och önskemål gjorda av kunden, i detta fall 

företaget som arbetet görs hos, Rivpoolen AB. Grunden till en lyckad 

konceptutveckling eller produktutveckling är en lyckad kravspecifikation [3]. 

Kravspecifikationen används sedan för att utveckla ett koncept som bäst stämmer 

överens med de tydligt fastställda kraven. Utifrån detta utformades den första frågan 

följt av en följdfråga, vilket lyder:  

1. Vilka krav och önskemål har branschen på det nya konceptets utformning, ergonomi 

och effektivitet?  

För att få en lyckad konceptframtagning är det fördelaktigt att följa en etablerad 

designprocess. Genom att följa vald designprocess fås struktur och överblick över vilka 

steg som skall tas. Dessutom fås verktyg som är användbara vid respektive steg. En väl 

utförd designprocess leder till olika lösningar och koncept. Det handlar inte bara om att 

skapa en mängd idéer som lösningar på kraven, det gäller också att kunna välja ut de 

som är värda att satsa på [3]. Därför är utvärdering och viktning av krav också viktigt 

för att kunna utveckla det konceptet som möter kraven och önskemålen bäst. Med 

bakgrund till detta formulerades den andra frågan på följande vis:   

2. Vilka metoder ska användas vid en konceptframtagning för att uppfylla kraven och 

önskemålen från frågeställning ett?  

Enligt problembeskrivningen framgår det att företag medvetet bryter mot föreskrifterna 

för arbetsmiljöverkets regler för att få konkurrensfördelar [1]. Genom ett nytt koncept 

ska det undersökas om det är möjligt att vinna konkurrensfördelar i form av ökad 

lönsamhet utan att bryta mot arbetsmiljöverkets regler. Därmed lyder den tredje frågan:  
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3. Går det att uppnå ekonomiska vinster med ett nytt koncept? Vilka är i sådana fall 

dessa?  

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet genomfördes en fallstudie 

hos Rivpoolen AB. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Fokus lades på den del som operatören lyfter och därför togs ingen hänsyn till 

dammavlägsningen. De ergonomiska teorierna om greppets betydelse för handhållna 

verktyg togs inte. Eftersom att målet med arbetet var att få fram ett koncept omfattar 

arbetet inte beräkningar på hållfasthet utan det togs endast upp under diskussionsdelen.  

Enligt figuren ovan kan det urskiljas att arbetet omfattar till och med konceptfasen. 

Utöver detta kommer ekonomiska beräkningar på kostnader att utföras samt 

undersökning av samband mellan effektivitet, ergonomi och lönsamhet.  

1.5 Disposition 

Dispositionen består av denna studies uppbyggnad för att ge läsaren en klar bild av vad 

denne kan förväntas i de olika kapitlen. Studien består av fem olika kapitel som är 

strukturerat utformade efter vad författarna ansåg vara passande. Författarna ville ge 

studien en trattformad struktur där det till en början bestod av mycket nödvändig 

generell information som med studiens gång blev specifikare och anpassad till denna 

studie med återkopplingar på den primära informationen. Varje inledande kapitel inleds 

dessutom med en dispositionstext som förklarar vad som väntar läsaren i det kapitlet.  

Kapitel ett består av en introduktion till studien. Introduktionen innehåller bakgrund 

och problembeskrivningar till studien. Här kan det läsas om en företagsbeskrivning om 

Rivpoolen AB samt vilka problem företaget har. Detta har skapat syftet av denna studie. 

Vidare presenteras dess frågeställningar följt av studiens omfång och avgränsningar. 

Avslutningsvis presenteras rapportens disposition.  

Kapitel två består av rapportens arbetsprocess som författarna använde. Här beskrivs 

de olika datainsamlingsmetoderna (litteraturstudier, intervjuer och 

enkätundersökningar, observationer) som författarna använde. 

Nästföljande kapitel består av att författarna återkopplar de tidigare frågeställningarna 

till teori. Dessutom ger detta kapitel en teoretisk grund och förklaringsansats till studien 

och det syfte som formulerats.  

Figur 2: Produktutvecklingsprocess med avgränsning 
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Kapitel fyra innehåller genomförande delen av rapporten. Här genomförs de steg och 

metoder som beskrivits i kapitel 2 (metod och genomförande) och kapitel 3 (teoretiskt 

ramverk). Resultatet presenteras i form av skisser och ritningar med utförliga 

förklaringar på varje koncept som genererats. Därefter följer utvärdering och viktning 

av koncepten. Avslutningsvis presenteras det valda konceptet. 

I det femte och sista kapitlet sammanfattas studiens resultat. Diskussion och slutsatser 

presenteras. Avslutningsvis följer en diskussion kring studiens tillförlitlighet och 

validitet 

 

Figuren nedan visar dispositionen och strukturen på studien på ett förenklat sätt.  

 

Figur 3: dispositionen 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning har författarna utfört intervjuer med 

operatörer och övriga intressenter av det handhållna verktyg som ska undersökas. För 

att kunna möta krav och önskemål på bästa möjliga sätt har intervjuerna även omfattat 

frågor angående prioritering av de krav och önskemål som gjorts. 

För att besvara studiens andra frågeställning har undersökning av de olika metoderna 

kring konceptframtagning gjorts. Därefter har dessa metoder applicerats och ett koncept 

har valts ut.  

För att kunna undersöka huruvida det finns några ekonomiska vinster med konceptet 

har omfattande litteraturstudier gjorts angående ekonomiska samband kring 

produktivitet och lönsamhet. Dessutom har litteraturstudier om samband mellan 

arbetsbelastning och arbetsmiljö (ergonomi) och bättre lönsamhet. Utöver det har ett 

räkneexempel genomförts för kostnad av användning av det valda konceptet jämfört 

med dagens metod. 

2.2 Arbetsprocessen 

Fallstudien inleddes med att företaget kontaktades och ett samarbete inleddes för att få 

en inblick i de generella problemen i branschen. Utifrån detta valde författarna att 

avgränsa studien till färgborttagningsprocessen. Fokus lades på de verktyg som idag 

används vid processen, för att där ansåg författarna och företaget att det fanns ett behov 

av nya lösningar. För att bidra till utvecklingen av nya lösningar valde författarna i 

samarbete med företaget att utveckla ett nytt koncept.  

Efter att studiens ämnesområde och syfte identifierats kunde kritiska frågeställningar 

och metoder fastställas. En litteraturstudie och fallstudie utfördes för att kunna besvara 

de tidigare fastställda frågeställningarna. Litteraturstudien, handlade i stor utsträckning 

om att söka rätt på relevanta teorier inom produktutveckling, ergonomi och ekonomi. 

Litteraturstudien baserades på böcker och vetenskapliga artiklar.  Litteraturstudierna 

var en av de mest tidskrävande delarna av rapporten då det teoretiska ramverket 

uppdaterats fortlöpande.  

Parallellt med litteraturstudien gjordes datainsamling i form av observationer och 

intervjuer hos företaget. Målet med detta var att få en bättre kunskap om problemet men 

även för att få synpunkter, krav och önskemål. Med hjälp av datainsamlingen och den 

insamlade teorin kunde författarna inleda konceptutvecklingsprocessen.  

2.3 Ansats 

Det finns olika tillvägagångssätt för att studera objekt. De olika sätten kallas för 

ansatser. I en deduktiv ansats dras slutsatser kring enskilda företeelser utifrån redan 

etablerade teorier. En induktiv ansats går till på det sättet att forskningsobjektet studeras 
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och utifrån resultatet som fås formuleras en teori. En abduktiv ansats är en kombination 

av induktion och deduktion i den meningen att både teori och empiri används för att 

skapa förståelse. Där det från enskilda fall formuleras en preliminär teori, denna teori 

testas på nya fall för att sedan kunna utvecklas [4].  

Författarna valde att använda både teori och empirisk data i form av intervjuer, 

observationer och erfarenhet. Valet föll därför på en abduktiv ansats. Detta abduktiva 

arbetssätt har den fördelen att det inte låser forskaren i hög grad vilket kan bli fallet om 

arbetet sker strikt deduktivt eller induktivt [4]. 

2.4 Designmetodik 

Designprocessen är en skapande process som innefattar mycket kreativt tänkande. För 

att få struktur på processen har författarna valt att använda metoden som beskrivs i 

Österlins bok vid namn Design i fokus för produktutveckling [3]. Metoden innehåller 

följande fem steg.  

1. Uppstart 

2. Informationsinsamling och analys 

3. Koncept eller idéskissning 

4. Bearbetning av principerna 

5. Tillverkningsdetaljer 

Steg 5 i metoden beskrivs som en fas där detaljutformningen justeras för tillverkning, 

tester av prototyper görs och kvalitetsuppföljning [3]. I och med arbetets avgränsningar 

omfattades inte detta.  

För att koppla till de metoder som användes i dessa faser har följande figur tagits fram. 

Metoderna som har tagits fram genom litteratur, forskning och andra relevanta källor 

presenteras i kapitel tre som behandlar arbetets teoretiska ramverk. 
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Figur 4: designmetodik 

En allmän accepterad modell av designprocessen är analys, syntes och utvärdering. På 

grund av enkelheten riskerar den att vilseleda den icke insatte att tro att designprocessen 

är en linjär och planeringsbar process. I själva verket är designprocessen en cyklisk 

process [5], något som också bekräftas av designern Bengt Edman:  

”Jag tror inte att någon som arbetat med det här kan säga att här är analysbiten 

och där är syntesbiten, vi bearbetar med vår erfarenhet från den tidigare vändan” 

Designarbetets olinjära process var anledningen till att författarna valde att använda 

modellen beskriven i Österlins bok [3] eftersom att modellen ger en bättre överblick 

över de olika delprocesserna vilket gör det lättare att gå tillbaka och ompröva problemet 

samt minimerar risken för att låsas för ett alternativ allt för tidigt. 

2.5 Datainsamling 

Det första steget vid en konceptgenerering att identifiera ett behov av behov av en ny 

produkt [6]. Detta görs genom att marknaden skapar ett krav för något ny teknik eller 

produkt [6]. För företaget där denna studie genomfördes identifierades ett krav i och 

med att företaget vill vinna konkurrensfördelar och bidra till bättre ergonomi bland 

anställda. För att identifiera vad som ska göras måste först ett problem upptäckas, detta 

kan ske i form av en datainsamling [4]. 

2.5.1 Litteraturstudier 

En datainsamling kan ske på flera olika sätt, ett av de sättet är en litteratursökning. En 

litteratursökning kan bestå av både böcker och elektroniska dokument, i böcker hittas 

oftast försök till sammanställningar och systematiseringar av den redan existerande 

kunskap som finns inom ett visst problemområde. Det betyder att det är i böcker som 

det är lättast att hitta fullständigt utvecklade teorier och modeller. Däremot om intresset 

är för det absolut senaste rönen är det bättre att söka artiklar, rapporter och 

konferensskrifter eftersom böcker tar relativt lång tid att förlägga [4]. 

Den litteratur som krävs hittas genom att söka i bibliotek, där finns det olika hjälpmedel 

som exempelvis datorbaserade söksystem där litteratur finns katalogiserad, dels för 

universitets- och forskningsbiblioteken, dels för folkbiblioteken. Bibliotekets 

hjälpmedel täcker sökandet efter böcker, artiklar, konferensbidrag, dokument och 

rapporter från myndigheten och även digitala litteraturer som e-böcker/e-artiklar [4]. 

2.5.2 Intervju och enkät 

Att använda intervju och/eller enkät är också metoder till att samla information [9]. 

Med intervjuer menas att intervjuaren personligen träffar personen som ska intervjuas 

men det blir allt vanligare med telefonintervjuer [4]. Vid start av en intervju måste ett 

syfte klargöras [9]. De personer som ska besvara frågorna i intervjun eller enkäten är 

förbestämda av en specifik anledning, varje individs bidrag är viktigt för att få bästa 

möjliga utgång. En individ kan bli vald antingen för att fylla ut grupperingarna som 

görs vid ett stickprov eller totalundersökning, eller i andra fall besitter individen en viss 

kunskap och kompetens som är eftertraktad hos intervjuaren [4].  
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Det används standardiserade intervjuer då en jämförelse ska ske, dessa ställer liknande 

eller samma frågor i samma ordning till varje person som ska intervjuas [10]. Nedan 

följer en tabell som beskriver vilken grad av standardisering och strukturering som ges 

av de olika intervju och enkät metoderna [4].   

Enligt figur fem ger enkäter med fasta svarsalternativ en hög grad av standardisering 

och strukturering, detsamma gäller för kvantitativa intervjuer. Motsatt effekt, alltså låg 

standardisering och strukturering fås av kvalitativa intervjuer.  

2.5.2.1 Kvantitativa intervjuer 

I figur fem tillhör kvantitativ intervju en hög grad av standardisering, med andra ord 

ger frågorna litet om inget utrymme för intervjupersonen att besvara frågorna med egna 

ord. Även vilka frågor som ställs är strukturerade, frågorna ställs ofta i samma följd till 

alla intervjupersoner [4]. 

Syftet med en kvantitativ intervju är att samla konkreta siffror som sedan kan behandlas, 

fokus läggs på siffror och variabler istället för processens innehåll som det fokuseras 

på i en kvalitativ undersökning [11]. 

2.5.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Som beskrivet ovan av figur och text har kvalitativa intervjuer en låg grad av 

standardisering, det vill säga att frågorna som ställs av intervjuaren ger stort utrymme 

för intervjuobjektet att svara med egna ord. Det vanligaste arbetssättet vid en kvalitativ 

intervju är att intervjuaren inte ställer frågorna i samma följd till alla intervjupersoner, 

utan detta sker med en låg grad av strukturering precis som figur fem visar på. Det finns 

något som heter semi-strukturerade intervjuer, forskaren har då en lista på vilka teman 

som intervjun ska beröra men intervjupersonen får själv utforma svaren [4].  

Figur 5: strukturering och standardisering av intervjuer 
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Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper för att kunna 

bygga teorier och generera nya beskrivningar av verkligheten [11].  

2.5.2.3 Explorativ undersökning 

En explorativ undersökning inleds med att tydliggöra vilket problem som uppstår för 

att kunna ta fram vad som ska utvecklas, denna undersökning är kvalitativ. För att sedan 

få svar på de efterföljande specifika frågorna görs enkätundersökningar [12], vilket är 

en del av kvantitativa undersökningar [11]. Med andra ord kan det sägas att en 

explorativ undersökning är en blandning av kvalitativ och kvantitativ undersökning 

[12].  

2.5.3 Observationer 

I samband med intervjuerna har även observationer av företagets nuvarande 

arbetsmetoder observerats. Observationer anses vara ett bra komplement till intervjuer 
[9]. Målet var att få en djupare inblick i företagets arbetsprocesser och för att erhålla 

kunskap om de verktyg som används idag, Samt att få en ökad förståelse om de 

bakomliggande orsakerna till de krav och önskemål som angetts.  

Det finns en mängd variationer av observationer men i princip kan det skiljas mellan 

två typer av observationer [4]. De två typerna är systematiska observationer respektive 

osystematiska observationer. Författarna valde att börja med osystematiska 

observationer där syftet var att få fram så mycket information som möjligt kring 

problemställningen. De följande observationerna gjordes på ett systematiskt sätt då 

informationen som söktes efter var tydligt definierat. Istället för att inhämta så mycket 

information som möjligt hade författarna tydliga mål om vad som skulle observeras och 

hur det skulle registreras samt vilket förhållningssätt som skulle intas. Dessa tre faktorer 

betraktas som viktiga vid observationer [7].
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Figur 6: frågeställningar kontra teori 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur sex beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori.  

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka krav och önskemål 

har branschen på det nya konceptets utformning, ergonomi och effektivitet” beskrivs 

följande områden i det teoretiska ramverket: Kravspecifikation och ergonomiteori. 

Teorin kring kravspecifikationen behandlas för att klarlägga kravspecifikationens vikt 

för det fortsatta arbetet med konceptframtagningen. Dessutom behandlas teorin för att 

ge läsaren bättre förutsättningar för att förstå den slutgiltiga kravspecifikation som togs 

fram. Ergonomiteori behandlas för att tillföra kunskap kring ämnesområdet vilket är 

viktigt vid tolkningen av de ergonomiska problem som dagens arbetsmetoder tillför. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka metoder ska 

användas vid en konceptutveckling för att bäst uppfylla kraven och önskemål från 

frågeställning ett?” beskrivs de olika metoderna för idégenerering, vidare beskrivs 

funktionsanalys och de olika utvärderingsmetoderna som författarna använde.  

Utvärderingsmetoderna behandlas för att jämföra vilket koncept som bäst uppfyller 

krav och önskemål. För att generera de koncept som skall utvärderas krävs en 

idégenerering. Därför beskrivs de olika metoderna och hjälpmedel som går att använda 

vid en konceptframtagning. En förutsättning för idégenerering är att förstå vilka 

funktioner som behöver lösas. Därför behandlas teorin kring funktionsanalys. 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Går det att uppnå 

ekonomiska vinster med ett nytt koncept? Vilka är i sådana fall dessa?” beskrivs 

följande områden i det teoretiska ramverket: Samband mellan ergonomi, produktivitet 
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och lönsamhet. Området beskrivs för att klargöra vilka teorier och samband som 

forskning pekar på. Detta lade grunden till de slutsatser som drogs. 

3.2 Kravspecifikation 

Målet med en kravspecifikation är att producera den bästa möjliga produkten och inte 

att producera den perfekta kravspecifikationen. Den viktigaste delen i en 

kravspecifikation är kraven. Det finns flera sätt att skriva en kravspecifikation på men 

det de alla har gemensamt är att kraven är tydligt utmärkta [13].  

En kravspecifikation består av funktionella krav och icke funktionella krav. Det 

förstnämnda beskriver funktionalitet hos den önskade produkten med specifik data. 

Med nyckelord som ska/skall, exempelvis: ’Verktyget ska vara miljövänligt’, detta 

anses som ett funktionellt krav. Hade det istället stått ’Verktyget bör vara miljövänligt’ 

hade detta ansetts som ett icke funktionellt krav. När ordet ska/skall används är 

prioriteringen hög, används ord som borde/bör är prioriteringen låg. Nedan i tabellen 

har författarna angett de funktionella funktionerna som ”krav” och de icke funktionella 

egenskaperna som ”önskemål”. Det är viktigt att definiera de olika 

prioriteringsnivåerna och att vara konsekvent vid användning av nyckelord för att 

kunna följa arbetet enklast [13].  

3.3 Idégenerering  

3.3.1 Brainstormingsmetoder 

Det finns ett antal olika varianter av brainstorming, nedan följer en beskrivning på några 

av de vanligast förekommande metoderna.  

Brainstorming: 

Brainstorming är en metod för idéskapande. För idémötena fungerar det inte med en för 

liten eller för stor grupp människor, optimalt är mellan tre till sex personer men det kan 

självklart fungera med fler eller färre personer. För att få det mest optimala resultatet är 

det bra om gruppen är blandad med människor med olika intressen, bakgrund och 

kunskaper. Det viktigaste med brainstorming är att alla i gruppen får komma till tals, 

det krävs därför att gruppen har en positiv, öppen och avslappnad attityd till varandra 

[3]. Enligt samma källa finns det fyra regler som ska följas för att en brainstorming ska 

fungera optimalt, dessa lyder:   

 Kritik och bedömning under mötet är absolut förbjudet, inklusive självkritik 

 Stort antal idéer eftertraktas 

 Gå gärna utöver det vanliga, vilda idéer välkomnas 

 Hela gruppen hjälps åt att kombinera och komplettera framkomna idéer 

En brainstorming kan hålla på uppemot en timme, vanligt är att de bästa idéerna 

kommer mot slutet. Det är dessutom viktigt att alla idéer antecknas, antingen kan en 

person utses som skriver ned alla idéer eller kan alla gruppmedlemmar anteckna [3].  

Stop and go 
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Alla gruppmedlemmar försöker komma på nya idéer under en viss bestämd tid 

(vanligast med några minuter) för att sedan ta paus en kort period och sedan börja igen. 

Detta mönster upprepas flera gånger och är ett sätt för att undvika idéutmattning [3].   

Turordning  

Precis som namnet antyder får varje gruppmedlem säga en idé i tur och ordning, på 

detta vis får alla medlemmar rösten hörd och får känna delaktigtighet i arbetet. Den här 

varianten passar bra för den som inte vågar höja rösten eller om någon/några 

gruppmedlemmar tar för mycket plats. Risken för kanalisering ökar [3]. 

Brainwriting 

Varje gruppmedlem sitter själv och dokumenterar idéerna på papper, efter en viss 

tidsperiod (vanligt med 5-15 minuter) kan personen antingen titta på någon annans 

papper för inspiration, eller byta papper med nästa person. Processen upprepas tills alla 

gruppmedlemmar har skrivit på allas papper. På så sätt kan en vidareutveckling ske på 

varandras idéer, dessutom minskar risken att idéerna kanaliseras eftersom att varje 

gruppmedlem sitter på egen hand med egna idéer, till en början iallafall [3]. 

6-3-5 

Denna metod är en kombination av de alla brainstormingsmetoderna förklarade ovan. I 

en grupp på runt sex personer ger var och en tre idéer på personens egna papper förberett 

med rutor för detta, när fem minuter har passerat skickas pappret vidare till nästa person, 

precis som i brainwriting processen. Proceduren upprepas men nu med inspiration från 

de andra idéerna på pappret [3].  

Kollektiv anteckningsbok 

Denna procedur är den mest tidskrävande av de alla redovisade. Varje gruppmedlem 

presenteras med en tom anteckningsbok med ett aktuellt problem skrivet på framsidan, 

där förväntas varje medlem att skriva en idé om dagen som lösning till problemet. Den 

vanligaste metoden är att alla anteckningsböcker samlas in efter ca en månad och 

sammanställs i ett gemensamt dokument. Några andra varianter av denna process är att 

deltagarna byter böcker efter halva tiden eller att en brainstorming sker på det bästa 

idéerna efter att böckerna har samlats in.  Fördelen med denna metod är att den passar 

fler antal människor, gruppen behöver inte vara lokaliserad på samma plats och risken 

för idéuttorkning minimeras [3].  
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Författarna valde att använda brainstorming som metod för idégenereringen. Detta för 

att metoden anses ha högst idéoriginalitet i relation till tidsåtgången.  

3.4 Utvärderingsmetoder 

3.4.1 Kriterieviktning 

En utvärderingsmetod är att använda kriterieviktning. Den går ut på att kriterierna 

skrivs allra längst till vänster i kolumnform och samma kriterier skrivs i en rad ovanför. 

Sedan viktas alla kriterier mot varandra, förutom de kriterier som är samma. Anses ett 

kriterier vara viktigare än ett annat ges ett poäng till det viktigare och noll poäng till det 

andra. Anser utvecklarna att kriterierna är lika viktiga ges ett halvt poäng till båda. Detta 

görs tills alla kriterier har ställts mot varandra och sedan summeras poängen för 

respektive kriterier. Det kriterier med högst poäng anses vara viktigast, det motsatta 

gäller för det kriterier med lägst poäng [6]. Syftet med detta är att få en bild av vilka 

kriterier som är viktigast.  

3.4.2 Feasibility test – Genomförbarhet 

När ett koncept genereras är designerns första reaktion om genomförbarheten av 

konceptet. Den här typen av utvärdering grundar på att använda ”magkänsla” som 

verktyg för att bedöma koncepten och sedan dela in dem i följande tre kategorier. Då 

metoden grundas på magkänsla är det viktigt att tillräckligt med kompetens och 

erfarenhet finns hos personen som använder modellen [6]. De tre kategorierna är: 

 Inte genomförbart: konceptet bedöms olämpligt och kommer aldrig fungera, 

Koncept som fått denna klassificering förkastas direkt. Dock är det viktigt att 

ställa frågan ”Varför är det inte genomförbart”. 

 Villkorligt: konceptet bedöms kunna fungera om andra förändringar görs, 

Koncept som fått denna klassificering behålls tillsvidare. 

 Värt att överväga: Dessa koncept anses fungera och går vidare till nästa steg i 

konceptutvärderingen. 

Figur 7: Brainstormingsmetoder 
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3.4.3 Go/No-Go screening 

I detta steg utvärderas de tidigare valda koncepten ytterligare en gång. Den här metoden 

är baserad på hur väl konceptet fyller krav och önskemål samt hur tillgänglig den 

använda tekniken är. Kraven och önskemålen översätts till frågor som kan besvaras 

med antingen Ja (Go), Kanske (Go) eller Nej (No-go) [6]. 

3.4.4 Pughs Utvärderingsmatris 

Det sista steget är att använda en Pughs matris, som är den största och mest omfattande 

delen av de tre stegen [6]. Därför beskrivs nedan teorin utförligare med mål att ge 

läsaren tillräckligt med grundförståelse vilket behövs för att tolka resultaten av 

utvärderingsmatrisen. 

Syftet med en Pugh matrisen är att jämföra olika koncept för att tillslut hitta den produkt 

som är bäst anpassad för att bemöta de förbestämda kriterierna [14]. Pugh matrisen 

kallas också för en grundläggande beslutsmatris. För att använda en Pugh matris krävs 

det att genomgå sex olika steg [14], varje steg är utförligt beskrivet nedan.  

Det första steget i en Pugh matris är att välja ut vilka kriterier som ska jämföras med 

vilka koncept. Kriterierna är listade längs med den vänstra kolumnen på pappret och 

konceptet skrivs längs med den första raden. Författarna måste vara noga med att inte 

lista kriterier som är onödiga för att få en opartisk undersökning. Efter en noggrann 

övervägning väljs en referens ut av dessa koncept, med denna ska sedan alla de andra 

koncepten jämföras och rankas. Referenskonceptet är ofta det koncept som används 

som industristandard eller ett koncept som utvecklarna är familjära vid [14].  

Nästa steg vid en konceptjämförelse med hjälp av en Pugh matris är att ge varje koncept 

ett värde. Det finns tre olika värden i form av ”bättre än” (+), ”lika bra” (0) eller ”sämre 

än” (-). Värdet placeras i varje cell av matrisen för att representera hur varje koncept 

förhålls jämfört med referenskonceptet. Referenskonceptets värde är alltid 0 oavsett 

kriterier. Varje koncept ges ett värde innan det fortsätter till nästa kriterier. Här 

upprepas föregående steg, detta pågår tills alla kriterier och koncept har getts ett värde. 

Eftersom att alla krav ej kan mätas är många värden endast approximationer, inga 

estetiska kriterier kan mätas som exempelvis snygghet eller användarvänlighet vilket 

betyder att utvecklarna behöver ha en utförlig kunskap om alla koncept för att ge studien 

ett opartiskt och rättvist resultat [14].  

Steg tre består av att ranka alla koncept. Efter att ha viktat alla koncept, summeras alla 

”bättre än”, ”lika bra” och ”sämre än” värden. Dessa summor skrivs in i en av de nedre 

raderna av Pugh matrisen. Det vanligaste är att det konceptet med fler (+) och färre (-) 

ges en högre rankning [14].  

Efter att ha viktat och rankat koncepten ska utvecklarna verifiera resultatet och se till 

att det är vettigt, sedan se över möjligheten till att kombinera och förbättra något/några 

av koncepten. Tre frågor att ta ställning till är:  

 Finns det ett generellt bra koncept som blir sämre rankat på grund av en dålig 

egenskap? 

 Kan en mindre förändring förbättra ett koncept och ändå behålla en åtskillnad 

från de andra koncepten? 
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 Finns det två koncept som kan kombineras men ändå behålla ”bättre än” 

kvaliteterna och samtidigt minska eller tillintetgöra ”sämre än” kvaliteterna? 

Kombinerade och förbättrade koncept läggs sedan till i den ursprungliga Pugh matrisen 

och en upprepning av steg två och tre sker med viktning och rankning [14]. 

Steg fem går ut på att välja koncept. När utvecklarna vet vilka egenskaper och kvaliteter 

de olika koncepten besitter (från steg fyra) väljs ett eller ett par koncept ut för att vidare 

utföra tester och förbättringar. Antal koncept som väljs vidare är begränsade beroende 

på utvecklarnas resurser. Med resurser syftas det framförallt på personal, pengar och tid 

men här kan kompetens också vara en faktor. Om utvecklarna anser vara eniga att det 

krävs mer information för att hitta bäst koncept utförs fler konceptjämförelser, annars 

avslutas steg fem vid denna punkt [14].   

Det sjätte steget går ut på att reflektera över resultatet. Här ska alla i forskargruppen 

vara eniga om att det är det bästa möjliga resultat. En förklaring på varför resultatet är 

det mest vettiga reducerar chansen för att ha gjort ett misstag vid konceptjämförelsen 

[14].  

En avancerad beslutsmatris innehåller utöver de stegen som beskrivs i den 

grundläggande matris även ett sjunde steg där uträkningar på trovärdighet och mät 

säkerhet görs. Givet förutsättningarna för studien och de resurser som fanns att tillgå 

ansåg författarna att en grundläggande beslutsmatris uppfyllde funktionen med 

tillfredställande resultat. 

3.5 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är en metod som används för att på ett strukturerat och överskådligt 

sätt se vilka funktioner som en produkt ska uppfylla. Detta görs genom att först 

definiera huvudfunktionen. Därefter definieras de delfunktioner som samverkar för att 

uppnå huvudfunktionen. Till huvudfunktionen och delfunktionerna tillkommer också 

stödfunktioner respektive underfunktioner (se figur åtta). Dessa stöder en 

delfunktionerna men är inte nödvändiga [3]. För att få en överskådlig bild av 

funktionerna kan dessa illustreras med en trädstruktur.  
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Figur 8: trädstruktur 

Funktionerna bildar en trädstruktur efter en hierarki med huvudfunktionen överst. 

Funktionsträdet visar tydligt hur funktionerna samverkar. Följs funktionsträdet nerifrån 

och upp, fås svaret på ”varför?”. Åt andra hållet ses ”hur?”. I funktionsträdet ses tydligt 

vilka funktioner som behöver lösas. Detta kan med fördel användas i den kreativa 

processen då det kan användas olika utgångspunkter vid idégenereringen.  Dels kan en 

mer öppet utgångspunkt genom att fokusera på huvudfunktionen eller genom att 

fokusera på respektive delfunktioner och generera lösnings principer till dessa. Dessa 

lösnings principer till delfunktionerna kan med fördel användas i en morfologisk matris 

för att hitta olika kombinationer som leder till flera olika koncept [3]. 

3.5.1 Morfologisk matris 

En morfologisk matris är ett verktyg som används för generera olika helhetslösningar. 

Detta görs genom att utgå från funktionsanalysen där huvudfunktionen har brutits ned 

till delfunktioner. Genom att kombinera olika lösningsprinciper till delfunktionerna kan 

flera olika kombinationer göras, vilket leder till en mängd olika helhetslösningar [3]. 

3.6 Ergonomi 

Genom att tidigt i en konceptframtagningsprocess tänka igenom vilka risker för 

belastningsbesvär som kan uppstå, kan vinster göras i form av bättre arbetsmiljö, ökad 

produktivitet och lägre kostnader [15]. 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter [16] finns det risk för belastningsskador vid 

användning av den aktuella handhållna väggslipen på grund av följande faktorer: 

 

● Arbete ovanför axelhöjd 

● Statiskt muskelarbete 

● Manuell hantering(lyft) 

● Arbete utanför under armsavstånd 
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3.6.1 Ekonomiska samband 

Mycket av tidigare forskning kring ergonomi har begränsats till hälsa och 

välbefinnande ur ett individperspektiv [17]. Senare forskning har visat på att 

kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor som ergonomi påverkar ekonomin i 

företaget positivt. Ergonomins påverkan av de ekonomiska aspekterna kan delas i fyra 

huvudfaktorer [18]. 

 Sjukfrånvaro 

Belastningsskador som visas i form av sjukfrånvaro kan delas in i sådana som rör 

korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro [19]. Kostnader uppstår bland annat i form av 

sjuklön, arbetsgivaravgift och semesterersättning. Hög sjukfrånvaro påverkar företagets 

produktivitet [18]. 

 Personalomsättning 

Dålig ergonomi och arbetsmiljö kan vara en orsak att anställda byter arbete [20]. Detta 

medför kostnader för företaget på flera sätt, till exempel administrativa kostnader vid 

nyrekrytering. 

 Psykosociala faktorer 

En icke tillfredställande ergonomi och arbetsmiljö kan påverka företaget i form av att 

personalen får minskad motivation och drabbas av stress och oro, vilket i sin tur 

påverkar produktiviteten [21]. 

 Produktivitet 

Ergonomins påverkan på företagets produktivitet står i direkt relation till lönsamheten. 

En sämre produktivitet på grund av ovan nämnda orsaker leder till att lönsamheten blir 

sämre. 

I författarnas arbete med att besvara frågeställning tre har eventuella ekonomiska 

vinster analyserat som går att uppnå med hjälp av ergonomi och effektivitet. När det 

kommer till effektivitet går det med hjälp av Azam Forsbergs modell [22] mäta 

effektiviteten. Modellen lyder:  

Arbetsproduktivitet=arbetsyta/arbetstid 

Enligt formeln kan arbetsproduktiviteten ökas genom att sänka arbetstiden och/eller 

genom att öka arbetsytan. Om ett koncept kan hittas som uppfyller båda eller ett av 

dessa krav kan ekonomiska vinster göras. 

Dålig ergonomi i form av belastningssjukdomar och besvär tillhör de största 

arbetsmiljöproblemen i västvärlden [17]. Ett koncept på ett verktyg som ökar 

ergonomin och minskar risken för belastningssjukdomar skulle påverka företagets 

ekonomi i positiv riktning. Dock får inte den ökade ergonomin hos verktyget ske på 

bekostnad av att arbetstiden. 
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4 Resultat och analys 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän (resultatdatabas) som 

ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge 

svar på studiens frågeställningar. 

Funktion: 

Verktyget ska ta bort färg från väggar, golv 

och tak KRAV 

      

Funktionsbestämda egenskaper: 

Verktyget ska väga mindre än 5 kg KRAV 

Verktyget bör vara lätthanterligt ÖNSKEMÅL 

Verktyget ska sänka arbetstiden KRAV 

Verktyget ska höja arbetstempot KRAV 

Verktyget ska ha bättre ergonomi per 

tidsenhet KRAV 

Verktyget ska vara fördelaktigt vid arbete 

med betong KRAV 

Verktyget bör ha få ingående delar för enkel 

montering ÖNSKEMÅL 

Verktyget bör vara billigare än dagens 

arbetsmetod ÖNSKEMÅL 

  

Bruksegenskaper: 

Verktyget bör ha en livslängd på minst 2 år ÖNSKEMÅL 

Verktyget bör vara möjligt att underhålla ÖNSKEMÅL 

      

Tillverkningsegenskaper: 

Verktyget bör tillverkas av hållfasta 

material ÖNSKEMÅL 

  

Lagliga egenskaper: 

Verktyget bör kunna patentsökas  ÖNSKEMÅL 

      

Återvinning: 

Verktyget bör kunna återvinnas och 

återanvändas ÖNSKEMÅL 
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4.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation inleds med att samla information från intressenterna [13], i 

författarnas fall handlar det om företaget där studien utfördes, Rivpoolen AB. Resultatet 

av informationsinsamlingen har sammanställts i tabellen nedan. Intervjuerna gjordes 

med representanter för Rivpoolen AB. Totalt intervjuades åtta personer. Urvalet gjordes 

genom att författarna valde personer med olika bakgrund och position i företaget samt 

god erfarenhet inom branschen. Fem av dessa var operatörer, två var chefer och en var 

arbetsledare. Genom detta urval fick författarna olika perspektiv på problemet.  

Tabell 1: Krav och önskemål 

Författarna ansåg att resurserna för denna studie var för små för att kunna uppfylla alla 

krav och önskemål, därför valde författarna att endast fokusera på det som var högt 

prioriterat, alltså kraven och de funktionsbestämda önskemålen. Den slutgiltiga 

kravspecifikationen såg ut på följande vis:  

  Kravspecifikation 

Funktion:  Verktyget ska ta bort färg från väggar, golv och tak 

Funktionsbestämda 

egenskaper: Verktyget ska väga mindre än 5 kg 

  Verktyget ska sänka arbetstiden 

 

Verktyget ska vara fördelaktigt vid arbete med 

betong 

  Verktyget ska höja arbetstempot 

  Verktyget ska ha bättre ergonomi per tidsenhet 

 Verktyget bör vara lätthanterligt 

 

Verktyget bör ha få ingående delar för enkel 

montering 

Tabell 2: Slutgiltig kravspecifikation 

Författarna valde att inte fokusera på bruksegenskaper, tillverkningsegenskaper, lagliga 

egenskaper eller återvinning. Fokus lades endast på funktion och funktionsbestämda 

egenskaper, detta till följd av de resurser som författarna hade i sitt befogande.  

4.2 Idégenerering 

4.2.1 Morfologi 

Funktioner Lösningar 

Ta bort färg Slip Hyvel Vattenånga Kemisk 

Energitillförsel Eldriven Batteridriven Manuell 

Grepp En hand Två händer 

Tabell 3: Morfologisk matris 
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Funktionsanalysen resulterade i en morfologisk matris (se figur ovan). Utifrån denna 

skapades idélösningar. Dessa lösningar kombinerades sedan för att hitta de mest 

optimala koncepten för att stämma överens med kravspecifikationen. De gråmarkerade 

områdena i matrisen är lösningarna som författarna valde att lägga fokus på. De koncept 

som upptäcktes vid den första konceptframtagningen genom den morfologiska matrisen 

kombinerades sedan med brainstorming. Dessa koncept jämfördes sedan med varandra.  

I den morfologiska matrisen kan det ses att fokus endast har lagts på slip och hyvel för 

färgborttagningsprocessen. Detta på grund av de begränsade resurserna och för att 

författarna ansåg att det var här det fanns mest rum för förbättring. Slip är en fungerande 

metod som används idag av företaget. Hyvel är något som författarna ansåg kunde 

användas för att kunna utföra funktionen. Författarna valde att endast fokusera på 

mekaniska bearbetningsmetoder. 

Energitillförsel kan ske på flera olika sätt, den nuvarande metoden är eldriven. Fördelar 

med ett eldrivet verktyg är att den inte behöver att laddas och är dessutom lättare jämfört 

med en batteridriven maskin som måste ha batterier för att kunna operera sladdlöst. 

Dessutom kan mer kraft överföras med en eldriven maskin. Författarna valde att inte 

fokusera på batteridrivna verktyg 

eftersom att nackdelarna övervägde 

fördelarna. En manuell 

energitillförsel kan ske genom att inte 

ha några maskiner eller motorer och 

istället endast använda manuellt 

hanterbara verktyg. Några manuellt 

hanterbara verktyg är exempelvis en 

barkspade (hyvel) eller ett vanligt 

slipverktyg.  

Författarna valde att endast fokusera 

på verktyg som krävde hantering med 

två händer. Detta för att verktygen är 

relativt stora och tunga för att bara 

kunna hanteras med en hand och ett 

koncept som kräver hantering med 

endast en hand är inte realistiskt. 

4.2.2 Konceptframtagning 

För att besvara fråga två gjordes en konceptframtagning. Vid konceptframtagningen 

använde författarna brainstormingsmetoden och morfologisk matris. Alla idéerna 

återkopplades till kravspecifikationen för att kunna välja de idéer som kunde utvecklas 

till koncept. Resultatet av detta finns nedan.  

Koncept 1 

Det första konceptet författarna tog fram innebar att öka diametern på dagens väggslip 

med 50 % på samma verktyg som används av företaget idag. Det slipverktyget företaget 

använder idag har i diameter 215 mm, vilket gav författarna en diameter på 322,5 mm 

för detta koncept.  

Figur 9: barkspade 
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Figur 10: koncept 1 

Fördelar: Fördelar med detta koncept är att arbetsytan ökar med ökad diameter vilket 

leder till att arbetstiden minskar och arbetet blir effektivare. Ett fungerande och välkänt 

koncept hos företaget, ingen eller minimal inlärningstid. Värmekoncentrationen 

minskar med den större ytan vilket minskar risken för att färgen smälter. 

Nackdelar: De tidigare problemen kvarstår, verktyget blir dessutom tyngre. Arbetstiden 

minskar inte tillräckligt för att göra en större skillnad. 

Koncept 2  
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Nästa koncept går ut på att skapa en ställning som hjälper till att hålla upp verktyget. 

Verktyget kommer att vara mobilt i vertikal och horisontell riktning.  

 

Figur 11: koncept 2 

Fördelar: Inga till minimala belastningar på operatören, bidrar till bättre ergonomi. Det 

är ett redan känt verktyg som företaget kan använda. Kan installeras i redan existerande 

slipverktyg. 

Nackdelar: Arbetstiden förändras ej till en fördel, om något kan det ta längre tid med 

detta koncept då stödet kan hamna i vägen för operatören vid arbete. Arbetstempot 

sjunker och effektiviteten är oförändrad.  

Koncept 3  
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Detta koncept har tre sliphuvuden istället för ett som det verktyg som företaget 

använder idag har. De tre huvudena kan appliceras på två olika sätt. 

 

Figur 12: koncept 3, version 1 
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Figur 13: koncept 3, version 1 
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Figur 14: koncept 3, version 2 

 

Figur 15: koncept 3, version 2 
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Fördelar: Värmekoncentrationen fördelas på fler ytor vilket leder till att verktyget kan 

vara igång under en längre tidsperiod. Arbetstiden sänks, arbetstempot ökar och 

arbetsytan ökar. 

Nackdelar: Arbetstiden sänks ej avsevärt för att göra tillräckligt stor skillnad. 

Belastningen på operatören ökar markant med tre huvuden, ergonomi per tidsenhet blir 

sämre.  

Koncept 4 

Ett koncept är att använda en hyvel. Hyveln ska fästas vid ett verktyg som ska utföra 

samma rörelse som utförs vid en manuell bearbetning som med en barkspade. Denna 

rörelse kan genereras med hjälp av ett verktyg som redan finns, en bilhammare.  
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Figur 16: koncept 4 
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Figur 17: koncept 4 

Fördelar: Eftersom företaget uteslutande arbetar med rivning av betong spelar 

eventuella skador av arbetsytan ingen betydande roll. Det här konceptet blir som ett 

tillbehör och har få ingående delar vilket efterfrågas av kravspecifikationen. 

Arbetstempot och effektiviteten ökar, ergonomi per tidsenhet blir bättre. Detta är ett 

billigt koncept att applicera.   

Nackdelar: Hyveln kommer att behöva bytas med hjälp av jämna mellanrum på grund 

av utmattning. Bilhammaren som företaget använder idag väger 4 kg och med hyveln 

som tillbehör kommer vikten att öka och den slutgiltiga vikten kommer att hamna 

mellan 5-5.5 kg.  

Koncept 5 

Ett koncept är att genom kall luft kyla ned väggen samtidigt som en väggslip används. 

En av problemställningarna var att färgen smälte snabbt och fastnade i slipen, detta 

ledde till att arbetet blev ineffektivt. 



Resultat och analys 

29 

  

Figur 18: koncept 5 

Fördelar: Väggen och färgen smälter ej lika snabbt, den hålls kall av den kalla luften. 

Detta leder till att arbetstempot ökar och arbetstiden sjunker vilket efterfrågas i 

kravspecifikationen. Effektiviteten ökar dessutom. Ergonomi per tidsenhet blir bättre. 

Ett redan någorlunda känt verktyg hos företaget. 

Nackdelar: Vikten ökar på verktyget. Fler ingående komponenter betyder att verktyget 

blir dyrare att tillverka. Företaget kan ej installera detta koncept till redan existerande 

verktyg utan måste köpa helt nya verktyg.  

Koncept 6 
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Ett koncept författarna kom fram till var att lägga till ett borsthuvud som tillbehör till 

en borrmaskin. Borsthuvudet ska vara gjort av slitstarkt och hållfast material. 

 

Figur 19: koncept 6 

Fördelar: Precis som i koncept tre spelar eventuella skador av betongytan ingen 

betydande roll. Konceptet har få ingående delar vilket leder till en billigare produkt. 

Arbetstempot ökar och arbetstiden sjunker, effektiviteten ökar. Ergonomi per tidsenhet 

ökar. Den borrmaskinen som företaget använder idag väger ca 4 kg, med tillägget av 

tillbehör hamnar den slutgiltiga vikten på under 5-5.5 kg vilket är efterfrågat i 

kravspecifikationen. Dessutom är det ett relativt billigt koncept att applicera till redan 

existerande verktyg.  

Nackdelar: Borsten kommer att behöva bytas då den kommer att slitas. Kan få samma 

problem som den nuvarande slipen att färgen värms upp och smälter vilket leder till att 

borsten blir ineffektiv.  

4.3 Utvärdering 

Här sker utvärdering av de koncept som upptäcktes under 

konceptframtagningsprocessen. Författarna använde Feasibility test, Go/No-Go 

screening och Pughs matris. Resultatet av dessa följer.  
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4.3.1 Applicerad Feasibility test 

Då testet grundas på god kunskap och kompetens inom ämnesområdet gjordes testet i 

samarbete med företaget. Författarnas samlade kunskap kring ämnesområdet och 

företagets stora erfarenhet och kompetens lade grunden till testet. De framtagna  

koncepten blev klassificerade enligt följande: 

Icke genomförbar:   koncept 5  

Villkorligt genomförbara:    koncept 1, koncept 2, koncept 3 

Värda att överväga:   koncept 4, koncept 6 

Tabell 4: resultat av feasibility test 

Motiveringen till att avvisa koncept 5 var att ett sådant system skulle vara väldigt tid 

och resurskrävande att utveckla. Behovet motiverar inte en så pass stor kostnad som 

utveckling av konceptet skulle innebära.  

4.3.2 Applicerad Go/No-Go screening 

Med författarnas samlade kunskap kring ämnesområdet gjordes approximationer kring 

hur väl koncepten når upp till de ställda kriterierna. Nedan redovisas resultatet av 

Go/No-go screening metoden.  Kraven och önskemålen översattes till frågor och 

besvarades med Ja (Go), Kanske (Go) eller Nej (No-Go). De önskemålen som 

beaktades var endast önskemål från de funktionsbestämda egenskaperna.  

Frågeställningar/Koncept 1 2 3 4 6 

Tar verktyget bort färg väggar, golv och tak? Go Go Go Go Go 

Väger verktyget mindre än 5 kg? No-

Go 

Go No-Go No-Go No-Go 

Sänker verktyget arbetstiden? Go No-

Go 

Go Go Go 

Är verktyget fördelaktigt med betong? No-

Go 

No-

Go 

No-Go Go Go 

Höjer verktyget arbetstempot Go No-

Go 

Go Go Go 

Ger verktyget bättre ergonomi/tidsenhet No-

Go 

Go No-Go Go Go 

Har verktyget få ingående delar? No-

Go 

Go No-Go Go Go 

Är verktyget lätthanterligt? No-

Go 

Go No-Go Go Go 
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Tabell 5: resultat Go/No-Go 

4.3.3 Viktning av kriterier 

För att få större insikt om vilka kriterier som bör prioriteras utfördes en viktning av 

kriterierna.  

4.3.4 Applicerad Pugh Utvärderingsmatris 

Som sista steg i Österlins konceptframtagningsmodell [3] utfördes Pughs 

utvärderingsmatris som beskriven i Ullmans bok [6]. Resultatet av den visas nedan.  

Pugh Utvärderingsmatris 

Kriterier/Koncept 1 2 3 4 6 

Vikt 0 + - 0 0 

Ergonomi/tidsenhet 0 + 0 + + 

Fördelaktig med betong 0 0 0 + + 

Arbetstid 0 - + + + 

Arbetstempo 0 - + + + 

Lätt hanterligt 0 + 0 + + 

Få delar 0 - - + + 

∑+ 0 3 2 6 6 

∑- 0 3 2 0 0 

∑0 7 1 3 1 1 

∑Total 0 0 0 5 5 

Rankning 3 3 3 1 1 

Tabell 7: Pugh Utvärderingsmatris 

Pugh matrisen resulterade i att koncept 4 och 6 fick bra poäng och rankning, författarna 

valde därför att framföra dessa två förslag till Rivpoolen AB.  

4.4 Ergonomi 

Vid framtagningen av konceptet har de ergonomiska aspekterna som framförts i det 

teoretiska ramverket tagits hänsyn till. De riskfaktorer som beskrevs var statisk 

muskelarbete, arbete utanför under armsavstånd, arbete ovanför axelhöjd och manuell 

hantering (lyft). Ur en ergonomisk synpunkt har koncept fyra flera fördelar gentemot 

∑ -2 2 -2 6 6 

Tabell 6: Kriterieviktning 
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det nuvarande verktyget. Tyngdpunkten förflyttas närmare kroppen vilket är 

fördelaktigt vid manuell hantering (lyft), arbetet utanför under armavstånd minskar. 

Den tidsvinst som görs med det nya konceptet bidrar till bättre ergonomi per 

tidsenhet.  

4.5 Val av koncept 

Från Pugh matris fick författarna två koncept som båda uppfyllde kravspecifikationen, 

koncept fyra (hyvel tillsammans med bilhammare) och koncept sex (borste med 

borrmaskin). Båda dessa koncept har liknande för- och nackdelar. Fördelarna ligger i 

ökat arbetstempo, sänkt arbetstid, bättre ergonomi per tidsenhet, få ingående delar och 

lätthanterligt. Nackdelen ligger i att verktyget blir tyngre än fem kg vilket ej var 

önskvärt.  

I samförstånd med företaget valdes sedan ett av dessa koncept för vidare utveckling. 

Företaget med mångårig erfarenhet och kompetens valde koncept fyra som det 

slutgiltiga konceptet. Företaget ansåg att koncept fyra var mest optimalt för att lösa de 

problem som fanns idag.  

4.5.1 Detaljlösning 

Ännu en fördel med att använda en bilhammare är att fästena är standardiserade. 

Koncept fyra använder ett standardiserat fäste som är av fördel inte bara för Rivpoolen 

AB, utan hela branschen har användning av detta. De flesta företag inom 

demoleringsbranschen använder en bilhammare till någon form av arbete, konceptet 

kan alltså appliceras som tillbehör på redan existerande verktyg. Tillbehörets fäste är 

standardiserat för alla bilhammare oavsett märke. Detta fäste kallas för SDS fäste och 

detta är samma fäste som koncept fyra kommer att bestå av.  

Eftersom att koncept fyra kommer att vara en skärande bearbetning måste hyveln vara 

inställd i rätt vinkel för att inte mer än nödvändigt av väggen ska skäras bort. Detta kan 

ske genom olika beräkningar men det är inget som denna studie kommer att omfatta. 

Det kommer att diskuteras i rekommendationer slutet av arbetet. 
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Figur 20: 3D modell 

 

Figur 21: ritning 
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4.6 Räkneexempel 

Författarna har utfört ett räkneexempel där förtjänsten i form effektivitetshöjning 

redovisats. Då verktyget är i en konceptfas och inte tillverkad går det inte att få exakta 

värden på variablerna i räkneexemplet. Effektivitetshöjningen räknades ut enligt 

följande formel:  

Tid (h) x Lön (kr/h) x Antal operatörer/Yta (m2) = Kostnad (kr/m2) 

De av företaget givna värdena är följande:  

 Lön = 150kr/h.  

 Nuvarande arbetstid för 8 m2 = 45 minuter, inklusive nedkylning av verktyg.  

 Antal operatörer som arbetar samtidigt = 2 st. Detta på grund av att 

påfrestningarna kräver att operatörerna vilar med jämna mellanrum. 

Följande antaganden har gjorts kring det nya konceptet:  

Konceptet antas ej behöva stoppas för nedkylning likt dagens metod. Detta antas spara 

10 minuters arbete jämfört med dagens arbetsmetod. 

Konceptet antas höja arbetstempot vilket antas spara in 10 minuter jämfört med dagens 

arbetsmetod. 

Konceptet antas ej behöva bearbeta samma yta på väggen flera gånger d.v.s. färgen 

försvinner genom att bearbeta väggen endast en gång. Detta antas spara 10 minuters 

arbete. 

Totalt sparas 30 minuters arbete med det nya konceptet jämför med dagens 

arbetsmetod. Arbetstid för 8 m2 blir då 15 minuter istället för 45 minuter. Därav följer 

följande beräkningar.  

 

Tabell 8: Räkneexempel 

 

Tabell 9: Faktorberäkning 

Resultatet av beräkningarna följande antagen blev att det idag kostar 28,125 kr/m2 

jämfört med det nya konceptet som kostar 4,6875 kr/m2 för att utföra samma arbete. 

Detta är en minskning på sex gånger.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Vidare diskuteras 

resultatet av frågeställningarna. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser och 

rekommendationer.  

5.1 Resultat 

Resultatet som gavs av konceptutvecklingen var ett koncept till ett verktyg som 

författarna valde att kalla AH (automatisk hyvel). Lösningsprincipen bakom konceptet 

är att använda skärande bearbetning (hyvel) av väggen istället för slipande bearbetning. 

Samt att integrera lösningen i dagens verktyg. Tanken bakom konceptet är att hyveln 

inte utsätts för samma slags påfrestningar som slipen vilket minskar risken för att färgen 

ska smälta. Samt att den snabbare borttagningsprocessen skulle leda till högre 

produktiviteten men också erbjuda bättre ergonomi då arbetstiden minskar.  

5.1.1 Frågeställning 1 

Den första frågeställningen var ”Vilka krav och önskemål har branschen på det nya 

konceptets utformning, ergonomi och effektivitet?”.  

Arbetet med att besvara frågeställning 1 resulterade i kravspecifikation. Denna togs 

fram genom intervjuer med olika representanter för företaget. För att få en bättre 

förståelse för de krav och önskemålen som gavs gjorde författarna observationer hos 

företaget och studerade litteratur inom ämnesområdet. Den resulterade 

kravspecifikationen anses av författarna ha besvarat på första frågeställningen. Då 

företaget besitter god kompetens och lång erfarenhet inom branschen ansågs de krav 

och önskemål som ställts vara välgrundade. Författarnas arbete med första 

frågeställningen bestod till stor del av att översätta kraven och önskemål till funktioner 

hos konceptet.  

Ur ett kritiskt perspektiv kan intervjuerna kring färgbortagningsprocessen gjorts 

bredare och inkludera fler företag och organisationer för att eventuellt hitta andra krav 

på verktyget. Dock ansåg författarna att den branschkunskap som företaget besitter var 

tillräckligt för att få en helhetssyn på problemet.  

5.1.2 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen var ”Vilka metoder ska användas vid en 

konceptframtagning för att uppfylla kraven och önskemålen från frågeställning ett?”. 

Arbetet kring denna frågeställning kretsade kring att hitta en designprocess som passade 

studien. Författarna valde att använda designmetodiken beskriven i Österlins bok [3] 
som använde verktyg som funktionsanalys, morfologi, brainstorming. De metoderna 

författarna använde är välstuderade och finns även i annan etablerad facklitteratur. Den 

omfattande litteraturstudien tillsammans med genomförda intervjuer och observationer 

gav bra underlag till tillämpningen av metoderna, därav anses frågeställning två vara 

besvarad. 

Ur ett kritiskt perspektiv skulle funktionsanalysen kunna utföras genom en QFD som 

eventuellt skulle ge ett annat resultat. Resultaten på viktningsparametrarna var 

approximativt, fler bevis kunde ha framförts.  
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5.1.3 Frågeställning 3 

Den tredje frågeställningen var ”Går det att uppnå ekonomiska vinster med ett nytt 

koncept? Vilka är i sådana fall dessa?”.  

Arbetet kring frågeställning 3 bestod av litteraturstudier kring ekonomiska samband 

kring lönsamhet, effektivitet och ergonomi. Studien resulterade visade på att ergonomi 

har direkta samband med lönsamheten. Detta på grund av fyra stycken faktorer. 

Faktorerna var produktivitet, sjukfrånvaro, personalomsättning och psykosociala 

faktorer. De faktorerna som det nya konceptet kan påverka är enligt författarna 

sjukfrånvaro i form av att ergonomin/tidsenhet blir bättre. Dessutom reducerar 

konceptet vissa av riskfaktorerna som identifierats av arbetsmiljöverket.  Detta kommer 

leda till mindre risk för belastningsskador och följande sjukfrånvaro. En följd av detta 

är att de psykosociala faktorerna blir bättre. De tidsvinsterna som kan göras med detta 

koncept bidrar enligt Azam Forsbergs modell [22] till en bättre produktivitet vilket 

påverkar lönsamheten positivt. Författarna utförde en beräkning på produktiviteten, 

enligt denna approximativa beräkning kostar det företaget Rivpoolen AB 28,125 kr/m2 

för att ta bort färg från en vägg. Med den lösning som författarna har tagit fram kostar 

det enligt författarnas beräkningar 4,6875 kr/m2. Produktiviteten ökar med en faktor 6 

enligt författarnas beräkningar. De samband som författarna redovisat anses besvara 

frågeställning tre på ett tillfredställande sätt. 

Ur ett kritiskt perspektiv kunde en noggrann mätning på tidsvinsten och ökade 

arbetsproduktiviteten utförts för att öka värdet på studien. Men då studien begränsades 

till en konceptframtagning var detta inte möjligt.  

5.2 Trovärdighet 

För att god trovärdighet ska uppnås har författarna lagt mycket vikt på att uppnå god 

reliabilitet och validitet.  Begreppet validitet beskrivs som ”Att det som undersöks 

verkligen är det som avses att undersökas”, vidare beskrivs reliabilitet som ”Att 

mätningen är tillförlitlig, det vill säga motstår slumpinflytanden av olika slag” [4].  

Begreppen används olika beroende på vilken ansats som används. Kort sagt kan 

skillnaden beskrivas som att begreppen i en kvantitativ ansats hänförs till 

datainsamlingen medan det i kvalitativ ansats jobbas med begreppen under hela 

forskningsprocessen [24]. Eftersom att studien använde en abduktiv ansats arbetade 

författarna löpande med att uppnå god reliabilitet och validitet i studien. Nedan beskrivs 

vilka metoder som använts att användas i respektive fas för att uppnå detta. 

Litteraturstudie: För att öka trovärdigheten hos den insamlade data har den endast 

hämtats från väletablerad facklitteratur och kända databaser för vetenskapliga artiklar 

och studier. Vidare har informationen jämförts med andra källor för att säkerställa att 

teorierna överensstämmer med varandra. Detta kallas för källtriangulering. 

Intervjuer: Vid intervjuerna har författarna arbetat med begreppen genom att även 

använda intervjuer med strukturerad karaktär, där har författarna försäkrats om att 

frågornas formulering inte går att missuppfatta. 

Observationer: Dessa har genomförts vid flera tillfällen för att utesluta att inte 

engångsföreteelser inträffat. Vidare har observationerna genomförts med båda 

författarna som observatörer vilket anses kontrollera reliabiliteten [4]. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

De slutsatser som kan dras av studien är att bygg- och rivningsbranschen är i behov av 

verktyg som kan effektivisera färgborttagningsprocessen utan att öka risken för 

belastningsskadorna hos operatörerna. Intressenterna är branschen och operatörerna. 

Vidare kan minskade vårdkostnader uppkomma då byggbranschen är en av de mest 

skadedrabbade branscherna, detta är intressant ur ett samhällsperspektiv.  En ny lösning 

som sänker arbetstiden och har bättre ergonomi per tidsenhet ger en direkt påverkan på 

lönsamheten.  

Ur den första frågeställningen ”Vilka krav och önskemål har branschen på det nya 

konceptets utformning, ergonomi och effektivitet?” drog författarna slutsatsen att 

intervjuer med personer med god erfarenhet från olika delar av branschen tillsammans 

med observationer ger en god bas för förståelsen av krav och önskemålen. Resultatet i 

form av kravspecifikationen anses av författarna besvara frågeställning ett. 

I arbetet med den andra frågeställningen ”Vilka metoder ska användas vid en 

konceptframtagning för att uppfylla kraven och önskemålen från frågeställning ett?” 

följde en omfattande litteraturstudie. Slutsatserna som drogs är att det finns 

välstuderade och etablerade metoder i designprocessen. Vidare drogs slutsatsen att de 

verktyg som författarna arbetat med, funktionsanalys, morfologi och brainstorming är 

fördelaktiga att använda i konceptutvecklingsprocessen. Vidare kan slutsatser dras 

kring svårigheten att ta fram ett verktyg som både ger bättre arbetstid och förbättrar 

ergonomin. En lösning är att avsevärt förbättra arbetstiden men bibehålla samma 

ergonomi. Detta ger en bättre ergonomi per tidsenhet vilket ändå kan anses som en 

förbättring av ergonomin. Designmetodiken från Österlin [3] tillsammans med 

utvärderingsmetoderna från Ullman [6] ansågs av författarna tillfredställande svara på 

frågeställning två. 

Ur den tredje frågeställningen ”Går det att uppnå ekonomiska vinster med ett nytt 

koncept? Vilka är i sådana fall dessa?” drogs slutsatsen att det finns direkta 

ekonomiska vinster med ett nytt koncept. Ett koncept med bättre ergonomi/tidsenhet 

kommer att resultera i vinster i form av minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och 

förbättrade psykosociala omständigheter. Det räkneexempel på produktivitet som 

författarna tog fram motiverar att frågan har besvarats. Genom att undersöka huruvida 

samband fanns och identifiera dessa anser författarna att frågeställning tre är besvarad.  

Rekommendationer för vidare forskning är att göra beräkningar på valt koncept och få 

exakta mått och värden för produktion. Vidare rekommenderar författarna att 

undersökning kring vibrationer på verktyget bör genomföras innan eventuell 

produktframtagning. Handhållna maskiner överför vibrationer till hand och arm på 

operatören. Höga grader av vibrationer kan ge upphov till tillfälliga besvär som 

köldkänsla, domningar och nedsatt känsel i händerna, vilket kan öka risken för 

olycksfall. Även bestående skador som vita fingrar, nerv- och muskelpåverkan kan 

uppkomma.  Vibrationerna som tas upp av operatören genom greppet. Ett väl utformat 

grepp kan reducera riskerna för vibrationsskadorna. Då studien inte omfattar de 

ergonomiska teorierna för grepp har dessa aspekter inte tagits upp men författarna anser 

att de är värda att beakta för vidare utveckling [24]. 
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