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Sammanfattning  

Detta arbete har genomförts i samarbete med Grafix inredning AB som tillverkar och säljer 

butiksinredningar för dagligvaruhandeln. Arbete utfördes i syfte att identifiera problem och 

behov som finns vad gäller frukt och grönsaksavdelningen i butiker. Målet med arbetet är ett 

förslag på ett fruktbord med tillbehör som löser de funna problemen. 

Arbetet inleddes med en förstudie där ett antal butiker besöktes där både personal och kunder 

intervjuades för att bestämma vad som fordras av den slutgiltiga produkten samt att 

införskaffa en förståelse för hur arbetet i butikers frukt och grönsaksavdelning utförs.  

Det huvudsakliga problemet för butikspersonalen är de många och tunga lyft som måste 

utföras i arbetet och som tyvärr många gånger inte kan utföras på ett ergonomiskt optimalt. 

Andra viktiga faktorer för denna grupp är att rengöringen kan utföras på ett enkelt sätt och att 

varorna visas på ett bra sätt. För kunderna i butikerna är det viktigt att det inte finns risk att 

det rasar när de tar en frukt och att påsarna finns lätt tillgängliga.  

En marknadsundersökning genomfördes för att inhämta information om hur det ser ut på 

marknaden för butiksinredningar för frukt och grönt. Där gick det att se att sortimentet hos 

olika tillverkare inte markant skiljer sig åt. 

Arbetet fortsatte med att en kravspecifikation sammanställdes av butikernas krav, kundernas 

krav och krav från Grafix.  

Kreativa metoder användes för att skapa ett antal lösningsförslag. Lösningsförslagen 

utvärderades och genom att använda några urvalsmetoder kunde de lösningsförslag som på 

bästa sätt uppfyllde både krav och önskemål väljas.  

Det valda lösningsförslaget vidareutvecklades för att på bästa sätt fylla önskemålen på den 

slutgiltiga produkten. Områden som behandlades vid vidareutvecklingen var bestämning av 

mått, konstruktionsarbete, materialval och beräkningar. 

Den slutgiltiga lösningen möjliggör för butikspersonalen att utföra de erfordrade lyften på ett 

bra sätt ur ergonomisk synvinkel utan att behöva göra fler lyft än nödvändig. Lösningen är 

flexibel och medger en god exponering av frukt och grönt samt även av mindre frukt och 

grönt.  

  



Abstract 

This work was carried out in order to identify problems and needs in terms of fruit and 

vegetable section of stores. The aim of the work is a proposal in a fruit table with accessories 

that solves the problems found.  

Proceedings began with a pilot study in which a number of stores visited, and both staff and 

customers were interviewed. The pilot study were done to determine what line of the final 

product and to acquire an understanding of how work is performed in the store.  

The main problem for the store staff is the many and heavy lifting’s that must be done at work 

and unfortunately many times can not be performed in an optimal way in terms of 

ergonomics. Other important factors for this group are that cleaning can be performed in a 

simple manner and that the fruits are displayed in an excellent way. For customers in the 

stores, it is important that there is no risk of collapse when they take a fruit and that the bags 

are easily available.  

A market survey was conducted to obtain information on how it looks in the market for shop 

fittings in fruit and vegetables. It was possible to see that the range of different manufacturers 

is not significantly different.  

Work continued with creating a requirement list which consists of the stores' requirements, 

customer demands and requirements of the company Grafix.  

Creative methods were used to create a number of solutions. The solution were evaluated and 

by using some selection methods. The solution that had the best condition to be really good 

was selected for further development.  

The chosen solution proposal was further developed in order to best meet the wishes of the 

final product. Areas addressed by further development was the determination of measurement, 

engineering, material selection and calculation.  

The final solution enables store staff to perform the required lift in a good way from an 

ergonomic point of view without lifting above the ordinary. The solution also provides a good 

exposure of fruit and vegetables and also the smaller fruit and vegetables.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Grafix Inredning AB i Piteå tillverkar butiksinredningar till detaljhandeln och 

dagligvaruhandeln. I dagsläget känner företaget att utvecklingen av deras butiksinredning för 

frukt och grönt är eftersatt. 

Arbetet kommer att utföras i samarbete med Grafix Inredning AB som i detta arbete kommer 

att benämnas företaget. 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att kartlägga vilka behov som finns hos butikspersonal och kunder vad 

gäller inredning för frukt och grönt i dagligvaruhandeln. Samt att utforma en lösning som 

möter dessa samt företagets krav.   

1.3 Mål 

Mål för projektet är ett konkret konceptförslag på en butiksinredning för frukt och 

grönsaksavdelningen som fungerar bra både ur arbetssynpunkt för butikspersonalen och ur ett 

kundperspektiv samtidigt som den går att tillverka i företagets befintliga snickeri och tilltalar 

företaget. 

Lösningen ska möta de funna kraven från butikspersonal och kunder såväl som företagets 

krav och önskemål. 

1.4 Avgränsningar 

10 veckor i tid för utveckling av fruktbord med tillbehör som levereras som 

konstruktionsskisser dvs. ej färdigt ritningsunderlag, till följd av den begränsade tiden.  

Arbetet avgränsas till att omfatta utveckling av fruktbord i modulsystem med gavelexponering 

och tillbehör såsom provsmakningsstation och exponering av mindre frukt och grönt.  

Arbetet kommer att fokusera på utvecklingen av fruktbordet och därför kommer tillbehör och 

gavelexponering att utformas för att passa fruktbordet. Materialval kommer inte att studeras i 

någon större omfattning utan att ske mer genom att föreslå möjliga material. 

1.5 Företagspresentation 

Grafix Inredning är verksamt över hela Skandinavien och har kunder i alla branscher. 

Företaget designar, tillverkar och säljer flexibla lösningar för marknadsföring i butik. 

Produkterna varierar stort från enstaka produktställ till kompletta och skräddarsydda 

inredningar för detalj och dagligvaruhandeln. (Grafix, 2009) 
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2 Teori 

Detta avsnitt innehåller fakta om hur exponeringen av varor påverkar försäljningen, vilka 

bestämmelser som gäller för arbetsplatser samt ergonomiska riktlinjer för lyft av bördor. 

2.1 Exponering av varor 

Största delen av kunderna i en butik handlar rutinmässigt och därför är exponeringen av varor 

som önskas sälja viktig så att kunderna lägger märke till varorna. Varor kan exponeras på ett 

stort antal olika sätt och det vanligaste är att varorna placeras i hyllor. Varor på hyllor kan 

med fördel placeras längst fram på hyllan så att hyllan ser välfylld ut. Ett annat sätt att 

exponera varor på är att plocka dem ur hyllorna och ställa dem på bord, eller lägga massor 

med produkter i en större korg. (SLU, 2004) 

Butikens miljö och utformning kan spela stor roll för kundens val mellan butiker med 

liknande sortiment och prissättning eftersom det visuella intrycket spelar stor roll för vilka 

känslor kunden förknippar med butiken. Öppen exponering av varor har den fördelen att 

kunderna kan känna på varorna och detta kan väcka köplusten. (Thurow, 2009) 

Hur en vara placeras i butiken påverkar hur kunderna handlar eftersom att kunden kanske är 

medveten om cirka 50 av de ca 30000 artiklar som finns på en stormarknad. Ett exempel på 

detta är att när diskborstar av olika färger blandas och störtexponeras i en stor korg kan de 

sälja 500% bättre än om de är upphängda i en hylla. Eftersom bananer och tomater säljs i stor 

omfattning är de viktigt att de ser fräscha ut. Kunderna väljer varor som exponeras i bra 

plockhöjd framför andra. (Sjödén, 2007) 

2.2 Bestämmelser för arbetsplatser 

Arbetsplatser och personalutrymmen ska kunna utrymmas innan farliga förhållanden uppstår i 

fall av fara. När inredning och annan utrustning placeras i en lokal måste utrymningsvägarnas 

tillgänglighet beaktas. Gångars bredd behöver vara minst 0,7 m för gående personer och om 

trafik ska mötas bör utrymmet vara minst 1,2 m brett. För att en rullstol ska ta sig fram behövs 

i allmänhet 0,8 m och för vändning med rullstol krävs ett utrymme på 1,3 m. 

(Arbetsmiljöverket, Arbetsplatsens utformning, 2001) 

Arbetsgivaren är skyldig att så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsplatsen 

på ett sätt som gör att arbetstagaren kan arbeta med gynnsamma arbetsställningar och 

arbetsrörelser.(Arbetsmiljöverket, Belastningsergonomi, 1998) 

Där manuell hantering av bördor inte kan undvikas är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder 

för att se till att minska riskerna vid hanteringen. Åtgärderna kan vara organisatoriska åtgärder 

eller att se till att arbetstagaren har nödvändiga hjälpmedel till sitt förfogande. 

(Arbetsmiljöverket, Manuell hantering, 2000) 

2.3 Ergonomi 

Ergonomi är ett stort område som innefattar hur människan påverkas av olika typer av arbete 

och arbetsmiljö. 

Lyft och utformning av lyft är delar som kommer att vara centrala i detta arbete eftersom 

butiksarbete innehåller mycket lyft.  

2.3.1 Riktlinjer för utformning av lyftuppgifter 

Det är viktigt att utvärdera lyftuppgiften som utförs eller ska designas för att se till att den 

uppfyller antaganden: 
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 Tvåhandslyft i stående position 

 Åtta timmar eller mindre varje dag 

 Kompakt och stabil last 

 Lämpligt arbetsutrymme 

 Temperatur 70F+-10grader 

 Lyftning och sänkning (inte knuffa, bära, dra eller skotta) 

 Låg eller normal lyfthastighet 

 Golv med bra friktion 

Faktorer som bidrar till en acceptabel vikt för lyftet: 

 Storleken på objektet som ska lyftas 

 Placering av lyftet 

o Horisontellt avstånd mellan händerna och ländryggen 

Denna faktor har den största inverkan på den acceptabla bördan. Det är 

att föredra att detta avstånd är så kort som möjligt. 

o Horisontell placering av lyftet 

Mäts i början och i slutet av lyftet.  

o Vertikal höjd i början och slutet av lyftet 

Höjden av lyftet avgör vilka muskelgrupper som används för att utföra 

arbetet. 

76 cm ovanför golvet är satt till baspukt som den vertikala höjden 

jämförs.  

o Vertikalt avstånd för lyftet 

Skillnaden mellan start och slutpunkt i lyftet. Ju större skillnaden är 

desto längre tid behövs för lyftet samt att det är mer troligt att de 

mindre musklerna i överkroppen är involverade. 

o Graden av asymmetri hos lyftet 

Ju mer rotation av överkroppen ett lyft innehåller ju lägre är den 

acceptabla lasten. 

 Typ av grepp som används 

 Omgivningen 

(Chengalure, 2004) 

2.3.2 Principer för lyft 

Första och viktigaste principen för ett säkert lyft är att lasten ska hanteras nära kroppen. Det 

finns två anledningar till detta: 

 Ju närmare lasten bärs kroppen desto mindre inflytande har hävstångseffekten över 

kroppen. Mindre muskelarbete erfordras och den mekaniska stressen på kroppen är 

mindre. 

 Ju närmare kroppen lasten bärs desto lättare balanseras den av kroppsvikten och risken 

att tappa kontroll över lasten är mindre. 

En annan viktig princip är att symmetriska lyft generellt sett är säkrare än osymmetriska. 

Särskilt om det osymmetriska lyftet innefattar vändningar där ryggraden vrids.  

Den bästa styrkan för ett lyft är vid knoghöjd och sjunker dramatiskt för både högre och lägre 

lyft. Bild 1 illustrerar ett lyfts kvalitet beroende på i vilket område i förhållande till kroppen 

det utförs. (Pheasant, 1996) 
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Bild 1. Kvalitet på lyft beroende av i vilket område det utförs. (Pheasant, 1996) 

2.3.3 Bedömning av lyft 

Nedanstående modell för bedömning av lyft koncentrerar sig på två faktorer, hur tungt och 

hur långt från kroppen det som ska lyftas är. Viktiga faktorer som lyfthöjd, lyftfrekvens, 

lyftets längd och bördans greppbarhet saknas i denna modell så för att inkludera dessa 

faktorer måste ytterligare undersökningar göras. Modellen gäller för både män och kvinnor. 

Ett symmetriskt lyft med två händer i stående under idealiska förhållanden bedöms enligt 

modellen (Bild 2) där det horisontella avståndet är avståndet mellan ländryggen och bördans 

tyngdpunkt. (Arbetsmiljöverket, Belastningsergonomi, 1998) 

 

Bild 2. Modell för bedömning av lyft. (Arbetsmiljöverket, Belastningsergonomi, 1998) 
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2.3.4 Strukturella(statiska) data/ antropometri  

Strukturella (statiska) data beskriver dimensioner och avstånd mellan anatomiska 

kännemärken i standardiserade kroppsställningar.  

För en stående person definieras de antropometriska måtten från golvet och uppåt (Bild 3).  

 

Bild 3. Antropometriska mått. (Pheasant, 1996) 

Tabell 1 innehåller armbågens och knogarnas höjd från golvet för de längsta männen och de 

kortaste kvinnorna. (Pheasant, 1996) 

Tabell 1. Armbågar och knogars höjd över golvet för kvinnor och män av olika längd. (Pheasant, 1996) 

 Knoge (mm) Armbåge (mm) 

Män 95 % ilen 825 1180 

Kvinnor 5 % ilen 660 930 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som har använts för informationsinsamling, idégenerering 

och utvärdering av lösningsförslag samt hur metoderna har använts. 

3.1 Informationsinsamling 

3.1.1 Observationer 

Observationer görs för att studera människors handlingar för att identifiera behov och 

problem. 

Under detta arbete genomfördes observationer i referensbutikerna. Där studerades kunderna 

på frukt och grönsaksavdelningen när de handlade frukt och grönt. Kunderna informerades 

inte om att observationer genomfördes eftersom detta skulle kunna störa deras naturliga 

beteende.  

3.1.2 Ostrukturerade intervjuer 

Öppna frågor, fria svar. Möjlighet att styra diskussionen mot områden som anses som viktiga. 

Kallas också öppen intervju. Passar bäst när intervjuaren på förhand bara har en vag ide om 

vilka områden som är angelägna att diskutera och inte har så stor domänkunskap om ämnet. 

Kvalitativ data, bra metod för explorativa studier. En fördel med detta sätt att göra en intevju 

är att det ger intervjuaren stor möjlighet att följa upp intressanta spår. Som följd av detta kan 

resultatet vara svårt att sammanställa och jämföra. 

Ostrukturerade intervjuer passar bra att genomföra med ett fåtal personer, från 3-6 personer 

och maximalt 12 personer rekommenderas. Intervjuaren har ofta efter 6 intervjuer fått en klar 

bild av frågeställningen. (Bohgard, o.a., 2008) 

3.1.3 Strukturerade intervjuer 

I en strukturerad intervju får intervjupersonen svara på frågor antingen fritt eller genom att 

välja svar från en förutbestämd gradering. En strukturerad intervju resulterar i kvalitativ data 

som är lätt att analysera. För att på förhand kunna definiera frågorna och svarskategorierna 

måste intervjuaren vara väl insatt i ämnet och ha god domänkunskap. Det är också viktigt att 

intervjuaren har en klar bild av vilka områden som ska undersökas. När en strukturerad 

intervju genomförs bör frågorna vara entydigt formulerade. (Bohgard, o.a., 2008) 

3.1.4 Halvstrukturerade intervjuer 

Även kallad semi- strukturerad intervju är ett mellanting mellan en strukturerad och 

ostrukturerad intervju. När intervjun genomförs är frågorna ofta öppna för att ge intervjuaren 

en djupare förståelse för ämnet och ofta finns ett antal ämnen förutbestämda som ska 

avhandlas. (Bohgard, o.a., 2008). 

3.2 Kreativa metoder 

För att generera idéer och lösningsförslag används kreativa metoder. Dessa metoder kan 

kombineras med varandra och användas på redan genererat material.  

3.2.1 Brainstorming 

Brainstorming utförs vanligtvis i grupper på 5- 15 personer där en person är ledare.  

Fyra grundregler:  



 

7 

 

 Kritik är inte tillåten.  

Under aktiviteten är inga kommentarer, varken positiva eller negativa, om någon 

deltagares eller ens egna idéer tillåtna.  

 Kvantitet eftersträvas.  

Målet med aktiviteten är att generera många idéer. En idé som till en början inte 

verkar vara märkvärdig kan i slutänden leda till en verkligt bra ide genom association. 

 Gå utanför det vanliga.  

Ovanliga, konstiga eller galna idéer kan efter lite modifiering utgöra riktigt bra 

lösningar på problemet.  

 Kombinera idéer.  

Se och lyssna på de olika förslagen och associera utifrån detta. Kombinera och 

komplettera idéer med varandra. (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

Brainwriting är en variant av brainstorming där idéerna skissas på papper. För att generera 

idéer i detta arbete utfördes brainwriting enskilt genom att skissa idéer på papper.  

3.2.2 Sex tänkarhattar 

Sex tänkarhattar är en metod för att generera idéer antingen enskilt eller i grupp. Metoden 

används för att fokusera på problemet från olika perspektiv. Syftet med metoden är att 

fokusera och förbättra tänkandet samt att uppmuntra kreativt och parallellt tänkande. Hattarna 

som sätts på antingen fysiskt eller mentalt, har olika färger och varje färg symboliserar ett sätt 

att tänka.  

De olika hattarna representerar: 

 Vit hatt Information och fakta 

 Röd hatt Intuition och känslor 

 Svart hatt Risker, hot och hinder 

 Gul hatt Positiva möjligheter 

 Grön hatt Det kreativa 

 Blå hatt Process, om det eventuellt behövs mer av någon hatt.  

(Bono, 1994) 

Metoden sex tänkarhattar användes på materialet som genererades via brainstormingen. 

Metoden genomfördes enskilt för varje ide genom att hattarna sattes på mentalt en efter en. 

3.2.3 Osborns idésporrar 

Osborns idésporrar efter Alex F Osborn är en kreativ metod som med fördel kan användas vid 

individuellt idéskapande. Metoden är ett komplement till brainstorming och syftar till att få 

igång tankearbetet. Frågorna ställs en i taget och varje association ska följas även om den ej 

verkar relevant. Frågorna är: 

 Förstora? 

 Förminska? 

 Ersätta? 

 Omplacera? 

 Göra tvärtom? 

 Kombinera? 

 Andra användningar? 

 Bearbeta? 
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 Modifiera? 

Idésporrarna användes på materialet som genererades via tänkarhattarna. Idéerna behandlades 

varför sig och alla frågorna ställdes vilket resulterade i att idéerna utvecklades. (Johannesson, 

Persson, & Pettersson, 2004) 

3.3 Urvalsmetoder 

För att på ett systematiskt sätt kunna skilja lösningar från varandra och i förlängningen göra 

ett val av lösning grundat på fakta används urvalsmetoder. 

3.3.1 Elimineringsmatris  

Elimineringsmatrisen används för att på ett systematiskt sätt eliminera lösningar som inte 

uppfyller grundläggande krav. 

Kraven som ställs är att lösningen ska: 

 Kompabilitetssäkras  

 Uppfylla alla kraven i kravspecifikationen  

 Vara realiserbar i princip  

 Inom rimliga kostnader  

 Drift och säkerhet  

 Föredras av företaget  

 Nödvändig information finns 

På urvalsblanketten ställs var och en av lösningarna inför kraven, där kan lösningen antingen 

få ja, nej, information saknas eller kontrollera kravspecifikation. När en lösning får ett nej är 

den direkt eliminerad och resterande kriterier behöver inte granskas. När alla kriterier är 

genomgångna fattas ett beslut över vilka lösningar som ska gå vidare till ytterligare urval. 

(Pahl & Beitz, 1996) 

3.3.2 Merittalsberäkning 

Merittalsberäkningen görs för att rangordna kvarvarande lösningsförslag på hur väl de 

uppfyller önskningarna i kravspecifikationen.  

Först ställs Önskemålen mot varandra där det viktigaste ger 2 poäng, lika ger 1 poäng vardera 

och mindre viktig ger 0 poäng. Varje önskemåls sammanlagda poäng divideras med det totala 

antalet utdelade poäng och detta är varje önskemåls vikt. 

Därefter betygsätts varje lösningsförslag på hur väl de uppfyller önskemålen. Betyget 

multipliceras med vikten. Sedan summeras samtliga vikter för varje lösningsförslag till ett 

merittal. Detta merittal används för att jämföra de olika lösningsförslagen, de lösningförslag 

med högst merittal uppfyller kriterierna bäst.(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.3.3 Svagpunktsanalys 

En svagpunktsanalys gör det möjligt att på ett tydligt vis jämföra olika lösningsförslag och 

åskådliggöra deras brister och styrkor.  

Svagpunktsanalysen ställs upp som ett diagram där den lodräta axeln graderas med vikten och 

den horisontella axeln graderas med poängen. Därefter fylls de olika konceptens poäng och 

kriteriets vikt i. På så vis gynnas koncept med hög poäng på funktioner med hög vikt, 

eftersom detta ger en stor yta. Detta är även ett bra hjälpmedel för att se vilka delar av olika 

koncept som eventuellt borde kombineras.(Pahl & Beitz, 1996) 
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt finns information om hur det ser ut på marknaden för butiksinredningar för 

frukt och grönt. Här finns information om företagets och konkurrenternas produkter på 

området. 

4.1 Företagets produkter 

Företaget tillverkar och säljer fruktbord i många storlekar och modeller (Bild 4).  

 

 

Bild 4. Några av Grafix fruktbord. (Grafix, 2009) 

4.2 Konkurrenter 

På marknaden i dag finns ett antal olika tillverkare och återförsäljare av butiksinredningar för 

frukt och grönsaksavdelningar. 

4.2.1 Active Display 

Active Display tillhandahåller ett system för frukt (Bild 5) och rotfrukt (Bild 6) som går att 

kombinera på olika sätt och går att bygga ut. Djupet (där frukten placeras) går att justera. 

Systemet är försett med hjul och har uttag för skyltar och tillbehör. (Display, 2009) 
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Bild 5. Fruktbord från Active Display. (Display, 2009) 

 

Bild 6. Rotfruktssystem från Active Display. (Display, 2009) 

4.2.2 SmartWood 

SmartWood tillhandahåller inredningar för frukt och grönt som finns i olika färger och 

material. Gavelbord erbjuds i två modeller, ett med lutande hyllplan (Bild 7) och ett i form av 

ett rektangulärt bord (Bild 8). Ett av fruktborden som säljs har en utdragbar hurts (Bild 7) där 

fruktlådor eller tillbehör kan placeras. (Smartwood, 2009) 

 

Bild 7. Gavelbord med lutande hyllplan och fruktbord med utdragbar hurts. (Smartwood, 2009) 
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Bild 8. Rektangulärt gavelbord från SmartWood. (Smartwood, 2009) 

4.2.3 Hansson och Russberg 

Hansson och Russberg tillhandahåller Focus Fruktbord med hjul (Bild 9) anpassat efter 

standardfruktlådor. Fruktbordet finns även med pelarben. Gavelborden är rektangulära och 

finns med pelarben (Bild 10) eller med hjul. Till borden finns också gavelskivor. (Russberg, 

2009) 

 

Bild 9. Focus Fruktbord från Hansson och Russberg. (Russberg, 2009) 

 

Bild 10. Gavelbord från Hansson och Russberg med pelarben. (Russberg, 2009) 

 

http://www.hr-inredningar.com/produkt/4
http://www.hr-inredningar.com/produkt/316
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4.2.4 Storetec 

Storetec tillhandahåller frukt och gavelbord (Bild 11) som kan byggas ihop för att skapa 

längre enheter. Borden tillverkas i olika färger. Till borden finns också tillbehör såsom 

vågstation och påshållare. (Storetec, 2009) 

 

Bild 11. Storetec fruktbord med gavelbord, påshållare och vågstation. (Storetec, 2009) 
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5 Problemundersökning 

Problemundersökningen genomfördes i flera delar med tre referensbutiker. I referensbutikerna 

genomfördes observationer samt intervjuer med kunder och personal. 

5.1 Referensbutiker 

För att undersöka vilka problem och behov som finns vad gäller fruktbord har tre 

referensbutiker använts. Butikerna finns i Luleå och är av varierande storlek och har olika 

typer av butiksinredning på frukt och grönsaksavdelningen. Valet av referensbutiker gjordes 

utifrån storlek och inredning på frukt och grönsaksavdelningen.  

5.1.1 Referensbutik 1 

Första referensbutiken är en Ica Supermarket av placerad i ett bostadsområde i Luleå. Butiken 

är av mellanstorlek vilket innebär att den är betydligt mindre än en stormarknad men större än 

de små närbutikerna.  

Butikens frukt och grönsaksavdelning är placerad i ett hörn av butiken och är inte nerkyld av 

någon extern kylanläggning. 

Prisinformationen i butiken är placerad tätt ovanför produkterna i en klämma (Bild 12).  

 

Bild 12. Prisinformation i butik 1 

Eftersom butiken inte har något centralt kylsystem för frukt och gröntavdelningen används det 

kyldiskar (Bild 13) till delar av sortimentet.  
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Bild 13. Kyldisk i butik 1 

I butiken används fruktbord (Bild 14) till de delar av sortimentet som klarar sig bättre utan 

tillförd kyla.  

 

Bild 14. Fruktbord i butik 1 
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5.1.2 Referensbutik 2 

Butik två är en Coop Konsum belägen i ett bostadsområde i Luleå. Butiken är av 

mellanstorlek. 

Frukt och grönsaksavdelningen ligger i ett hörn av butiken. På avdelningen sitter ett 

kylsystem i taket för att skapa rätt temperatur. Eftersom frukt och grönt inte har ett eget rum 

ställer den här typen av kylsystem krav på hur intilliggande delar av butiken ser ut, till 

exempel kan inga höga hyllor placeras intill frukt och grönsaksavdelningen eftersom detta 

skulle störa hur luften ska cirkulera.  

På frukt och gröntavdelningen är prisinformationen placerad på två sätt. Dels sitter 

prisinformation på en list på fruktbordets framkant (Bild 15) och dels med hjälp av klämmor 

direkt på fruktlådorna.  

 

Bild 15. En typ av prisinformation i butik 2 

Fruktborden (Bild 16) i butik två är anpassade för att inrymma fruktlådor av standardstorlek. I 

fruktbordets framkant finns en list där prisinformation kan fästas. 
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Bild 16. Fruktbord i butik 2 

5.1.3 Referensbutik 3 

Tredje referensbutiken är en Coop Forum butik, dvs. en större butik. Butiken har en större 

frukt och gröntavdelning där det passerar mycket folk.  

I butiken finns det till största del en typ av inredning. Inredningen (Bild 17) i butiken är sådan 

att de två översta nivåerna är hyllor fästa i väggen och de två nedre sitter på en vagn som går 

att dra ut.  

 

Bild 17. Fruktbord i butik 3 
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5.2 Intervjuer med butikspersonal 

För en djupare förståelse i personalens arbetssituation och de problem de stöter på i sitt 

dagliga arbete gjordes semistrukturerade intervjuer. 

Personalen i butikerna fick frågor om: 

 Hur hanteringen av frukt och grönt ser ut i butiken. Användning av standardfruktlådor 

och uppackning. 

 Rengöring av fruktbord. Metod som används. Problem med rengöring. Vad skulle 

underlätta? 

 Prisinformation. Hantering och utbyte, hur fungerar det? 

 Vad som är mindre bra med deras befintliga lösning? 

 Vad de har gjort för att lösa eventuella problem? 

 Vad som är bra med den befintliga lösningen? 

 Vilka egenskaper en bra butiksinredning för frukt och grönt har? 

 Vilka egenskaper en bra butiksinredning för frukt och grönt inte har? 

 Övrigt. 

5.2.1 Intervju med personal på butik 1 

Största delen av varorna ställs ut i sina lådor och det eftersträvas att så lite som möjligt ska 

packas upp. När något packas upp beror det på att de är en väldigt liten mängd eller att det 

exponeras betydligt bättre.  

Rengöringen är tidskrävande och tung att utföra. Allting lyfts ut ur disken som damsugs och 

skuras vartefter alla varor lyfts tillbaka. 

Hanteringen av prisinformation är inget problem och utförs väldigt enkelt, genom att nya 

prislappar placeras i etiketthållarna på fruktborden.  

Det som upplevs som problem eller mindre bra i butiken är de tunga och höga lyften vid i och 

urlastning av kyldisken. Dessutom är det lite för varmt på grönsaksavdelningen vilket leder 

till att mycket förstörs. Det bästa för att åtgärda detta hade varit att ha mer i kylar att placera 

varorna i.  

För att komma runt problemet med de tunga och höga lyften försöker personalen att alltid 

vara två när dessa lyft ska utföras.  

5.2.2 Intervju med personal på butik 2 

På Coop Konsumbutiken används det inte kyldiskar. Istället har de ett antal kylaggregat i 

taket. Ansvarig för frukt och grönt anser att det nya systemet med kylaggregat i taket fungerar 

bättre än som tidigare med kyla i diskarna. Dock anses det att det skulle vara optimalt att frukt 

och grönt hade ett eget rum för att på bästa sätt optimera luftklimatet.  

Fruktlådor placeras ut i borden. Det går både smidigt och ganska snabbt att fylla på frukt och 

grönt, även för personal som är ovan att jobba på Frukt och gröntavdelningen.  

Rengöringen av fruktborden sker genom dammsugning följt av skurning. Först lyfts 

fruktlådorna ur bordet, därefter dammsugs mattan och lyfts bort, vartefter det dammsugs och 

skuras. Personalen tycker att det funkar bra eftersom det är en hel plåt under och inget som 

går att ta lös (få lager). 
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För prisinformation används både systemet med klämmor som fästs på lådor och ett som sitter 

på listen. Priserna som fästs på listen är lite pyssliga att hålla på med, plocka loss, olika lappar 

för hand, fruktnamn och fruktbild.  

Egna lösningar som finns i butiken är markeringen för extrapris, personalen gör en 

rödmarkering, de ”egna” kunderna har lärt sig att det betyder extrapris. En annan lösning 

finns för papperspåsarna, som kilas fast mellan fruktlådor. Det fungerar sådär eftersom alla 

inte begriper att stoppa tillbaka dem om det följer flera med.  

5.2.3 Intervju med personal på butik 3 

Så långt det är möjligt används de fruktlådor som frukten kommer i. Standardfruktlådor ställs 

ut i butiken och ingenting (endast undantagsfall) packas upp ur sina lådor. Truck och vagnar 

används för att transportera varor från lager och ut i butiken.  

Rengöringen sker genom att ställningarna dras fram och det skuras under och ställningarna 

torkas av. Rengöring anses både besvärligt och omständigt. 

Prisuppgifter: Vid byte av prisinformation kan det vara lite pilligt. 

Inga problem att ordna påsarna. Papperspåsarna används endast till svampen och det är så lite 

så det blir sällan problem där. 

Det som är mindre bra eller dåligt med den här typen av inredning är att arbetsställningarna 

blir ofta fel. Både höga lyft, låga lyft och lyft långt ifrån kroppen krävs och det är väldigt 

ansträngande. För att försöka komma runt det här problemet placerar personalen lättare varor 

högre upp. 

Fördelarna som personalen ser med inredningen i butiken är att den ger en bra varuvisning 

och mindre svinn i jämförelse med de gamla fruktborden de hade.  

Personalen i butiken tycker att en viktig egenskap för ett fruktbord är att det erbjuder en bra 

arbetshöjd och att dåliga lyft i stor utsträckning kan undvikas. Det är också önskvärt att 

antalet lyft kan hållas så lågt som möjligt till antalet.  

5.3 Intervjuer med kunder 

Intervjuerna med kunderna i de tre butikerna skedde genom semistrukturerade intervjuer. 

Under intervjuerna med kunder på de 3 butikerna ställdes frågorna: 

 Hur upplever du prisinformationens placering? Är det lätt att hitta rätt pris till rätt 

frukt eller grönsak? 

 Hur upplever du påsarnas placering?  

 Fungerar det bra att riva loss påsarna? 

 Allmänna upplevelser och iakttagelser. 

 Kommer du lätt åt de frukter eller grönsaker du vill ha? 

 Är det något som är besvärligt eller mindre bra när du handlar frukt och grönt på den 

här butiken? 

 Vad är bra med inredningen på frukt och grönsaksavdelningen i den här butiken? 

 Vad skulle vara önskvärt hos en ny typ av inredning? 

 Övrigt? 

5.3.1 Intervjuer med kunder i butik 1 

Prisinformation: Bra placerad tyckte samtliga utan tvekan. 
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Påsar: Bra placering. Lite svåra att få loss ibland.  

Kunderna i butiken tycker inte att det är något problem att komma åt de produkter de vill ha. 

För några av de tillfrågade kunderna upplevdes bananbordet som något för lågt.  

5.3.2 Intervjuer med kunder i butik 2 

Prisinformation: Kunderna upplever att prisinformationen är bra placerad. 

Påsar: Tillgången på påsar och deras placering upplevs som bra. Det är bra att de finns lite 

överallt. Påsarna är lätta att riva loss. 

Kommer åt: Inga problem att komma åt frukt och grönsaker 

Bra: Frukten är alltid i bra skick.  

5.3.3 Intervjuer med kunder i butik 3 

Prisinformation: Samtliga tillfrågade tyckte att prisinformationen hade bra placering. 

Påsar: De flesta tycker att placeringen av påsar är bra, några hade önskat att påsarna fanns 

tätare så att de inte behövde gå iväg för att hämta en. Att riva loss påsarna upplevs inte som 

något problem, men att öppna dom kan vara knepigt. 

Kommer åt: De tillfrågade upplever att de kommer åt de varor de är ute efter på ett bra sätt.  

Mindre bra: Priserna. Ibland rasar det när man tar en frukt eller grönsak, speciellt grönsaker.  

Bra: när det finns så att man kan provsmaka.  

Övrigt: färska bär så här på hösten. 

5.4 Observationer 

Observationerna genomfördes på plats i butikerna för att identifiera kunders beteende när de 

handlar frukt och grönsaker.  

Det som gick att se var att kunderna handlade rätt obehindrat och verkade lätt hitta och 

komma åt det som söktes. På samtliga butiker fanns påsarna i huvudsak på påsställ vid 

gavlarna av fruktborden, detta ledde till att vid något enstaka tillfälle med många kunder att 

det vart lite rörigt när många gick fram och tillbaka för att hämta påsar.  

När plastpåsar skulle rivas loss använde majoriteten av kunderna båda händerna och verkade 

göra det utan problem.  
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6 Analys och problembestämning 

Butiker utan kylanläggningssystem på frukt och gröntavdelningen vill ha kyldiskar att ha 

produkterna i eftersom mycket förstörs när det blir för varmt och då särskilt under 

sommarmånaderna. Samtidigt tycker butiker som fått central kylanläggningen eller ett separat 

rum för frukt och grönt att det fungerar bättre än kyldiskarna som de hade innan. Därför är det 

rimligt att anta att utvecklingen går mot att central kylanläggning kommer att användas i 

större utsträckning i framtiden. Problemet kan vara för mindre eller riktigt små butikerna som 

kanske inte har möjlighet att dela av butiken på ett sådant sätt som krävs för att en central 

kylanläggning ska fungera optimalt.  

Arbetet i butik på frukt och grönsaksavdelningen innebär många och tunga lyft. För personal i 

butik är det helt klart de ej ergonomiska och tunga lyften som är ett problem som är viktigt att 

åtgärda.  

Största delen av kunderna tycker det är helt ok som det är med påsarna i dag, dvs. att de står 

på rack vid sidan om skeppen. En del kunder hade gärna sett påsar tätare för att slippa gå iväg 

för att hämta en. De tillfrågade kunderna anser inte att det är något problem att riva loss 

påsarna. Under observationer av kunders beteende när de handlar framkom att de allra flest 

använde båda händerna när de rev loss en påse, en hand placerades på påsrullen för att hålla 

fast den medans de med den andra handen rev loss påsen.  

För svamppåsarna finns i dag ingen jättebra lösning, i de flesta butiker är de bara nerkilade 

mellan fruktlådorna. Detta leder till att det ibland blir en väldig oordning på dessa påsar.  

Tidvis i de flesta butiker är det mycket folk och kan vara trångt på frukt och gröntavdelningen 

därför är det viktigt att byte av fruktlådor kan ske på ett smidigt sätt även under högt 

kundtryck. Ett alternativ till att byta ut fruktlådorna kan vara att de redan finns där och att de 

tomma bara plockas bort.  

Det förekommer fruktbord där det är möjligt att justera nivån i vilken lådorna kommer att stå 

när de är placerade i bordet. Eftersom fruktlådor finns med olika djup finns det absolut en 

fördel med den här typen av funktioner. Samtidigt som det möjliggör att exponera frukt i olika 

djupa lådor i samma höjd medför det extra arbetsmoment för personalen, en mer tidskrävande 

rengöring eftersom skräp kan hamna i bordet och där vara svår att få upp samt att bordet har 

fler delar och ytor som kräver rengöring. 

Butiksinredningar för frukt och grönt tillverkas i stor utsträckning och oberoende tillverkare 

av någon form av faner och/ eller metall.  

Eftersom det finns många material som skulle kunna klara den belastning som förekommer på 

ett fruktbord kan antas det att det är detta som efterfrågas från butikernas sida. Exempel på 

sådana material skulle kunna vara olika typer av plast eller kompositer. 

Tillgängliga produkter på marknaden är utformade på ett ganska likartat sätt. De flesta 

fruktbord erbjuder ett bra lyft ur ergonomisk synvinkel när fruktlådan närmast kanten ska 

placeras, därefter tvingas butikspersonalen att lyfta på ett mindre bra sätt för att placera lådor 

som ska högre upp eller längre bort från kroppen. Företaget tillhandahåller i förhållande till 

andra företag på marknaden ganska många olika modeller av fruktbord.  

Största delen av fruktborden på marknaden består av ett lutande plan där frukten kan placeras. 

Detta möjliggör en bra exponering av frukten. 
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7 Kravspecifikation 

En kravspecifikation upprättades för att tydliggöra vilka krav som ställs på lösningen samt för 

att i ett senare skede kunna utvärdera lösningsförslagens kvalitet.  

Kravspecifikationen (Tabell 2) är uppdelad i olika kategorier samt innehåller också 

önskningar för hur det i bästa fall skulle kunna vara. I tabellen är krav markerade med (K) och 

önskningar markerade med (Ö).  

Kravspecifikationen är sammanställd av företagets, personalens och kundernas krav. 

Butikspersonalens krav handlar till största del om ergonomi och rengöring, företagets krav är 

till stor del krav på dimensioner och flexibilitet.  

Tabell 2. Kravspecifikation 

K/Ö Kravgräns 

 Geometri 

K 

 

Anpassad för standardfruktlådor 600x400 mm. 

K 

 

2 -3 fruktlådor på höjden 

K 

 

Fungera i stora och små butiker 

Ö 

 

Passa stora och små butiker  

K 

 

Kan kombineras för att öka storleken 

  Krafter 
K 

 

Klara att lastas enbart med de tyngsta fruktlådorna.  

K 

 

Klara stötar från kundvagnar och varuvagnar. 

K 

 

Ej skadas av stötar från olika typer av vagnar och annat 

  Material 
K 

 

Enkelt att rengöra 

K 

 

Ej utsöndra gifter 

Ö 

 

Mycket enkel rengöring 

  Säkerhet 
K 

 

Användarsäker 

K 

 

Driftsäker 

  Produktion 
Ö 

 

Kan tillverkas i befintligt snickeri med befintliga resurser 

K 

 

Enkel produktion 

  Underhåll 
K 

 

Enkelt underhåll 

K 

 

Lite underhåll 

Ö 

 

Inget underhåll 

  Ergonomi 
K 

 

Möjlighet till bra lyft 

Ö 

 

Lyften går bara att göra bra 

Ö 

 

inga lyft 
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  Exponering 
K 

 

Bra exponering av frukt och grönt 

Ö 

 

Otroligt bra exponering av frukt och grönt 

K 

 

Bra exponering av mindre frukt och grönt 

Ö 

 

Otroligt bra exponering av mindre frukt och grönt 

 

    Utformning 
Ö   Inget fruktskräp kan falla mellan lådorna eller ner på golvet under möbeln 

K 

 

Medge hjul eller skruvfötter 

K 

 

Medge tydlig prisinformation 

Arbetet för butikspersonalen förbättras genom att antalet besvärliga lyft minimeras. Det 

flexibla systemet gör att butikspersonalen kan utföra minimalt antal lyft samt att de lyft som 

måste utföras kan göras på ett bra sätt.  

Kunderna kommer på ett smidigt sätt att komma åt de frukter och grönsaker de önskar. 

Eftersom arbetet för butikspersonalen också går smidigare kommer kunderna att märka detta 

genom att det blir mindre stök ute i butiken.  

För företaget kommer tillverkningen att ske i befintlig produktion. 
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8 Idégenerering 

För att generare idéer användes olika kreativa metoder. Processen inleddes med 

Brainstorming där många idéer genererades. Därefter användes metoden Sex tänkarhattar på 

materialet från brainstormingen för att utveckla och skapa ytterligare idéer. Idégenereringen 

avslutades med metoden Osborns idésporrar för att utveckla idéerna från tidigare aktiviteter.  

8.1 Lösningsförslag fruktbord 

I detta avsnitt presenteras olika lösningsförslag på utformning av fruktbord samt hur varje 

koncept är tänkt att fungera.  

8.1.1 Lösningsförslag 1 

Lösningsförslag 1 (Bild 18) påminner om ett traditionellt fruktbord med ett lutande plan där 

fruktlådorna placeras.  

 

Bild 18. Skiss av lösningsförslag 1. 

För att lasta fruktlådor på och av bordet dras det lutande planet fram och viks ner. Därefter 

kan fruktlådor plockas bort och nya ställas dit, utan höga lyft, vartefter bordet hissat upp igen 

med hjälp av en gasfjäder eller liknande och skjuts tillbaka på plats.  

Till bordet går det att använda tillbehör såsom stötskydd, avdelare och fästen för 

prisinformation. 

8.1.2 Lösningsförslag 2 

Lösningsförslag 2 (Bild 19) är ett fruktbord med två nivåer tillverkat av en bockad skiva. 
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Bild 19. Skiss av lösningsförslag 2.  

Lösningen kan förses med täcksidor och reglerbara fötter eller låsbara hjul. Tillbehör finns 

också såsom stötskydd, fästen för prisinformation och korgar för exponering av mindre frukt 

och grönt.  

8.1.3 Lösningsförslag 3 

Lösningsförslag 3 (Bild 20) är ett fruktbord med två horisontella nivåer.  

 

Bild 20. Skiss av lösningsförslag 3.  

Lösningen har en lagrad cylinder som fungerar som stötskydd och används för att glida 

fruktlådorna på plats på bordet. 
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Bordet kan förses med reglerbara fötter eller låsbara hjul. Prisinformation kan fästas i 

speciella fästen eller med hjälp av klämmor direkt på fruktlådorna.  

8.1.4 Lösningsförslag 4 

Lösningsförslag 4 (Bild 21) Är ett modulsystem som rymmer 1-2 lådor på bredden och 2-3 

lådor på höjden. 

 

Bild 21. Skiss av lösningsförslag 4.  

Fruklådorna lastas i modulerna från toppen och placeras på en fjädrande platta som sjunker 

ner av lådans tyngd så att lådans överkant kommer i jämnhöjd med modulens överkant. Varje 

modul kan förses med reglerbara fötter eller låsbara hjul.  

Tillbehör såsom påshållare, stötskydd, korgar för exponering av mindre frukt och grönt och 

prisinformation fästs enkelt på modulens sidor. Modulerna kan förses med täcksidor av 

spårpanel där befintliga tillbehör enkelt kan fästas.  

Fjäderpaketen finns i olika styvhet och längd beroende på hur hög modulen de ska placeras i 

är och vilken typ av fruktlådor den är tänkt för.  

8.1.5 Lösningsförslag 5 

Lösningsförslag 5 (Bild 22) är en kombination av ett traditionellt lutande fruktbord och en 

fjädrande platta. 
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Bild 22. Skiss av lösningsförslag 5 

Lösningen har täckta sidor och kan förses med låsbara hjul eller reglerbara fötter. Högst upp 

finns plats för exponering av mindre frukt och grönt. Tillbehör som stötskydd och påshållare 

kan monteras på lösningen.  

8.1.6 Lösningsförslag 6 

Lösningsförslag 6 (Bild 23) är en variant av lutande fruktbord. För att lasta fruktlådor på 

bordet placeras lådorna längst fram på bordet vartefter lådorna hissas högre upp med hjälp av 

en elmotor eller med en mekanisk lösning. 

 

Bild 23. Skiss av lösningsförslag 6 
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Lösningen kan förses med täcksidor och låsbara hjul eller reglerbara fötter. Prisinformationen 

fästs direkt på fruktlådorna eller på konstruktionens fasta delar.  

8.2 Lösningsförslag exponering mindre frukt 

Cylindrar av plexiglas (Bild 24) på ett ben som kan placeras ut på fruktbordet. Benet kan vara 

antingen en stång som fästs i ett hål på fruktbordet eller en stång med en fot så att det blir 

självstagande.  

 

Bild 24. Cylinder för exponering av mindre frukter eller grönsaker  

Cylindrar för exponering av mindre frukt och grönt kan ha olika profiler från sidan eller vara 

uppdelade i flera fack (Bild 25).  

 

Bild 25. Cylinderns skärning upptill kan varieras  

Ett annat alternativ för exponering av mindre frukt och grönt är trappan (Bild 26). Den består 

av separata delar där varje del passar en fruktlåda av standardstorlek. Trappan kan tillverkas i 

plexiglas av olika färger. 
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Bild 26. Trappa för exponering av mindre frukt och grönt.  

En annan möjlighet är att förse fruktbordets gavel med spårpanel (Bild 27) där det kan fästas 

standardtillbehör (Bilaga 1) som spjut och korgar. Detta skulle ge en mycket flexibel lösning 

för gavelexponering eftersom tillbehören kan flyttas och bytas ut mycket enkelt.  

 

Bild 27. Spårpanel.(Grafix, 2009) 

För exponering av mindre frukt och grönt kan korgar (Bild 28) passa bra. Korgar som kan 

fästas på spårpanel finns i många olika modeller, storlekar och färger (Slatbox, 2009). 

 

Bild 28. Exempel på korgar fäst på spårpanel. (Grafix, 2009) 
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9 Utvärdering och val av lösning 

Utvärderingen av lösningsförslagen skedde mot kravspecifikationen samt genom diskussion 

med företaget och referensbutikerna.  

Diskussionerna med företaget och referensbutikerna gick till så att lösningförslagen 

pressenterades vartefter ett antal frågor ställdes till varje lösningsförslag där personerna 

ombads att svara med avseende på ergonomi, exponering och funktion. Frågor som ställdes: 

 Vilka fördelar kan finnas med lösningen? 

 Vilka nackdelar kan finnas med lösningen? 

 Hur skulle lösningen fungera i er butik? 

 Vad skulle göra lösningen bättre? 

 Andra synpunkter?  

9.1 Utvärdering Fruktbord 

Utvärderingen av lösningsförslagen för fruktbord gjordes för ett fruktbord i taget.  

9.1.1 Utvärdering av lösningsförslag 1 

Fördelar som ses hos lösningen är att den ger möjligheten till goda lyft eftersom alla lyft kan 

utföras nära kroppen och i bra höjd. Även exponeringen av frukten och grönsakerna är 

tämligen bra.  

En nackdel med lösningen är att den fordrar ett visst golvutrymme som kan vara svårt att 

uppnå i de allra minsta butikerna såsom kvartersbutiker eller mindre lanthandlar. Det 

golvutrymme som fordras framför bordet är bordets bredd gånger bordets längd, dvs 

120 x 120 cm.  

Bordet kommer inte att kunna förses med fötter eftersom hjul är en förutsättning för 

funktionen.  

Det lutande planet medger en god exponering av frukt och grönt. Tillsammans med tillbehör 

kan bordet erbjuda en bra exponering även av mindre frukter.  

Bordet kan utformas så att det är lätt att hålla rent och eftersom bordet är lätt att dra fram och 

ska dras fram vid på och avlastning är det även lätt att hålla rent under bordet. 

9.1.2 Utvärdering av lösningsförslag 2 

En fördel med lösningen är att den som omonterad är stapelbar och på så vis tar väldigt lite 

plats under förvaring och transport. 

Nackdelar: En nackdel med lösningen är att det blir en del mindre bra lyft. För att undvika det 

kan ju lättare saker placeras på den övre nivån, dock skulle det innebära att en stor 

inskränkning på personalens möjlighet att exponera frukten så som önskas. En annan nackdel 

är att det kan vara svårt att få tillräcklig stabilitet i konstruktionen.  

Lösningen skulle troligtvis fungera bättre som kampanjställ för exponering av tillfälliga varor 

än som ordinarie fruktbord på en stormarknad.  

Bordet kan tillverkas i ett material som är lätt att hålla rent, men på delen mot golvet kommer 

det troligtvis att samlas skräp och smuts och den här delen är lite besvärligare att komma åt att 

städa. 



 

30 

 

9.1.3 Utvärdering av lösningsförslag 3 

Lösningens fördel är att den medger en alternativ möblering och form på det sammansatta 

fruktbordet på grönsaksavdelningen  

En nackdel med lösningen är att personalen tvingas att lyfta fruktlådorna högt och långt från 

kroppen. Exponeringsmässigt är lösningen inte speciellt stark eftersom fruktlådorna hamnar 

helt plant och på så vis inte visar speciellt mycket av frukten från håll.  

Rengöringen kan vara ett problem eftersom det blir många skrymslen och vrår när bordet har 

en osymmetrisk form 

9.1.4 Utvärdering av lösningsförslag 4 

En fördel med lösningen är att den är väldigt utrymmeseffektiv och tros därför fungera 

mycket bra även på de minsta butikerna där utrymme ofta är en stor begränsning.  

En nackdel med lösningen är att varuvisningen inte är optimal eftersom fruktlådorna står helt 

plant och överfyllning kan vara svårt. Risken finns att personalen inte flyttar på modulerna för 

att komma åt att fylla på en modul som står innanför och därför lyfter fel.  

Om modulerna förses med täcksidor är det troligtvis både svårt och bökigt att komma åt att 

städa botten av modulen där fruktskräp kommer att samlas. 

9.1.5 Utvärdering av lösningsförslag 5 

Lösningen skulle exponera frukt och grönsaker på ett bra sätt och skulle därför kunna passa 

som gavelexponering. 

En nackdel med lösningen är att butikspersonalen tvingas utföra lyft långt ifrån kroppen. En 

annan nackdel med lösningen är att den får många skrymslen och vrår vilket medför att 

rengöringen blir betydligt mer tidskrävande. 

9.1.6 Utvärdering av lösningsförslag 6 

Ger en bra exponering av frukten samt möjliggör en god arbetsställning för samtliga lyft. 

För att byta den översta fruktlådan måste butikspersonalen plocka alla andra lådor från bandet 

och detta medför väldigt många extra lyft.  

Bordet skulle troligtvis fungera bättre i butiken om det var helt plant eftersom det då blir 

mindre glipor där frukt och skräp skulle kunna trilla ner.  

När bandet körs fram och tillbaka kommer skräp som finns på bandet att falla ner under 

bordet både i fram och bakkant vilket gör att mer städning fodras under bordet. För att kunna 

rengöra hela bandet måste bandet köras medans rengöringen pågår.  

9.2 Utvärdering av tillbehör 

Trappan ger lite struktur och en formvariation på uppläggningsytan och genom det skapar en 

bra exponering av mindre frukt och grönt.  

Cylindrar åskådliggör den mindre frukten på ett bra sätt, men den kanske inte upplevs som 

speciellt nytänkande. 
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9.3 Val av lösning 

Valet av lösningsförslag skedde i flera steg. Först eliminerades de lösningar som inte var 

tillräckligt goda. Därefter viktades kvarvarande lösningar mot varandra vartefter de 

lösningarna med högst betyg ställdes mot varandra i en svagpunktsanalys. 

9.3.1 Elimineringsmatris 

Elimineringsmatrisen genomförs för att utesluta lösningsförslag med brister från vidare 

bedömning. Genom att utföra elimineringsmatrisen (Bilaga 2) kunde de lösningsförslag som 

inte uppfyllde krav för en god konstruktion plockas bort från en vidare bedömning. 

Elimineringsmatrisen resulterade i att Lösningförslag 2, 3 och 5 inte uppfyllde kraven och 

därför plockas bort från en vidare bedömning. Samtliga uteslutna lösningsförslag uteslöts 

eftersom de inte nådde upp till kravet på att alla lyft ska kunna genomföras på ett bra sätt, dvs 

nära kroppen och i höjden mellan armbåge och knoge.  

9.3.2 Merittalsberäkning 

Önskemålen från kravspecifikationen viktades mot varandra (Bilaga 3) för att åskådliggöra 

deras vikt i förhållande till varandra. Viktningen resulterade i att ergonomi fick flest poäng 

och således den största vikten. Andra önskemål som också fick höga vikter var rengöring och 

utbyggbarhet.  

De kvarvarande lösningsförslagen 1, 4 och 6 betygsattes på hur väl de uppfyllde önskemålen. 

Betygen multiplicerades med önskemålets vikt och summerades till ett merittal för förslaget. 

Lösningsförslag 6 fick det lägsta merittalet och utesluts därför från en vidare bedömning. 

(Bilaga 4). 

9.3.3 Svagpunktsanalys 

Lösningförslag 1 och 4 fick bäst resultat i merittalsberäkningen och därför görs 

svagpunktsanalysen för att åskådliggöra lösningsförslagens styrkor och brister. I 

svagpunktsanalysen (Figur 1) ser vi att lösningsförslag 4 svagaste sida är rengöring och att 

lösningsförslag 1 inte har lika djupa svagheter. 

 

Figur 1. Svagpunksanalys.  

Utbyggbarhet 

Rengöring 

Produktion 

Underhåll 

Ergonomi 

Täthet 

Exponering av mindre 

Exponering 
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9.3.4 Val av lösning 

Valet av lösning föll på lösningsförslag 1 (Bild 29) eftersom detta lösningsförslag uppfyllde 

samtliga krav i kravspecifikationen, stod väl ut i merittalsberäkningen och inte visade några 

större svagheter i svagpunktsanalysen. Dessutom gillades den av både butikspersonalen i de 

båda tillfrågade butikerna samt av företaget.  

 

Bild 29. Valt lösningsförslag.  

För exponering av mindre frukt och grönt kommer idén med trappan att utvecklas eftersom 

den anses ge god exponering av mindre frukt och grönt samt att det inte finns någon liknande 

produkt på marknaden.  

Till lösningen kommer alternativa idéer för gavelexponering och tillbehör såsom påshållare 

och provsmakning att tas fram.  
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10 Vidareutveckling av vald lösning 

Vidareutvecklingen av vald lösning görs för att i detalj utforma lösningen så att den möter 

kraven på bästa sätt. Bordets olika delar namnges (Figur 2) och kommer konsekvent att 

användas så genom hela avsnittet. 

 

Figur 2. Definition av vad lösningens delar kallas 

10.1 Fruktbordets mått 

Höjden på bordet vid på och avlastning måste vara så att den passar personer med stor fysisk 

variation. Eftersom lyft med fördel utförs mellan armbågshöjd och knoghöjd ska bordets höjd 

i nedvikt läge vara sådant att detta är möjligt.  

Lyft utförs på bästa sätt mellan armbågshöjd och knoghöjd. Detta medför att en lämplig höjd 

för kvinnor av 5%ilen är mellan 660 mm och 930 mm över golvet och män av 95%ilen mellan 

825 mm och 1180 mm över golvet. När dessa två grupper ställs bredvid varandra ser vi att 

området mellan 825 mm och 930 mm över golvet passar både de längsta männen och de 

kortaste kvinnorna. 

En fruktlåda är ca 200 mm djup och lyfts i överkant därför ska bordets höjd vid av och 

pålastning vara 200 mm under den valda lyfthöjden dvs. att bordets höjd i nedvikt läge bör 

vara mellan 625 och 730 mm. 

Vid en kontroll av några vanliga typer av varuvagnar på marknaden (Bilaga 5) finner man att 

höjden för varierar mellan 700 och 800 mm (Tabell 3).  

Tabell 3. Lastvagnars höjd. 

Vagn Höjd (mm) 
1 740 
2 775 
3 700 
4 Upp till 800 
5 765 

1 

3 

4 

5 

6 1. Front 

2. Stötskydd/handtag 

3. Led 

4. Plan 

5. Nivåreglering 

6. Stomme 

7. Lutning 

8. Hjul 

7 

2 

8 
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Bordets höjd i nedvikt läge bestäms därför till 720 mm eftersom detta medger bra 

lyftförhållanden för både långa och korta samt att den höjden ligger i nivå med många vanliga 

transportvagnar som används i butiker.  

10.2 Planets lutning 

Lutningen på bordet kommer att kunna varieras mellan 0˚ och 20˚.  

Lutningen på bordet i uppvikt läge bestämdes till 20˚ för att medge en bra exponering utan att 

frukten lätt rullar nerför bordet som en lavin. Vinkeln 20˚ bestämdes i samråd med företaget 

och är baserad på erfarenhet om vad som fungerar.  

10.3 Nivåreglering 

Regleringen av fruktbordets höjd måste ske på ett enkelt sätt för att funktionen ska utnyttjas.  

Bordet måste kunna vara fristående och inte beroende av tillgång på elektricitet samtidigt som 

det är viktigt att en minimal ansträngning fodras av användaren för att höja och sänka bordet. 

Därför kommer bordet att utrustas med en hydraulisk pump och en hydraulcylinder.  

Alternativ för nivåreglering av bordet:  

 Saxdomkraft eller annan mekanisk lösning erbjuder en billig mekanisk lösning för 

höjning och sänkning av last. Nackdelen med den här typen av utrustning är att det 

kan vara ansträngande för användaren och kanske blir den inte använd om det är för 

jobbigt. 

 Elektriska lyftpelare erbjuder höjning och sänkning av bordet med endast en 

knapptryckning. Fördelen med den här typen av lösning är att den är minimalt 

ansträngande för användaren. En nackdel med lösningen är att det måste finnas ström 

kopplat till bordet.  

 Hydraulisk cylinder med fotpump erbjuder en lösning som inte är beroende av ström 

och kan justeras utan större ansträngning.  

För att hitta en lämplig produkt för nivåregleringen studerades ett antal produkter och företag 

med hjälp av internet. Därefter kontaktades företaget PMC Cylinders AB(CA-Verken, 2009) 

eftersom detta företag verkade ha det som söktes i sitt sortiment vartefter det skickades en 

kort beskrivning av problemet (Bilaga 6) till PMC Cylinders.  

För att höja och sänka bordet rekommenderades en hydraulcylinder med midjefäste (Bilaga 8) 

och ett handpumpsaggregat (Bilaga 7). (Malmborg, 2009) 

För att underlätta nivåregleringen för personalen förses hydraulpumpen med ett handtag som 

kan användas som fotpump. För att lätta på trycket och på så vis sänka bordet öppnas ventilen 

genom att användaren vrider på vredet. 

Hydraulpumpen förses med ett förlängt handtag så att den går att pumpa med foten samt en 

förlängning till reglaget för att öppna och stänga trycket (Bild 30). För att öppna och stänga 

trycket vrids reglaget för detta till höger respektive vänster. För att tydliggöra i vilket läge 

reglaget är kan en märkning göras på bordets kant.  
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Bild 30. Hydraulpump försedd med reglage.  

Hydraulpumpen placeras under bordet och kopplas samman med hydraulcylindern med hjälp 

av böjliga hydraulslangar.  

Eftersom cylinder kommer att behöva svänga några grader fram och tillbaka förses cylinderns 

axlar med glidlager. Det glidlager som används är ett flänslager av typen BK1 (Figur 3) med 

dimensionerna: d1=12 mm, d2=14 mm, d3=20 mm, b= 12 mm och b1=1 mm. Detta glidlager 

klarar höga belastningar och är smörjfritt. För montering av lagret rekommenderas 

toleranserna f7 för axel och H7 för lagerhuset. (Mecmove, 2009)  

 

Figur 3. Glidlager. (Mecmove, 2009)  

Glidlagret placeras på cylinderns utgående axlar och placeras i ett urfräst spår i mitten på 

stommens bakre del (Figur 4).  

 

Figur 4. Montering av glidlager.  

När cylindern är i sitt kortaste läge kommer avståndet mellan centrum på cylinderns fästögla 

och cylinderns axlar att vara 81 mm. Detta medför att avståndet från stommens överkant till 

centrum på det urfrästa spåret bestäms till 95 mm för att planet ska ligga plant när cylindern är 

i sitt kortaste läge. 
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Hydraulpumpen kommer att placeras till höger om mitten under bordet (Bild 31). Detta görs 

för att på ett enkelt sätt ska gå att tillverka bord i halvbredd.  

 

Bild 31. Hydraulpumpens placering under bordet. 

10.4 Stomme 

Bordets stomme konstrueras på enklast möjliga sätt för att kunna hålla nere 

produktionskostnaderna. Med enkelt avses räta vinklar och raka linjer.  

Stommen kan tillverkas av aluminium eller stålprofiler som svetsas eller skruvas ihop. På 

stommen monteras sedan planet, hydraulpumpen, hydraulcylinder, hjul och front.  

10.5 Led 

Det billigaste och enklaste lösningen för att leda planet är att fästa gångjärn mellan det och 

stommen. Fördelen med gångjärn är att de är enkla att montera och billiga. Ledningen kan 

också ske genom att en axel lagras som planet kan rotera kring, denna lösning är dyrare att 

tillverka eftersom den kräver snävare toleranser och innehåller fler komponenter, här 

tillkommer också mer monteringsarbete.  

För att införskaffa information om vilken typ av gångjärn som skulle vara lämpligt att 

använda gjordes först en kontroll av vilka produkter och tillverkare som finns på marknaden. 

Därefter kontaktades ett företaget Aero Materiel AB (AMA, 2007) för rådfrågning. För att 

informera AMA om vad som efterfrågades skickades en beskrivning av problemet (Bilaga 9) 

till AMA.  

Som led rekommenderades att använda ett 1200 mm långt pianogångjärn (Figur 5) med 

tillverkat i stål. (Wulff, 2009) 
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Figur 5. Gångjärn från AMA. (Wulff, 2009) 

 Mått(mm) 

Tjocklek (T) 1,02  

Pindiameter (D) 2,31  

Ledlängd (L) 12,70  

Öppen bredd (B) Öppen bredd (B) 

10.6 Planet 

Planets storlek anpassades efterstandardfruktlådor. Planet kommer att rymma sex fruktlådor 

placerade i två kolumner om tre lådor. 

Planet konstrueras så att det får en stagad stomme av metall på vilken det monteras lister 

varpå ett ytskikt monteras. I planets främre kant fästs leden och under den över stödlisten 

monteras ett fäste för hydraulcylindern. (Figur 6) 

 

Figur 6. Planets uppbyggnad. 

Stödlisternas uppgift är att förhindra att de två övre fruktlådorna glider ner om den nedersta 

fruktlådan lyfts ut för att bytas eller för att installera provsmakningsstationen. Ytskiktet 

tillverkas i en bockad tunn plåt eller plast och läggs över stödlisterna för att inga glipor som är 

svåra att rengöra eller samlar smuts ska bildas. 

Ytan på planet kan med förses med lågfriktionsytor för att fruktlådorna på ett enkelt sätt ska 

gå dra fram och tillbaka.  

 

2 

1 

3 

4 

1. Ledens placering 

2. Ytskikt 

3. Stödlister 

4. Fäste för hydraulik 

5. Ram 

5 
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10.7 Hjul 

För att bordet på ett enkelt sätt ska kunna dras fram och tillbaka förses det med hjul. Ett 

Industrihjul (Bild 32) med diametern 100 mm och total höjd på 132 mm klarar en last på 

160 kg / hjul. (Swede-Wheel, 2009) 

 

Bild 32. Industrihjul från Swede-Wheel. (Swede-Wheel, 2009) 

10.8 Front 

Fronten bär ingen last mer än sin egen och kan därför tillverkas i nästan vilket material som 

helst allt utifrån kundens önskemål. Material som enkelt kan föreslås är olika typer av faner, 

eftersom företaget jobbar mycket med sådana material i dag. Andra tänkbara material är olika 

typer av plast eller metall. Materialet på fronten bör vara sådant att det är enkelt att hålla rent.  

Fronten kan också användas för att visa bilder på frukt och grönt till exempel vad som finns 

på bordet eller serveringsförslag, prisinformation eller som reklamplats.  

10.9 Sidor 

Fruktbordet kan förses med nedvikbara sidor (Bild 33). Givetvis kan bordet, om så kunden 

önskar, levereras utan sidorna monterade. 

 

Bild 33. Bordet sida i nedvikt läge. 

Sidorna hålls i uppfällt läge med hjälp av en liten skjutregel (Bild 34). När regeln är i läget till 

höger kan sidan vikas ner och när regeln är till vänster hålls sidan på plats i det uppvikta läget. 
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Bild 34. Skjutregel i öppet och stängt läge. 

En annan lösning som skulle kunna fungera bra för att hålla sidorna i uppvikt läge är 

kardborreband. Vid användning av kardborrband skulle ena delen kunna klistras fast på sidan 

av planet och en del på sidans nedre del.  

10.10 Stötskydd 

Bordets front förses med ett stötskydd (Bild 35) som också fungerar som handtag när bordet 

ska dras ut. Stötskyddet monteras genom att det skruvas fast i stommen via hål i fronten.  

 

Bild 35. Stötskydd och handtag på bordets framsida. 

10.11 Tillbehör 

Tillbehör är en viktig del i konceptet fruktbord eftersom det ofta är det som avgör om ett 

företag kan sälja in sina produkter till en butik. Som tillbehör räknas produkter för 

prisinformation, exponering av mindre frukter, påshållare, stötskydd och gavelexponering.  

10.11.1 Prisinformation 

Prisinformation måste kunna visat på ett tydligt sätt för kunder samtidigt som den är enkel att 

uppdatera för personalen. Företaget har en mängd produkter för att visa prisinformation i sitt 

sortiment. Klämmor och lister (Bild 36) skulle fungera bra för att visa prisinformation på 

fruktbordet.  
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Bild 36. Produkter för visning av frisinformation. (Grafix, 2009) 

10.11.2 Gavelexponering 

Till fruktbordet utvecklades två förslag för gavelexponering. Grundprincipen för båda 

förslagen är att de ska erbjuda god exponering samtidigt som de medger goda 

arbetsställningar.  

Eftersom bordet kommer att dras fram och tillbaka måste gavlar och täcksidor vara 

självstagande. För att fruktbordet ska vara maximalt flexibelt och enkelt kunna byggas ut 

bestämdes att gavlarna ska vara fristående som lösa sektioner.  

10.11.2.1 Bord för gavelexponering 

Till fruktbordet utvecklades ett förslag för gavelexponering (Bild 37) som kan lastas med 

fruktlådor till största del och sedan har utrymmen kvar där påsar kan placeras eller andra 

produkter kan exponeras. I hålrummen mellan fruktlådorna kan med fördel plexilådor med 

rätt form placeras där mindre frukter, påsar eller andra produkter kan placeras.  

 

Bild 37. Bord för gavelexponering. 
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Grundprincipen för gavelbordet är att ingen fruktlåga ska behöva lyftas över en annan eller 

långt från kroppen. Detta har lösts genom att gavelbordet endast har en nivå för fruktlådor. 

Eftersom denna nivå hamnar i samma nivå som fruktbordets nedersta nivå kommer det att se 

ut som om borden hör ihop.  

10.11.2.2 Täcksidor av spårpanel 

Gaveln med spårpanel tillverkas genom att L-stativ ur företagets befintliga sortiment förses 

med en rygg av spårpanel.  

Som stomme i spårpanelsgaveln används ett L-stativ (Bild 38) som kläs med spårpanel på ena 

sidan och en slät skiva på andra sidan och förses med kantlister och stötlister.  

 

Bild 38. L-stativ. (Grafix, 2009) 

På gaveln med spårpanel kan korgar hängas och fyllas med det som ska exponeras (Bild 39). 

Korgar och andra tillbehör för spårpanel finns i många modeller och färger.  

 

Bild 39. Gavel i spårpanel. 
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10.11.3 Exponering av mindre frukt och grönt 

För exponering av mindre frukt och grönt på fruktbordet utvecklades trappan med lösa delar 

som fästs på fruktlådorna och gör att frukterna kommer upp och syns bra. Trappan (Bild 40) 

kan tillverkas i plexiglas av olika färger. 

 

Bild 40. Trappan placerad på fruktbordet. 

Trappans delar (Bild 41) är försedda med ett ben som gör att den kan stå i upprätt läge när den 

sitter på fruktbordet till exempel vid rengöring eller påfyllnad.  

 

Bild 41. Del av trappan placerad på en plan yta. 
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10.11.4 Provsmakning 

Provsmakningsstationen (Bild 42) utvecklades för att enkelt kunna ersätta den nedersta lådan 

på bordet. Den kan tillverkas i olika material som bockad plåt eller plexiglas.  

 

Bild 42. Provsmakningsstation placerad på fruktbord. 

10.11.5 Påshållare 

Till fruktbordet utvecklades påshållare för plastpåsar på rulle (Bild 43). Påshållaren för 

plastpåsar är utformad så att den enkelt monteras på fruktbordet genom att den hängs över 

fruktbordets främre kant. 

 

Bild 43. Påshållare för plastpåsar. 

För svamppåsar i papper utformades påshållaren som ett fack (Bild 44). Även denna 

påshållare hängs på fruktbordets framkant.  
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Bild 44. Påshållare för papperspåsar. 
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11 Slutgiltig lösning 

I detta avsnitt presenteras resultatet av arbetet. Resultatet består av ett fruktbord med tillbehör 

och förslag på gavelexponering.  

11.1 Fruktbord 

Den slutgiltiga lösningen är ett fruktbord som med hjälp av en hydraulpump går all fälla upp 

och ner. Den slutgiltiga lösningen uppfyller kraven satta i kravspecifikationen.  

I nedvikt läge (Bild 45) kan butikspersonalen enkelt lasta fruktlådor på och av fruktbordet 

från sidan utan att behöva genomföra dåliga lyft.  

 

Bild 45. Fruktbord i nedvikt läge. 

I uppvikt läge (Bild 46) medger fuktbordet bra exponering av frukt och grönt.  

 

Bild 46. Fruktbord i uppfällt läge försett med trappan för exponering av mindre frukt och grönt. 
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11.2 Tillbehör 

Till fruktbordet finns tillbehör som enkelt kan monteras och plockas bort av butikspersonalen, 

allt efter de behov som uppstår. Tillbehör som är framtagna för att passa fruktbordet är:  

 Trappan – För exponering av mindre frukt och grönt. 

 Provsmakning – Erbjuder flexibel placering av provsmakningsstation på fruktbordet.  

 Påshållare – Som enkelt kan flyttas efter det aktuella behovet.  

Gemensamt för tillbehören är att de är enkla att montera och underhålla. Med enkla 

modifikationer kan tillbehören modifieras så att de passar en stor del av företagets sortiment.  

Trappan (Bild 47) för exponering av mindre frukt och grönt. Trappans delar står stabilt även 

när de inte är placerade på fruktbordet. 

 

Bild 47. En del ur trappan. 

Provsmakningsstation (Bild 48) som gör det möjligt att anrätta provsmakning i direkt 

anslutning till varorna. 

 

Bild 48. Provsmakningsstation. 
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Påshållare för plastpåsar (Bild 49) som enkelt kan monteras på fruktbordet där de behövs. 

 

Bild 49. Påshållare för plastpåsar. 

Påshållare för papperspåsar (Bild 50) som enkelt kan monteras i direkt anslutning till 

svampen.  

 

Bild 50. Påshållare för papperspåsar. 
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11.3 Gavelexponering 

Till fruktbordet utvecklades också två förslag på gavelexponering. Första förslaget är ett bord 

för gavelexponering (Bild 51) som endast har en nivå för fruktlådor för att inte utsätta 

personalen för dåliga lyft. 

 

Bild 51. Bord för gavelexponering. 

Det andra alternativet för gavelexponering är en gavel klädd med spårpanel (Bild 52) där 

standardtillbehör som korgar kan placeras. 

 

Bild 52. Gavel i spårpanel. 
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11.4 Kombination efter behov 

Fruktbordet (Bild 53) kan anpassas till önskad storlek genom att ställa flera fruktbord bredvid 

varandra och förse de med gavlar av något slag. Genom att förse fruktbordet med tillbehör 

kan det anpassas för månånga olika behov.  

 

Bild 53. Kombination av fruktbord, gavlar och tillbehör. 
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12 Diskussion 

Intressant frågeställning. Nöjd med hur projektet fortlöpte. Ovant och nyttigt att på egen hand 

starta upp, genomföra och avsluta ett utvecklingsarbete. Det jag saknar mest från att arbeta i 

grupp är att det då är väldigt lätt att komma till diskussion om hur saker ska göras, medan vid 

ett individuellt arbete måste utomstående personer sökas upp för att få en yttre syn på vad som 

sker och kan vara lämpligt. Fördelen med att jobba enskilt är att det går väldigt snabbt att fatta 

beslut, men detta behöver i alla lägen inte vara bra, i fall inte tillräcklig information finns för 

att fatta rätt beslut. 

Mer tid hade inneburit en möjlighet att bredare undersöka och identifiera problem och behov 

på frukt och grönt avdelningen utan att avgränsa arbetet så att det bara inkluderat fruktbord. 

Andra delar som i ett sådant projekt hade kunnat ingå är potatislyft, system för rotfrukter och 

en fördjupning på tillbehörssidan.  

Intervjuerna med personalen i butiken var mycket givande eftersom min erfarenhet från arbete 

i butik är väldigt begränsad. Dessa intervjuer gav mig en bra förståelse för vad de upplever i 

sitt dagliga arbete och vad som för dem är viktigt att åtgärda.  

Intervjuerna med kunderna lite svåra eftersom största delen av kunderna var väldigt nöjda och 

inte hade problem med någonting. Jag hade velat tala med en rullstolsburen person för att 

införskaffa information om hur frukt och grönsaksavdelningarna upplevs ur deras perspektiv, 

men tyvärr fick jag aldrig den möjligheten. Så här i efterhand är det lätt att vara efterklok och 

säga att jag skulle ha tagit kontakt med någon handikapporganisation, men den tanken slog 

mig inte när jag var ute på butikerna och spanade efter rullstolar.  

Lösningen med att höja och sänka fruktbordet är kanske inte jätterevolutionerande, men den 

löser ändå problemet med de dåliga lyften på grönsaksavdelningen.  

Jag fick indikationer från företaget att kunder ibland efterfrågade fruktbord i halvbredd och 

därför konstruerades bordet så att detta skulle vara enkelt att tillverka. Jag tänker att kunder 

även kan önska ett bord som har ett mindre djup, inte heller detta är svårt att åstadkomma av 

det bord som utvecklats i detta arbete, det skulle i sådana fall tillverkas genom att den 

bakersta raden på planet tas bort.  

Jag hade gärna ägnat mer tid åt materialval till exempel genom att ta fram fakta om olika 

material och genom detta även kunnat titta mer på hur tillverkningen skulle kunna gå till. 

Varför detta inte gjordes beror på att tiden inte fanns och i fall den hade tagits hade 

utvecklingen av fruktbordet blivit lidande. 

Jag efterfrågade prisuppgifter på hydraulpumpen, hydraulcylindern och på gångjärn. Tyvärr 

fick jag inga svar på de frågorna från företagen jag var i kontakt med. Detta hade varit väldigt 

intressant eftersom priset på den färdiga produkten till stor del kan avgöra om den kommer att 

fungera på marknaden. 
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13 Rekommendation 

Mina rekommendationer till företaget ifall de väljer att gå vidare med produkten är att 

tillverka en prototyp och genomföra tester på denna för säkerställa att produkten fungerar och 

identifiera nödvändiga förändringar.  Sådana förändringar kan vara att byta hjul.  

Viktigt kan också vara att göra en kalkyl över vad produkten skulle kosta att tillverka och 

vilket pris som skulle behövas ta ut för att ge en lönsamhet samt att undersöka om kunden kan 

vara villig att betala detta pris.  

Göra en utredning vad ett komplett fruktbord skulle kosta att tillverka. Undersöka vart de 

ingående delarna kan införskaffas till bästa pris.  
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Bilaga 1. Exempel på standardinredning för spårpanel 

 

 

(Grafix, 2009) 
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Bilaga 2. Elimineringsmatris 

 

 

  Elemineringsmatris för  "Fruktbordet" Sida: 1 

L
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sn
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                BESLUT:     

ELEMINERINGSKRITERIER 

 

Markera lösningsförslagen(Sv): 

  (+) Ja (+) Gå vidare med lösning 

  (-) Nej (-) Eliminera lösning 

  (?) Mer information krävs (?) Sök mer information 

  (!) Kontroll produktspecifikation (!) Kontroll produktspecifikation 

A 

Löser huvudproblemet 

B
es

lu
t 

B 

Uppfyller alla krav 

C 

Realiserbar i princip 

D 

Inom rimliga kostnader 

E 

Säker och ergonomisk 

F 

Föredras av företaget 

G 

Tillräcklig information 

  Kommentarer  

1 + + + + + + + Vidare bedömning + 

2 + - 

       3 + - 

       4 + + + + + + + Vidare bedömning + 

5 + - 

       6 + + + + + + + Vidare bedömning + 

7 

         8 

         9 

         10 

         11 

         12 

         13 

         14 

         15 

         16 

         17 

         2009-10-16 Initialer: 
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Bilaga 3. Kriterieviktning 
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Total Vikt 

Utbyggbar   1 2 1 1 1 1 2 9 0,15517 

Rengöring 1   2 1 1 1 1 2 9 0,15517 

Produktion 0 0   2 0 1 1 2 6 0,10345 

Underhåll 1 1 0   0 1 1 1 5 0,08621 

Ergonomi 1 1 2 2   2 2 2 12 0,2069 

Exponering 1 1 1 1 0   0 2 6 0,10345 

Exponering mindre 1 1 1 1 0 2   2 8 0,13793 

Täthet 0 0 2 1 0 0 0   3 0,05172 

         

58 1 
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Bilaga 4. Betygsättning och merittalsberäkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningskriterier Parameter Lösningsförslag 1 Lösningsförslag 4 Lösningsförslag 6 
Nr.   Vikt   Betyg Meritvärde Betyg Meritvärde Betyg Meritvärde 

1 Utbyggbar 0,16 Möjlig i vilken grad 4 0,62068 5 0,77585 5 0,77585 

2 Rengöring 0,16 Lätta att rengöra 4 0,62068 2 0,31034 3 0,46551 

3 Produktion 0,10 Enkel produktion 4 0,4138 4 0,4138 3 0,31035 

4 Underhåll 0,09 Lite och enkelt underhåll 4 0,34484 4 0,34484 2 0,17242 

5 Ergonomi 0,21 Medger bra arbetsställning 5 1,0345 5 1,0345 4 0,8276 

6 Exponering 0,10 Bra exponering 5 0,51725 4 0,4138 5 0,51725 

7 Exponering mindre 0,14 Bra exponering 5 0,68965 5 0,68965 5 0,68965 

8 Täthet 0,05 Nedfallande skräp 4 0,20688 3 0,15516 2 0,10344 

    1,0     4,44828   4,13794   3,86207 
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Bilaga 5. Varuvagnar 

Vagn 1(Bild 54): L x b x h 865 x 460 x 980(handtag) övre hyllplan 740 mm. (SCC i Lerum, 

2009) 

 
Bild 54. Lastvagn 1. (SCC i Lerum, 2009) 

Vagn 2 (Bild 55) L x B x H (mm) 865 x 460 x 980 övre lastytans höjd: 775mm. (Witre, 

2009) 

 

Bild 55. Lastvagn. 2 (Witre, 2009) 

Vagn 3 (Bild 56) Höjd (mm) 700 mm (övre hyllplan) L x B x H (mm) 840 x 450 x 950 mm. 

(Witre, 2009)  

 
Bild 56. Lastvagn 3.(Witre, 2009) 



Sida 2 av 2 

 

 

Vagn 4 (Bild 57) har ställbart övre hyllplan upp till 800mm högt. 

 
Bild 57. Lastvagn 4 f. (Ergobjorn, 2009) 

Vagn5 (Bild 58) Övre hyllplan 765 mm. 

 

Bild 58. Lastvagn 5. (Ergobjorn, 2009) 
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Bilaga 6. Underlag för förfrågning om hydraulisk lösning 
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Del A i figurerna kommer att väga max 200 kg när den är som mest lastad. Hela den tyngden 

kommer inte att vila på den del som utför lyftet eftersom den är inspänd vid ramen.  

Bordet kommer att stå på hjul och förflyttningar av det kommer att göras därför är det 

önskvärt med en lösning för hydraulik som inte helt mobil och då om möjligt ej driven av el. 

Jag tänkte att kanske en fotpump kanske kunde vara lämpligt.  

Lyftets längd behöver vara ca 300 mm.  

Lyftning och sänkning sker med fördel under ganska låg hastighet. 
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Bilaga 7. Hydraulpump 

 

Figur 7. Hydraulpump (CA-Verken, 2009)
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Bilaga 8. Hydraulcylinder 

 

Figur 8. Hydraulcylinder. (CA-Verken, 2009)
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Bilaga 9. Underlag för förfrågning on gångjärn 

 




