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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete syftar till att ta fram ett underlag till stöd för utvecklingen av 
ergonomiskt utformade städskaft med tillhörande platta. Det innefattar hela kedjan 
från enkätundersökningar till färdigt designkoncept.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur dagens skaft uppfattas av lokalvårdarna och att 
göra förbättringar utifrån dessa resultat. Projektet genomfördes i samarbete med 
Swish AB, som tillverkar och utvecklar städskaft, och forskargruppen för ergonomisk 
design vid avdelningen för industriell design på Luleå tekniska universitet.  
 
Arbetet har utförts med systematisk problembehandling. De moment som ingår i detta 
är informationsinsamling, problembestämning, problemundersökning, idéverksamhet, 
idébedömning och formgivning. 
 
En enkät utformades och besvarades av 71 lokalvårdare. Resultatet av denna enkät 
visade att dagens städskaft i stort sätt var bra. Projektet begränsades till att förbättra 
bara vissa delar av skaftet, då de andra delarna redan uppfattades som bra eller hade 
bättre lösningar redan på marknaden.  
 
Ett antal idéer togs fram och värderades i en kriterieviktningstabell. Idéerna med högst 
poäng vidareutvecklades och kombinerades till ett slutgiltigt koncept. Resultatet blev 
ett grepp tillverkat i termoplastisk elastomer, med en möjlighet att anpassa greppet 
efter användarens handstorlek genom att ta på/av ett extra lager.  Ett liknande grepp 
har tagits fram för den undre handen, men denna täcker en större yta eftersom olika 
personer håller skaften på olika sätt. Den största förändringen på plattan är en 
friktionsyta för att kunna använda foten på svårare fläckar.  
 
Idéerna är enkla, lättanvända och går att kombinera på olika sätt. De måste dock 
utvärderas och bearbetas mer innan de kan tillverkas. 
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Abstract 
 
This thesis forms a base for designing an ergonomic cleaning shaft and its platform. 
The thesis contains the entire course of the study from questionnaires to the finished 
design concept.  
 
The purpose of this study is to find out how the shafts used today are preserved by 
cleaning personal and to make improvements using these results. The project has been 
made in co-operation with Swish AB, a company that manufactures and develops 
cleaning shafts, and with a group of ergonomic design scientists with the department 
for industrial design at Luleå University of technology.  
 
The study uses systematical problem solving that includes gathering information, 
determining the problem, studying the problem, developing ideas, assessing the ideas 
and finally designing.  
 
A questionnaire was answered by 71 cleaners and the results show that the shafts used 
today are mainly good. The project was limited to improving only parts of the shafts, 
since the other parts already where perceived as good or had better solutions already 
out on the market. 
 
Evaluations of the ideas were made using a concept screening matrix. The ideas with 
the highest scores were developed further and combined to make a final concept. The 
end result became a handle made out of thermoplastic elastomer with a possibility of 
adjusting the handle to match the users palm size by adding or removing extra layers. 
Similar handles have been developed for the lower grip, but the difference is that it 
covers a larger surface because different people hold the shaft in different ways. In 
this study, the most exciting innovation made for the platform is a frictional surface 
that makes it easier to use your foot to get rid of tough stains.  
 
The ideas are simple, easy to use and can be combined in different ways. However 
they need to be evaluated and revised more before they can be manufactured.  
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Förord 
 
Den här rapporten redovisar mitt examensarbete på Civilingenjörsprogrammet 
Ergonomisk design och produktion, inriktning mot ergonomisk design vid Luleå 
tekniska universitet (LTU). Arbetet omfattar 20 universitetspoäng och är det 
avslutande momentet i utbildningen. Projektet genomfördes september 2005 till 
januari 2006 i samarbete med Swish AB i Norrhult och forskargruppen för 
ergonomisk design vid avdelningen för industriell design, LTU. Arbetet utfördes i 
Tranemo. 
 
Jag vill tacka alla vänliga lokalvårdare som svarat på mina enkäter och intervjuer, 
experterna på området, Swishs personal, speciellt min handledare Per-Ove 
Rosenqvist. Jag vill även tacka mina handledare på universitetet Jan Lundberg och 
Rupesh Kumar.  
 
 
 
Caroline Rundgren 
Tranemo 2006-02-19 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Försäkringsbolaget AFA har gett forskningsanslag till ett 3-årigt aktionsprogram som 
syftar till att minska arbetsskadorna och sjukskrivningarna hos städpersonal. 
Programmet drivs av LTU, Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Arbetslivsinstitutet 
(ALI). LTU:s uppgift är att bedriva forskning som leder till bättre utformade 
städredskap. Detta examensarbete utgör en extra insats från LTU utöver de fastlagda 
uppgifterna inom projektet 
 

1.1.1. Swish AB 
 
Swish AB i Norrhult produktutvecklar och tillverkar städskaft med tillhörande stativ 
och moppar. De har mer än 30 års erfarenhet i branschen och säljer sina produkter 
över hela världen. Deras mål är att utveckla och tillverka nytänkande produkter för 
professionellt användande.  
 

1.1.2. Ergonomiska städskaft 
 
Det mest grundläggande för ett ergonomiskt städskaft i dagens läge är möjligheten att 
höja och sänka skaftet så att det passar användarens längd, en lagom längd är att 
skaftets övre del ska vara mellan axeln och hakan1. Ibland delar man samma skaft 
med någon annan och då bör det vara lätt att justera längden.  
 
Nästa sak är greppet, allmänt är att ju större storlek desto bättre. Ett för litet grepp kan 
ge kramp och spänningar i händerna och ett för stort kan vara svårt att få grepp runt. 
Tidigare undersökningar i ämnet har visat att 30 – 35 mm i diameter är ett bra mått2.  
 
Greppet får inte heller vara alltför halt så det glider ur handen. Greppen tillverkas i 
allmänhet av plast och ibland av skumgummi, om man vill ha ett mjukare och större 
grepp. Swish har även ett handstöd som tillval på sina skaft, eftersom det är meningen 
att man ska kunna lätta mer på sitt handgrepp och vila handen medan man städar. 
 
Ett annat ergonomiskt verktyg är en kula på toppen av skaftet, där man ska kunna vila 
sin hand medan man arbetar.  
 
Redskapets totala tyngd får inte vara för stor, då detta kan leda till belastningsskador i 
axlar och rygg, ibland kan det till och med räcka med kroppens egen tyngd för att 
överbelastning ska uppstå3. Swish tillverkar sina skaft i aluminium. Ett ännu lättare 
material är kolfiber, men på grund av tillverkningskostnaden för detta material 
används det inte så ofta. Tyngden på redskapet beror väldigt ofta på om man har en 
våt eller torr mopp. Med en torr mopp blir det också väldigt låg friktion och det gör att 

                                                
1 Swish AB 
2 Swish AB 
3 http://www.av.se/webbshop/pdfroot/adi_447.pdf  

http://www.av.se/webbshop/pdfroot/adi_447.pdf
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redskapet uppfattas lättare än vid användning av en våt mopp som ger en högre 
friktion.  
 

1.2. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur skaften används ute på olika 
arbetsplatser idag och uppfattas av sina användare, samt ta fram designkoncept och 
konstruktionslösningar på nya och mer ergonomiska städskaft.  
 
Designen på skaftet får gärna vara lite mer vågad i kontrast mot dagens relativt enkla 
skaft för att uppmuntra användandet av det. Konstruktionen ska vara lätt att använda, 
men även vara av hög kvalité och klara tuffa tag, i enlighet med Swishs mål.  
 

1.3. Avgränsning 
 
Arbetet har avgränsats till att bara ta fram koncept och inte fortsätta med prototyper. 
Dock har nya idéer på konstruktioner och material undersökts.  
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2. Teori 

2.1 Ergonomi 
 
Vad är ergonomi? Ergonomi är en vetenskap för att optimera samspelet mellan 
människan och miljön, det handlar om att anpassa arbetet till människan. Man utgår 
från människans behov, förutsättningar och begränsningar för att utveckla nya 
verktyg, arbetssätt och arbetsplatser4. För att uppnå ökad säkerhet, komfort, hälsa och 
effektivitet i arbetet ser man i ergonomi även till det anatomiska, fysiologiska och 
psykologiska aspekterna av människans arbetsmiljö.  
 
Varför behöver ett städskaft vara ergonomiskt? Enligt en undersökning AFA har gjort 
är användandet av städskaft det absolut vanligaste momentet vid lokalvård. Upprepar 
man ett moment väldigt ofta kan det ge belastningsskador trots att det inte är så tung i 
sig5. Därför är det viktigt att arbetsredskapet är ergonomiskt och anpassat efter 
människan.   
 

2.2 Ergonomiskt grepp 
 
För att erhålla ett ergonomiskt utformat grepp får handtaget på ett städskaft varken 
vara för stort eller för litet. Om handtaget är för litet kan det medföra arbetsskador 
som kramp och domningar i handen6. Storleken på greppet ska anpassas efter hur 
stora händer man har.  På ett lagom stort grepp når endast fingerspetsarna fram till 
muskelkudden på handen. Är det för litet gräver fingrarna sig in i handflatan och är 
det för stort når fingrarna inte runt. Lagom stora diameter på ett handtag är mellan 30 
och 35 mm7.  
 
För att vara ergonomiskt ska greppet inte heller vara för halt eller för strävt/klibbigt8. 
Är det halt glider skaftet i handen och handmusklerna ansträngs mer för att få ett fast 
grepp. Om greppet är strävt klibbar det fast och det är svårt att ändra ställning på 
handen inför de olika arbetsmomenten. Inom lokalvården är det även viktigt att skaftet 
är lätt att hålla rent så att det inte sprider smuts omkring sig. Ett glatt skaft är lätt att 
göra rent medan det sträva kan vara väldigt svårrengörligt. Det optimala handtaget är 
förmodligen ett mellanting, ett grepp som inte är för halt eller för klibbigt och som 
samtidigt är lätt att göra rent.  
 
På Swish AB finns det idag i stort sett tre olika sorters grepp:  

• Plast, som är lätt att göra rent men kan ibland uppfattas som halt. (Se sidan 21 
figur 17.) 

• Aluminium, inget eget handtag utan samma som skaftet, vilket är lätt att hålla 
rent men kan uppfattas som halt. (Se sidan 22 figur 19.) 

                                                
4 http://www.av.se/temasidor/ergonomi/#  
5 http://www.av.se/webbshop/pdfroot/adi_447.pdf  
6 http://www.bergotools.se/pdf/sve-erg.pdf 
7 Swish AB 
8 Swish AB 

http://www.av.se/temasidor/ergonomi/#
http://www.av.se/webbshop/pdfroot/adi_447.pdf
http://www.bergotools.se/pdf/sve-erg.pdf
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• Skumgummi, ger ett större och mjukare grepp men går lätt sönder och är svårt 
att hålla rent. Det kan även uppfattas som klibbigt men många som fått 
problem med händerna tycker att detta grepp är bäst. (Se sidan 21 figur 18.) 

 
Tittar man utanför städskaft på andra produkter såsom golfklubbor, mejslar och 
knivar9 kan man hitta andra användbara material, till exempel termoplastiskt gummi, 
som är lite mjukare än plast, men ändå inte så mjukt som skumgummi. 
 

2.3 Ergonomiskt skaft 
 
Ett ergonomiskt skaft ska vara lätt att ändra i höjdled för att kunna användas av olika 
personer och till olika moment. Ett för lågt skaft kan lätt ge ryggont och ett för högt 
kan ge smärtor i axlar. Optimal längd på skaftet är när dess övre kant är mellan axeln 
och hakan10, men beroende på olika arbetsmoment som städning i trappor kan det 
ibland vara nödvändigt att ha skaftet kortare eller längre.  
 
Om det är svårt att ändra längden är det ingen som orkar anpassa skaftet efter sig själv 
och då uppstår arbetsskador. Enligt Swish AB finns det idag tre sätt att ändra längden 
på skaften: 
 

• Skruvlås, figur 1, med vilket man skruvar in en skruv i det inre teleskopröret 
när man är nöjd med skaftets längd. En lättanvänd metod, men den kräver att 
man böjer sig ner för att komma åt att skruva på skruven. Detta är en hållbar 
metod, eftersom skruven sällan går sönder.  

 
Figur1, skruvlås där man vrider på skruven för att låsa upp låsningen mellan de två rören. 

 
• Vridlås, figur 2, varvid man vrider runt det övre röret medan det undre är 

stilla. Fästet mellan dem lossnar då och man kan ställa in rätt längd. För att sen 
låsa det igen på rätt ställe vrids det övre röret åt andra hållet. En lättanvänd 
metod, men det finns en risk att mekanismen går sönder.   

                                                
9 http://www.bergotools.se/pdf/sve-erg.pdf  
10 Swish AB 

http://www.bergotools.se/pdf/sve-erg.pdf
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Figur 2, vridlås där man vrider det övre röret för att lossa fäste mellan de två rören.  

 
• Klickfunktion, figur 3, en ganska ny uppfinning, där en knapptryckning uppe 

vid handtaget låser upp blockeringen mellan de två rören så att de går att 
förskjuta relativt varandra. När man är nöjd med höjden är det bara att släppa 
knappen. Fördelen med denna metod är att man slipper böja sig ner och slipper 
vridmomentet. Det är oklart om mekanismen är tillräckligt hållbar. 

 

 
Figur 3, klickfunktion vid handtaget för att låsa upp fästet mellan de två rören. 
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3. Metod 
 
Arbetet har genomförts med hjälp av systematisk problembehandling11. Det går till på 
så sätt att man delar in arbetet i olika faser: 

1. Informationsinsamling 
2. Problembestämning 
3. Problemundersökning 
4. Idéverksamhet 
5. Idébedömning 
6. Formgivning (slutförande) 

 
Ett naturligt arbetssteg vid problembehandlingen är att komplettera ett tidigare 
moment när man redan kommit vidare till nästa steg. Det man eftersträvar när man 
behandlar problemet steg för steg är: 

1. Nödvändiga fakta samlas in. 
2. Fakta och problem analyseras och klarläggs.  
3. Värderelationer upprättas, alternativa idéer till problemens lösning tas fram i 

tillräcklig grad. 
4. Dessa idéer bedöms objektivt. 
5. Den bästa lösningen väljs och genomförs. 

 

3.1 Informationsinsamling 
 
Det är viktigt att man får in en korrekt och mångsidig information innan man påbörjar 
utvecklingssteget. Detta ligger till grund för hela arbetet. Innan information börjar 
samlas in måste en bedömning av vilken information som är nödvändig för arbetet 
klargöras, detta för att arbetet ska kunna startas upp på en fast grund. 
 

3.1.1 Enkäter 
 
I den här undersökningen har det valts att använda enkäter för att få in en större 
mängd data på så kort tid som möjligt. De ligger som underlag för att studien ska bli 
mer vetenskaplig. En fördel med enkäter är att man kan dra generella slutsatser.   
 
En enkät ska vara kortfattad och lätt att besvara. Frågorna ska utformas med hög 
standardisering, det vill säga fasta svarsalternativ. Öppna frågor ska undvikas 
eftersom dessa ändå inte går att dra generella slutsatser ifrån och ibland kan det vara 
svåra att se vad som är skrivet. 
 

3.1.2 Intervjuer 
 
För att få in mer djupgående information gjordes en del intervjuer med utgångspunkt 
från hur enkäten besvarats. En del av intervjuerna gjordes via telefon, men allt 

                                                
11 PAHL, G., BEITZ, W. (1995) och HAMRIN, Å., NYBERG, M. (1993) 
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spelades in för att öka koncentrationen på vad som sades och för att kunna ställa 
följdfrågor. Intervjun bestod av öppna frågor, såsom varför och hur, och baserades på 
vad personen svarat i enkäten.  
 

3.1.3 Studiebesök Swish AB 
 
Ett studiebesök gjordes på Swish AB för att ta reda på vad de ville få ut av det här 
examensarbetet och även se vad de tillverkade för slags städskaft idag. En kortare 
rundvandring i tillverkningslokalerna klargjorde hur skaften tillverkas idag och 
underlättade vidare tankegångar om hur ett nytt skaft ska kunna se ut och inte vara 
alltför svårt att tillverka. 
 
Swish AB hjälpte även till att klargöra vilka enkätfrågor som var nödvändiga att få 
besvarade innan utvecklingsarbetet påbörjades. 
 

3.1.4 Övrig information 
 
Övrig information togs fram genom Internet och kurslitteratur från tidigare kurser. 
 

3.2 Problembestämning 
 
Avsikten med problembestämning är att få fram problemets natur. Detta görs genom 
att gå igenom följande tre moment:  

• Formulera problemet, det vill säga beskriva det. 
• Bestämma problemnivå för att fastlägga lämplig utgångspunkt för 

problembehandlingen, där hänsyn tas till abstraktion respektive konkretisering. 
• Uppdela och avgränsa problemet med avseende på omfattning eller resultat. 

 
Bestämningsarbetets mål är att klargöra och redovisa problemställningen i form av en 
problembeskrivning.  
 

3.3 Problemundersökning 
 
Detta är en fördjupande fas som utreder problemets bakgrund, nuläge och framtida 
situation. Man går till väga på följande sätt: 

• Uppdela problem, varvid ett komplicerat problem uppdelas i mindre 
delproblem för att analyseras var för sig för att till slut sättas ihop till det 
ursprungliga totalproblemet. 

• Analysera problem, vilket är en utredning av problemets syfte så att man kan 
komma fram till vilka krav och önskemål på resultat man vill uppnå. 

• Precisera problem genom begränsning till de viktigaste problemdelarna eller 
ytterligare specificering av problemet. 
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3.3 Idéverksamhet 
 
Lösningar på del- och totalproblem tas fram. Så många idéer till lösningar som 
möjligt tas fram för att senare göra elimineringar av mindre bra idéer. Problemen ska 
lösas med hänsyn till de mål som är uppsatta för respektive del.  
 

3.4 Idébedömning 
 
De idéer som verkar mest lovande bör vidareutvecklas och göras praktiskt 
användbara. Under denna del börjar man systematiskt ta fram de förslag som verkar 
bäst och bedömer dessa därefter igen.  
 
Lösningarna ska värderas mot de krav och önskemål man ställt upp i början. En idé 
ska inte förkastas direkt bara för att den inte verkar gå att genomföra i praktiken utan 
man måste vårda idén så att den till slut kan stå på egna ben.  
 
Detta görs genom kriterieviktning12, det går ut på att man först gör upp en tabell med 
kriterier och koncept. Därefter bedömer man varje koncept mot varje kriterium, man 
sätter ett plus (+) om man tycker det uppfyller kriteriet, ett minus (-) om det inte 
uppfyller kriteriet och noll (0) om det är neutralt, inte har med kriteriet att göra. När 
detta är gjort räknar man antal plus, minus och noll och får ihop ett slutvärde. Det 
koncept som får högst poäng fortsätter man med. Ibland tar man även med en annan 
idé som har fått lite sämre resultat och kombinerar den med den bästa idén. Till slut 
kommer man fram till vilket/vilka förslag man vill satsa på.   
 

3.5 Formgivning (slutförande) 
 
Till slut är det dags att finbearbeta idéerna man kommit fram till i den förra fasen och 
när det är klart väljer man ut den bästa idén för att visa upp som färdigt resultat. 

                                                
12 ULRICH, K. T., EPPINGER, S. D. (2004) 
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4. Genomförande 

4.1 Informationsinsamling 
 
Arbetet började med en research på vad företaget Swish AB ville få ut, detta genom 
att prata på telefon med dem och ett studiebesök på företaget. Med på mötet, vid 
studiebesöket, var Åke Gustafsson, produktchef för textilier, Per Ove Rosenqvist, 
marknadsföringschef och produktutvecklare, samt Daniel Nilsson, säljrepresentant. 
Per Ove Rosenqvist berättade om Swish AB och dess olika produkter, bland annat 
visade han ett relativt nytt städskaft som de skulle lansera i USA hösten 2005.  
 
Till detta möte var ett första utkast till enkäten medtaget och alla på mötet kom med 
kommentarer på vilka frågor som var onödiga och vilka som borde läggas till.  
 
När alla var nöjda med enkäten berättade Per Ove lite mer om alla olika skaft Swish 
AB tillverkar och sedan blev det ett kort studiebesök på fabriken för att studera hur 
städskaft tillverkas så att lösningen på problemet inte skulle bli alltför orealistisk.  
 
Efter besöket fortsatte vidareutveckling av enkäten. Jan Lundberg vid LTU gick 
igenom alla frågor ur ett vetenskapligt perspektiv. Därigenom togs alla öppna frågor 
bort för att istället användas i intervjuer och alla frågor fick färdiga svarsalternativ för 
att det skulle vara så hög standardisering som möjligt. Detta gör man för att lättare 
kunna sammanställa resultatet och för att kunna dra generella slutsatser.  
 
Enkäten granskades ett antal gånger av alla handledare innan den var färdig. För att se 
om frågorna gick att förstå och om det blivit skrivfel någonstans genomfördes ett 
pilottest. Då enkäten bestod av många sidor var det intressant att se hur lång tid det 
tog att besvara den, det tog ungefär 10 minuter. Efter första pilottestet blev det nya 
förändringar på enkäten och därför testades den ännu en gång. Denna gång uppstod 
inte så många frågetecken och efter lite mindre ändringar var det bestämt att enkäten 
var klar. Se den färdiga enkäten i bilaga 1.  
 
Därefter var det tid att hitta personer som var villiga att besvara frågorna i enkäten. De 
flesta som svarat på enkäten jobbar på Borås lasarett. Enkäterna delades ut under 
deras arbetslagsmöten och eventuella frågor besvarades på plats. Andra lokalvårdare 
som svarat på enkäten jobbar på Dammråttan och Maries Allstäd (städar både hemma 
hos folk och på butiksgolv), Tranängsskolan, Teknos (kontor) och Tranemo 
vårdcentral. Allt som allt besvarade 71 personer enkäten.  
 

4.1.1 Enkäter 
 
Sammanställningen av enkäterna är gjord i Microsoft Excel. Ett antal grafer är 
framtagna för att få en översikt av resultatet. Frågorna testades även mot varandra för 
att se om det fanns någon korrelation. En statistisk analys av enkäten för att se hur stor 
procent av Sveriges lokalvårdare som tycker likadant är gjord och kan läsas i bilaga 4. 
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Nedanstående figurer 4a och 4b visar vilka sorts skaft lokalvårdarna använder och hur 
lätt/svårt de tycker det är att ställa in rätt längd på skaftet. Eftersom klickfunktion inte 
riktigt har hunnit ut på marknaden har det inte gått att undersöka hur den uppfattas. 
Det man kan utläsa ur dessa grafer är att det är lite vanligare med skruvlås än vridlås, 
men att användaren tycker det är ungefär lika lätt att ändra längden på bägge. I figur 5 
kan man se hur ofta de olika skaften ändras.  
 

Hur lätt/svårt är det att ändra längden på skaftet?
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Figur 4a visar vilka typer av låsningar på skaften de tillfrågade använder och hur lätt/svårt de tycker 
det är att ändra längden på skaftet. 
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Figur 4b visar vilka typer av låsningar på skaften de tillfrågade använder och hur lätt/svårt de tycker 
det är att ändra längden på skaftet, det vill säga samma som 1a men i procent. 
 

Hur ofta ändras längden på skaftet?
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Figur 5 visar hur ofta man ändrar längden på skaftet.  
 
Ett test för att se om ålder har något samband med hur svårt de uppfattar att det är att 
ändra längden på skaft med vridlås visar en tendens på att ju äldre man är desto 
svårare tycker man det är, figur 6. Samma test gjordes på skaft med skruvlås, men där 
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kunde det inte ses någon korrelation. Detta tyder på att svårigheten med skruvlås inte 
är åldersoberoende.  
 

Vridlås

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70

Ålder

H
ur

 s
vå

rt 
är

 d
et

 a
tt 

än
dr

a 
lä

ng
de

n

Serie1

 
Figur 6 visar en tendens till att äldre personer tycker det är svårare att ändra längden på skaft med 
vridlås än yngre personer. 
 
Det gjordes även test på ålder mot hur ofta de ändrar längden. Där kunde inte någon 
korrelation utläsas, varken på vridlås eller på skruvlås. Det vill säga det är 
åldersoberoende hur ofta man ändrar längden på skaftet. Det blev inte heller något 
samband mellan hur ofta de ändrar längden mot hur svårt de tycker det är. Vilket 
betyder att även om de tycker det är svårt ändrar de längden ofta på skaftet, eller trots 
att de tycker det är lätt ändrar de aldrig på längden. 
 
Figur 7 visar vilken bredd på plattan som är vanligast ute på arbetsplatserna. De olika 
bredderna passar bra på olika ställen, men vanligast förekommande är 60 cm som 
fungerar nästan överallt. Den minsta, 23 cm, används ofta på toaletter där det annars 
är svårt att komma åt. 40 cm används ofta av de städare som städar hemma hos folk, 
där det sällan finns öppna ytor. De två större storlekarna 75 och 120 cm används på 
öppna ytor som korridorer och butiksgolv. På frågan om de bara fick ha en bredd, 
vilken skulle de då föredra blev svaret 60 cm, förutom de som jobbade på lite mindre 
utrymmen, de ville hellre ha 40 cm. 
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Vilka storlekar på stativ används och hur ofta?
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Figur 7 visar vilka bredder på plattan/stativet som används oftast. 
 
Eftersom olika städmoment kräver olika behov från städskaftet undersöktes det hur 
ofta olika moment utfördes, se figur 8. Det absolut vanligaste städsättet är 
fuktmoppning, åtminstone på stora företag. På mindre företag finns inte samma 
resurser och där är det vanligare med torrmoppning. Det är dock viktigt att veta att 
samma skaft används till både våt-, fukt- och torrmoppning. En del lokalvårdare 
använder även städskaftet på väggar och tak.  
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Figur 8 visar vilka moment städskaften används till.  
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Olika sorters moppar används också, vanligast är kardborrefästning som uppskattas av 
de flesta. Ett annat fastsättningsmoment är fickmodell, figur 9. Som man kan se i figur 
10 är det ingen av dem som använder fickmodellen som tycker att det är svårt, medan 
det däremot finns ett fåtal som tycker kardborre är svårt att använda.  
 

 
Figur 9 visar en mopp av modellen fickmodell, moppar som fästs med kardborrar ser likadana ut 
förutom att de inte har någon ficka på kanterna.  
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Figur 10 visar fastsättningsanordning och hur svårt det är att byta moppen.  
 
En annan fråga på enkäten handlade om hur greppet uppfattades, om det var för litet 
eller för stort, kändes halt eller strävt och om det uppfattades kallt eller varmt. Även 
ett överskådligt betyg sattes på hela greppet. Svaren sammanfattades i figur 11-14 och 
visar att de flesta användare är nöjda med greppen som finns i dag, men de som inte är 
så nöjda åskådliggjorde vad som skulle kunna bli bättre. Det spelar i stort sett ingen 
roll vilket material greppet består av, de som hade klagomål tyckte greppet var för 
litet, halt och kallt. Det vill säga ett material som är varmare och strävare skulle 
troligtvis uppskattas.  
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Figur11 visar hur greppet uppfattas i stort (4 = OK). 
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Figur 12 visar hur greppets storlek uppfattas (4 = lagom). 
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Figur 13 visar hur greppets känsla uppfattas (4 = lagom). 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kallt 1 2 3 4 5 6 Varmt 7

Grepp värme

A
nt

al
 a

nv
än

da
re Plast

Aluminium

Skumgummi

Annat

 
Figur 14 visar hur greppets värme uppfattas (4 = lagom). 
 
På de flesta skaft som finns ute på marknaden idag går det att byta redskapet som 
sitter längst ner. I de flesta fall byter man bara plattan där nere när plattan har gått 
sönder, ungefär en gång per år. Plattan är oftast gjord i aluminium med plastsidor som 
håller fast kardborrebanden. Fastsättningsanordningen är också ofta i plast.  
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De flesta som testat att byta stativ på skaftet tycker det är lätt, men det är många som 
aldrig har testat och som därför inte vet och det finns även dem som tycker det är 
svårt. 
 
På frågan om det går att låsa stativleden gavs det varierande svar, många visste inte 
om det var möjligt varvid det är svårt att veta om folk svarat rätt. Av de skaften som 
undersöktes gick kanske hälften att låsa lite grann, men inte helt vilket egentligen var 
avsikten med frågan.  
 
Vanligaste material i skaftet är aluminium, detta är antingen lackerat, täckt med ett 
plastlager eller bara anodiserat. Vanligast är lackerat. Skaftets tyngd uppfattas som 
lagom. 
 
Skaftet i sin helhet uppfattas generellt som OK och bra, de som inte tycker skaftet är 
bra klagar ofta på greppet och ibland även på tyngden, men troligtvis har de som 
klagar på tyngden gamla skaft.  
 
Ett fåtal personer har testat städskaft med kula på toppen. Åsikterna om detta skaft är 
väldigt olika, vissa älskar det och andra ogillar det.  
 
Få lokalvårdare har städat med s-formade skaft, de flesta vet inte ens vad det är. De 
finns dock de som testat liknande skaft som har varit ledade och de tyckte att dessa 
har varit svåra att arbeta med. Det handlar nog mycket om utbildning och vana för att 
klara av att städa med ett sådant skaft.  
 
Många städare har lite krämpor i kroppen, men bara 13 personer tror att det kan beror 
på skaftet eller dess arbetsmoment, se figur 15. De sex personer som inte vet, 
misstänker antagligen att det beror på skaftet. Eftersom inte alla har besvarat frågan 
ger detta (19/52) 37 % som tror att arbetsskador uppkommer på grund av skaftet. Det 
bör observeras att den ställda frågan kan missuppfattas, en anledning till detta kan 
vara att somliga förknippar städskaftet med hela rengöringsmomentet moppning. 
Vilket i tidigare forskning, 13 och 14, har visats vara skadligt. 
 

                                                
13 KUMAR, R. CHAIKUMARN, M. KUMAR, S. (2005) 
14 KUMAR, R. CHAIKUMARN, M. LUNDBERG, J. (2005) 
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Tror du dina skador beror på städskaftet?
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Figur 15 visar hur många lokalvårdare som tror att deras värk i kroppen beror på städskaftet. 
 
Skador och värk som kan bero på skaftet kan komma ifrån: 

• Gamla skaft. 
• Våtmoppning/svabbning. 
• Monotomt arbete/upprepning. 
• Skrubbande. 
• Virvla/städ-åttan. 
• Vridmoment 
• Extra smutsigt till exempel under vintern. 
• Städning under sängar eller andra svåråtkomliga ställen. 

 
12 personer har under det senaste året varit sjukskrivna (figur 16), fem av dessa tror 
att det beror på städskaftet och dess arbetsmoment, övriga har varit sjukskrivna för 
andra orsaker. Sjukskrivningsprocenten på grund av städskaftet blir därför (5/71) 7 %, 
vilket är ungefär var femtonde person.  
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Sjukskrivningar det senaste året?
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Figur 16 visar hur många som varit sjukskrivna det senaste året och hur länge.  
 

4.1.2 Intervjuer 
 
Fem personer som besvarat enkäten har ställt upp på intervju, fler personer har dock 
kommenterat frågorna medan de svarade på enkäten. På intervjuerna kom det fram 
varför de svarat som de gjort och vad som är bra och dåligt med skaften idag. 
Intervjuerna besvarade också frågor om hur de städade med de olika skaften och hur 
stor del av dagen städskaften användes.  
 
Vid intervjuerna kom det fram att det ofta beror på vana om man tycker det är lätt 
eller svårt att ändra längden på skaftet. Tillfällen då man ändrar på skaftet beror bland 
annat på att det är flera som använder samma skaft, men städfirmor tar även med sig 
skaften mellan jobben och fäller då ihop dem i bilen. 
 
Ungefär en tredjedel av alla lokalvårdare som besvarat enkäten har städskaftet för 
högt eller för lågt. Detta tyder på att de inte har fått någon utbildning. De som har fått 
utbildning har fått det från en äldre mer erfaren lokalvårdare, endas ett fåtal har fått en 
riktig ergonomi utbildning.  
 
Eftersom få personer visste om det gick att låsa stativleden ställdes en fråga om det 
var nödvändigt. Svaret blev, för att använda städskaftet på väggar och tak kan det vara 
bra att kunna låsa plattan för att få bättre stabilitet, men knappast för vanlig städning 
på golvet. Ska man städa väggar och tak kan man istället byta redskap helt och hållet.  
 
Även om de flesta tycker det är lätt att använda kardborreband för att fästa moppen 
finns det en del klagomål. Ett är att banden lätt blir smutsiga och är svårt att rengöra, 
då fungerar fastsättningen inte lika bra. Andra tycker att moppen korvar sig allt för lätt 
och att man då måste räta till den innan man kan fästa den på skaftet, vilket är 
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tidkrävande och jobbigt. Ett annat fastsättningsmoment är fickmodell, vid vissa typer 
av golv klarar man sig inte utan denna fastsättning och de som kan den rätta tekniken 
för att sätta fast moppen med hjälp av fötterna tycker denna är bättre än kardborre. De 
flesta kan dock inte tekniken och föredrar därför kardborreband.  
 
Det som kan gå sönder på plattan eller börja fungera dåligt är ofta kardborrebandet. 
Detta går dock att byta ut, men ibland går även sidostycket sönder och utan den glider 
kardborrebanden ut och då måste man byta hela plattan. Detta är oftast det enda 
tillfället då man byter stativ på skaftet.  
 
De som har varit med och bytt stativ tycker ofta att det är lätt, dock ligger det en 
svårighet i att trycka in plopparna om det har kommit in smuts i hålen. Eftersom byte 
är något som sker väldigt sällan är de intervjuade inte så oroade över detta moment.  
 
På ett av företagen har de även en annan lösning för att byta redskap, redskapet 
skruvas in i skaftet med gängor. Den intervjuade personen uppskattar denna metod 
och tycker den är lätt. Hon byter redskapet oftare än bara när det går sönder.  
 
Under intervjuerna togs frågan upp om de tycker det är nödvändigt att låsa 
stativleden. Det kom fram att det skulle kunna vara bra när man städar fönster och 
väggar, men knappast på golv, för där vill man ha ett så flexibelt redskap som möjligt. 
Rörlighet från lätt till trögt var det ingen som tänkt på.  
 
De som svarat, på enkäten, att skaftets tyngd uppfattas lätt har menat att de knappt 
reflekterar över det, men att det är bra. Många har jobbat ganska länge och har upplevt 
betydligt tyngre skaft och tycker därför att tyngden är bra nu. 
 
Av dem som testat att arbeta med städskaft med kula på toppen kan man generellt 
säga att de som använder skaftet rätt med handen uppifrån på kulan tycker det är bra, 
medan de som inte riktigt vet vad kulan är till för bara tycker den är i vägen. Är man 
van att använda ett vanligt rakt skaft kan det vara svårt att lära om, med kula på 
skaftet ska man faktiskt städa helt annorlunda. Där ska man hålla handen uppifrån 
istället för ifrån sidan som man gör i vanliga fall. 
 
Många lokalvårdare har ont någonstans på kroppen, de intervjuade personer har dock 
fått ont innan de började städa och tror inte det beror på städskaftet. Vissa moment 
med städskaftet är ändå mer krävande än andra, bland annat så är det jobbigare att 
jobba med en plaskvåt mopp än en torr och ibland måste man skrubba extra noga på 
en fläck. Den vanligt förekommande städ-åttan är också betydligt jobbigare än att bara 
trycka skaftet framför sig. Andra moment som dammsugning är betydligt mer 
krävande för kroppen än att städa med ett lätt städskaft, var en annan kommentar. 
 
De intervjuade personerna uppskattar att de använder städskaft från 25-75 % av 
dagen, det lägre värdet eftersom de även jobbar med maskiner, dammsugare, 
fönsterputsning och åker omkring mellan olika jobb. Det högre värdet stämmer bättre 
överrens vid normal städning på sjukhus.  
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4.2 Problembestämning 
 
Problembeskrivning: Ett ergonomiskt skaft ska vara lätt att höja och sänka, glida lätt 
mot golvet, komma åt i trånga utrymmen och ha ett skönt grepp. Städskaftet ska också 
ha hög hållfasthet för att inte gå sönder så lätt. Efter informationsinsamlingen kan 
man urskilja två områden som behöver lite extra arbete, greppet och plattans 
hållbarhet. Skaftet är redan lätt att höja och sänka. Dessutom finns det redan nya 
lösningar på marknaden, såsom klickfunktionen vid handtaget. Man skulle kunna 
utforma skaftet i någon böjd form, men det krävs då att lokalvårdarna får utbildning 
på hur det nya skaftet ska användas. Arbetet kommer i fortsättningen att utgå ifrån ett 
rakt skaft. Städskaftets utformning kan inte förbättra friktionen mot golvet, det 
handlar om moppens utförande och som plattan ser ut idag kommer man redan bra in i 
hörn och så vidare.  
 

4.3 Problemundersökning 

4.3.1 Greppet 
 
Förr i tiden gjordes städskaft utan speciella grepp. Oftast var det en enkel träpinne 
man höll i. Idag finns det en mängd olika sorters grepp, alla med sina för- och 
nackdelar. Fortfarande finns det skaft utan något speciellt handtag (figur 19), men 
idag är åtminstone skaften bredare vilket är bättre för handens anatomi. Sedan finns 
det speciella plasthandtag att hålla i för den övre handen (figur 17). Detta är ofta 
utformat så att det är lite tjockare i mitten, vilket ger ett bättre grepp. Tyvärr har man 
här inte alls tänkt på den undre handen som då håller direkt runt skaftet. På Swish AB 
tillverkas handtaget i HD polyeten plast, ett material som är väldigt slagtåligt.  
 
Ännu ett grepp värt att nämna är skumgummigreppet (figur 18), ett mjukt luftigt 
material som sviktar under handen. Det finns ibland ditsatt för bägge händerna. 
Tyvärr går det lätt sönder och är ganska ohygieniskt, men är utbytbart. Personer som 
har problem med händerna tycker väldigt mycket om det.  
 

        
Figur 17, plasthandtag    Figur 18, Skumgummigrepp  
 
På toppen av skaftet kan man sätta en roterande eller fast kula (figur 19 och 20) för att 
vila handen på när man städar. Rätt använd fungerar den bra, men många förstår inte 
hur den ska användas och tycker att den är i vägen.  
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  Figur 19, handstöd och kula   Figur 20, roterande kula 
 
Ett optimalt grepp ska vara mjukt och sviktande under handen så man kan hålla lättare 
och hårdare utan problem. Det skulle vara bra om man kunde anpassa det till olika 
personers handstorlek. Det ska vara lätt att hålla rent och helst hålla skaftets livslängd.  
 

4.3.2 Plattan 
 
För länge sen fanns det ingen städplatta, man städade med svabbar som man doppade 
i vatten, ett tungt och tidskrävande arbete. Dagens städplatta har sneda inåtlutande 
sidor så att ena långsidan är kortare än den andra, se figur 21. Detta gör att man lätt 
kommer åt att städa i hörn. Formen är även bra för städning på öppna ytor med städ-
åttan.  
 

 
Figur 21 visar dagens städplattor, de vita pluttarna fäster plattan i skaftet. 
 
Ofta fästs moppen med hjälp av kardborreband, vilka går att byta när de blivit alltför 
smutsiga och inte fungerar så bra. Detta går till på så sätt att man tar bort plastkanten 
på kortsidan och drar ut bandet. Därefter sätter man in ett nytt och sätter tillbaka 
kanten. Då och då går kanten sönder, på grund av att man bytt ett flertal gånger eller 
genom slitage, efter att ha slagit i hårda kanter. Utan plastkant kan kardborrebandet 
åka ut och hela plattan måste bytas. På Swish AB tillverkas kanten i acetalplast 
(POM). Den har bra friktions- och nötningsegenskaper.  
 
Andra fastsättningsanordningar finns också, såsom fickmodellen. Vid vissa 
städmoment är den bra att ha, men eftersom kardborreband är vanligare och oftast 
enklare att använda kommer arbetet i fortsättningen kretsa kring denna som 
fastsättningsanordning.  
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För att få fast plattan i stativet används idag små pluttar (figur 21 och 22) som man 
kan trycka in och som åker ut i små hål i skaftet och låser fast plattan. Dessa är ganska 
svåra att trycka in om skaftet inte hållits ordentligt rent. Nu byter man inte plattan 
särskilt ofta, kanske en gång per år, men det skulle absolut kunna göras lättare. En ny 
metod som nyligen kommit ut på marknaden är en förlängning av pluttarna så de 
lättare går att trycka in när det är dags att byta plattan, se figur 22.  
 

 
Figur 22 visar en förlängning av de vanliga pluttarna så man lättare kan byta redskap på städskaftet.  
 
Ett annat sätt att byta redskap på skaftet idag är genom gängor, det vill säga man 
skruvar in redskapet i skaftet.  
 
På vissa stativ kan man låsa stativleden. Låsningen går att se i figur 23 och 24. Den 
svarta biten går att trycka ner, vilket gör att skaftet inte kan röra sig åt sidorna, men 
kan fortfarande röras fram och tillbaka. 
 

   
Figur 23, stativled öppen    Figur 24, stativled låst 
 
För att få bort svårare fläckar på golvet, fläckar som kräver extra gnuggning, finns 
ibland en pigg som sticker upp eller en räfflad yta, så man kan få grepp med foten och 
jobba med benet istället för med rygg och axlar.  
 
En ny platta ska uppfylla vissa krav. Den ska hålla för hårt arbete. Den ska ha bra 
fungerande fastsättningsanordning för moppen och fastsättning i skaftet. En del på 
plattan ska vara skrovlig så att man kan ta hjälp av foten på svårare fläckar. Den ska 
även gå att låsa i en led så att den lättare går att använda på väggar.  
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4.4 Idéverksamhet 

4.4.1 Grepp 
 
Greppytan bör vara mindre hal. För att åtgärda det problemet får man ta och titta på 
nya material såsom termoplastiskt gummi (styrenbutadienstyren (SEBS)) eller 
termoplastisk elastomer (TPE)15, 16 och 17. SEBS används istället för vulkaniserat 
gummi bland annat som handtag på handverktyg. TPE används ofta istället för 
vulkaniserat gummi eller mjukgjord PVC och är enkelt att forma med hjälp av 
extrudering eller formsprutning. Med något av dessa material blir greppet också 
mjukare och ger bättre svikt mot handen.  
 
Antingen kan man göra hela greppet i ett nytt material eller så kan man göra vissa 
greppytor eller lameller i det ordinarie greppet. Då kan man också få till ett snyggt 
estetiskt mönster. För att vara lätt att göra rent, är det viktigt att materialet inte är 
alltför klibbigt.  
 
Greppet ska kunna anpassas efter användarens hand. Detta kan åstadkommas genom 
att man säljer en större modell på 35 mm i diameter och en mindre modell på 30 mm i 
diameter, för stora och små händer. Ett annat sätt är att ha olika grepp som man sätter 
utanpå ett befintligt grepp för att få den diameter man vill ha. Då kan man själv 
anpassa greppet efter vad man tycker känns bra. För att fästa detta extra lager finns 
det massor av idéer såsom blixtlås, knäppning, dragband och tryckflärp. Alternativt 
kan det tillsättas luft, sand eller vatten för att expandera handtagets storlek.  
 
Den nedre handen ska också ha ett bra grepp. Ett likadant grepp görs längre ner på 
skaftet för den andra handen, antingen ett lite bredare grepp för att kunna sätta handen 
där man vill eller ett grepp som lätt kan flyttas så det hamnar på ett bra ställe.  
 
Det kan vara bra att ha ett handstöd, så att man inte behöver hålla så hårt i greppet. 
Som det som finns i Swish AB:s sortiment redan idag, men detta stöd kan gärna 
tillverkas i ett mjukare material precis som handtaget och vara utformad som en 
”kudde” runt skaftet eller som en platt platta med nedböjd kant för att inte skava in i 
handen.  
 
Det kan också vara bra med ett handtag att lyfta skaftet i när det inte används.  
 

4.4.2 Plattan 
 
Förbättring av fastsättningen av plattan i skaftet kan göras genom att förstora hålet i 
skaftet vid användning av existerande metod med pluttar som man trycker in. Det blir 
då lättare att trycka in pluttarna. Det går även att anordna en list runt hålet för 
pluttarna för att förhindra att smuts kommer in. Alternativt kan gängor göras på 
plattans fäste för att skruva in den i skaftet, något som redan finns på marknaden. Ett 
alternativ som redan finns i tillverkning är en förlängning av pluttarna, se figur 22.  

                                                
15 http://www.primo.fi/template_page1.asp?lang=2&s=8&sua=1 
16 http://dutec.dk/materialer.html 
17 http://www.plastex.se/produkter/material.html 

http://www.primo.fi/template_page1.asp?lang=2&s=8&sua=1
http://dutec.dk/materialer.html
http://www.plastex.se/produkter/material.html
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För att plattan ska vara hållbar och lättrengörlig bör skåror och fördjupningar 
undvikas i plattans övre del. Där samlas smuts och det är svårt att göra rent. En yta för 
att få fäste med foten kan ändå vara bra att ha, speciellt då man vill gnugga extra hårt 
på någon svår fläck. Ytan gör att man kan arbeta med ben och fot och därmed 
undviker att utsätta rygg och axlar för belastning.  
 
Genom intervjuerna kom det fram att plastkanten på plattan, som håller fast 
kardborrebanden, ofta plastiseras. Det är dock oklart vad det är för plastmaterial i 
dessa sidostycken. Plastmaterialet POM har både bra friktions- och 
nötningsegenskaper vilket gör det utmärkt för detta ändamål. En ny fastsättning av 
sidostycket som inte påfrestar materialet lika mycket och som är lättare att använda 
bör också kunna konstrueras. 
 

4.4.3 Design 
 
Design är viktigt för att arbetet ska bli roligare, men det kan även vara allmännyttigt 
då till exempel olika arbetslag har olika mönster eller färger på sina skaft. Det finns en 
mängd olika färger och mönster att välja mellan. Om man bara gör greppytor istället 
för hela grepp, kan man göra mönster med dessa, som exempelvis blommor, ränder, 
och prickar. De olika mönstren kan anpassas efter användarens egna intressen vilket 
gör att skaften blir mer personliga och roligare att använda. Har man ett eget skaft tar 
man också bättre hand om det. 
 
Med design kan man även ändra formen på skaftet genom att sätta tre lister på det 
runda skaftet och göra det trekantigt.  
 
Det går att använda yin och yang för att göra kvinnliga och manliga skaft, där det 
manliga är bredare och mer maskulint utformat med bland annat färger.  
 

4.5 Idébedömning 
 
För att reda ut vilka idéer som är bäst, gjordes en kriterieviktning18. Det går ut på att 
man först gör upp en tabell med kriterier och koncept. Därefter bedömer man varje 
koncept mot varje kriterium, man sätter ett plus (+) om man tycker det uppfyller 
kriteriet, ett minus (-) om det inte uppfyller kriteriet och noll (0) om det är neutralt, 
inte har med kriteriet att göra. När detta är gjort räknar man antal plus, minus och noll 
och får ihop ett slutvärde. Det koncept som får högst poäng fortsätter man med. Ibland 
tar man även med en annan idé som har fått lite sämre resultat och kombinerar den 
med den bästa idén. Till slut kommer man fram till vilket/vilka förslag man vill satsa 
på.  
 
Först studerades vilket grepp som var bäst att vidareutveckla, se tabell 1. Det valdes 
att fortsätta med materialet termoplastisk elastomer, trots att gummit fick lika bra 
poäng, detta bland annat eftersom spill kan återanvändas och materialet i stort sett kan 
formas precis som man vill. I nästa kolumn kan utläsas att det är bättre med ett helt 

                                                
18 ULRICH, K. T., EPPINGER, S. D. (2004) 



 

 26 

grepp i detta material istället för bara små greppytor. Vidareutvecklingen fortsätter 
därför med ett sammanfogat grepp.  
 
Tabell 1 visar kriterieviktning över handtagets material och greppyta.  
GREPP   Material   Greppyta 
  Termo- Termo-   Små   
  plastiskt  plastisk  HD  grepp- Helt 

Kriterier gummi elastomer polyeten ytor grepp 
Lätt att hantera 0 0 0 0  +  
Lätt att använda 0 0 0 0  +  
Lätt att rengöra 0 0  +   -  0 
Bra fäste  +   +   -   +   +  
Hållbart 0 0  +   -  0 
Lätt att tillverka  +   +   +  0  +  
Lätt att anpassa  +   +  0 0 0 
summa + 3 3 3 1 4 
summa 0 4 4 3 4 3 
summa -  0 0 1 2 0 
Totalsumma 3 3 2 -1 4 
Rang 1 1 3 2 1 

Fortsätta? NEJ JA NEJ NEJ JA 
 
I tabell 2 kan utläsas för- och nackdelar gällande handtagets storlek. Här har valts att 
kombinera två olika alternativ. Handtaget bör tillverkas i två olika storlekar, men den 
större ska kunna läggas utanpå det mindre, som ett lager, om man vill ha ett större 
grepp att hålla i. Fastsättningen av det yttre lagret ska bestå av en snabbfästning som 
till exempel en tryckflärp, som här erhöll den bästa poängen.  
 
Tabell 2 visar kriterieviktning över handtagets storlek. 
GREPP     Storlek     
      Lager:   
  Liten Tryck-  Drag- Tryck- 

Kriterier och stor knapp Blixtlås band flärp 
Lätt att hantera  +   -  0  -   +  
Lätt att använda  +  0 0  +   +  
Lätt att rengöra 0 0  -   -  0 
Bra fäste 0 0 0  -  0 
Hållbart 0  -   -   -   -  
Lätt att tillverka  +   +   -   +  0 
Lätt att anpassa 0  +   +   +   +  
summa + 3 2 1 3 3 
summa 0 4 3 3 0 3 
summa -  0 2 3 4 1 
Totalsumma 3 0 -2 -1 2 
Rang 1 3 5 4 2 

Fortsätta? komb. NEJ NEJ NEJ komb. 
 
Tabell 3 visar tre olika områden. Det första handlar om att ha ett grepp längre ner för 
den andra handen. Att ett sånt bör finnas är i stort sett självklart, varför bara studerats 
två olika lösningar på hur det skulle kunna fungera. Trots att ett flyttbart grepp kan 
formas bättre efter handen finns det mycket som kan gå fel. Den största risken är att 
man håller där greppet är och inte flyttar det till ett ställe där det känns bäst för 
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kroppen, vilket kan medföra arbetsskador. Det större greppet har därför fått mycket 
bättre poäng och går vidare i utvecklingen. Nästa kolumn handlar om man ska ha ett 
handstöd eller inte, men i början av vidareutvecklingen kommer båda alternativen att 
finnas med. Sista delen om greppet handlar om att sätta ett handtag på skaftet för att 
kunna lyfta det lättare. Ett sådant är dock både svårt att tillverka och inte en 
nödvändig detalj, vilket gör att det inte kommer att fortsätta vara med i utvecklingen. 
 
Tabell 3 visar kriterieviktning över handtagets nedre grepp, handstöd och handtag. 
GREPP Grepp längre ner Handstöd Handtag  
    Täcka    Platta m.   
    stort   nedböjd   

Kriterier Flyttbart område "Kudde" kant Handtag 
Lätt att hantera 0  +  0 0  +  
Lätt att använda 0  +  0 0  +  
Lätt att rengöra  -  0 0  +   -  
Bra fäste 0  +   +   -  0 
Hållbart  -  0  +   +   -  
Lätt att tillverka  -   +  0  +   -  
Lätt att anpassa  +  0 0 0  -  
summa + 1 4 2 3 2 
summa 0 3 3 4 3 1 
summa -  3 0 0 1 4 
Totalsumma -2 4 2 2 -4 
Rang 2 1 1 1 1 

Fortsätta? NEJ JA komb. komb. NEJ 
 
Nästa bedömning gjordes av plattans olika detaljer, tabell 4-5. Tabell 4 visar resultatet 
av plattans fastsättning i skaftet. Trots att nästan alla idéer fick samma poäng, ansågs 
det vara bäst att fortsätta med de förlängda pluttarna eftersom de har plus på de 
viktigaste ställena och minus bara där de andra har minus. 
 
Tabell 4 visar kriterieviktning av plattans fastsättning i skaftet. 
PLATTA   Fastsättning i skaftet   
      Förlängda List runt 

Kriterier Pluttar Gängor pluttar hål 
Lätt att hantera 0 0 0 0 
Lätt att använda  -   +   +   -  
Lätt att rengöra  -   -   -   -  
Bra fäste  +  0  +  0 
Hållbart  +   +  0 0 
Lätt att tillverka  +  0 0 0 
Lätt att anpassa 0 0 0 0 
summa + 3 2 2 0 
summa 0 2 4 4 5 
summa -  2 1 1 2 
Totalsumma 1 1 1 -2 
Rang 1 1 1 4 

Fortsätta? NEJ NEJ JA NEJ 
 
Tabell 5 visar en bedömning av plattans ovansida och kantmaterial. Här framkom att 
man bör utforma plattans ovansida med en slät yta med ett fäste för foten. Vad gäller 
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kantmaterialet blev resultatet också lika, men det bestämdes ändå att fortsätta med det 
material som var välkänt, POM.  
 
Tabell 5 visar kriterieviktning av plattans ovansida och kantmaterial. 
PLATTA Plattans ovansida Kantmaterial 
  Inga       

Kriterier skåror Fotfäste POM Aluminium 
Lätt att hantera 0 0 0 0 
Lätt att använda 0  +  0 0 
Lätt att rengöra  +   -   +   +  
Bra fäste  -   +  0 0 
Hållbart 0 0 0  +  
Lätt att tillverka  +  0  +  0 
Lätt att anpassa 0 0 0 0 
summa + 2 2 2 2 
summa 0 4 4 5 5 
summa -  1 1 0 0 
Totalsumma 1 1 2 2 
Rang 1 1 1 1 

Fortsätta? komb. komb. JA NEJ 
 
Övriga idéer gäller ren design. Dessa har inte utvärderats särskilt eftersom de ändras 
hela tiden medan processen fortskrider och det dessutom är svårt att bedöma dem mot 
olika kriterier.  
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5. Resultat 
 
För att få till ett ergonomiskt städskaft finns det många faktorer som ska spela in. 
Skaftet ska bland annat lätt gå att höja och sänka. Denna faktor är redan uppfyllt på 
dagens skaft. Om mekanismen är hållbar på den nya metoden ”klick vid handtag” 
rekommenderas den starkt då man slipper både böja ryggen och ett vridningsmoment.  
 
Eftersom man nästan alltid använder båda händerna när man städar bör ett hållbart 
grepp för både den övre och undre handen finnas på ett ergonomiskt skaft. För att 
greppet inte ska vara för halt eller hårt har ett förslag på nytt material tagits fram, 
termoplastisk elastomer. Det är ett lite mjukare material som ger handen svikt, ganska 
likt mjukgjord PVC och gummi. Det är miljövänligt och går lätt att forma, till 
exempel genom extrudering och formsprutning. För enkelhetens skull kan ett helt 
grepp göras i detta material istället för att bara lägga in lameller i det ordinarie 
greppet. Det undre greppet ska täcka större yta än det övre då olika personer håller 
den nedre handen på olika ställen beroende på vad som känns bäst, se figur 25. Om 
greppet har för liten utsträckning finns det en risk att man håller på fel ställe, vilket 
kan medföra att arbetsskador uppstår. 
 

 
Figur 25, ett grepp bör finnas både för den övre och undre handen. Det undre greppet ska täcka större 
yta då olika personer håller skaftet på olika sätt.  
 
Alla människor har olika stora händer, därför bör man kunna ändra storleken på 
greppet. Det ordinarie greppet bör vara 30 mm i diameter och på den ska man kunna 
lägga ett extra lager för att få en diameter på 35 mm, se figur 26. För att fästa detta 
lager kan man använda sig av en tryckflärp, se figur 27. Man slipper då ojämnheter i 
greppet och det går inte upp så lätt om man inte vill. En förstärkning vid fästningen 
krävs för att det här ska vara möjligt. Lagret blir då lite tjockare runt fästningen, men 
det ska inte ha någon betydelse för användaren.  
 

    
Figur 26 visar greppet med två lager.  Figur 27 visar en tryckflärp som används för att fästa det 

yttre lagret. 
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För att kunna släppa lite mer på greppet är det bra att ha ett handstöd att vila handen 
på. Dagens stöd är hårda och otympliga så en vidareutveckling av denna har bland 
annat lett fram till en nedböjd kant, se figur 28. Materialet bör också vara lite mjukare, 
för enkelhetens skull kan man tillverka även denna i termoplastisk elastomer. Tyvärr 
går handstödet inte att kombinera med höj och sänk funktionen ”klick vid handtag” 
som idag är placerat på samma ställe. 
 

 
Figur 28, ett handstöd med nedåtsluttande kanter och i mjukt material kan vara skönt att vila handen 
på.  
 
Plattan kan också göras ergonomisk och bättre anpassas till människan. Till att börja 
med ska det vara lätt att byta mellan olika plattor. Detta finns redan bra lösningar på 
idag, genom de förlängda pluttarna. Det har även tittats på nya material till kanterna 
på plattan, men då dessa redan tillverkas i ett material med bra friktions- och 
nötningsegenskaper är det ingen idé att byta ut dessa. Vad som däremot kan göras 
bättre på plattan är att se till att den har en slät lättrengörlig ovansida med ett fäste för 
foten, för att på svårare fläckar kunna använda foten istället för rygg och axlar. Fästet 
kan vara något så enkelt som en liten pigg i aluminium, figur 29, eller en skrovlig 
plastyta, figur 30, i samma material som plattans kant, POM. Utförande med 
aluminiumpigg finns redan på en del städplattor. Dessa går lätt att fästa med en skruv 
från undersidan, precis som fastsättningsanordningen för att fästa stativet i skaftet. 

 
Figur 29, fotfäste på plattan i form av en pigg. Figur 30, fotfäste på plattan i form av en skrovlig 

plastyta. 
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Designen är väldigt enkel och stilren, men greppen kan göras i vilken färg som helst. 
Ett lite tuffare skaft kan till exempel ha svart grund och rosa grepp, se figur 31. En idé 
för stora företag är att köpa in olika färger på skaften till olika arbetslag, för att lättare 
skilja dem åt och för att få fram en trevligare arbetsplats med glada färger. Många 
arbetslag har ofta färger som namn, varför inte köpa in ett skaft i just deras färg! 
 

 
Figur 31 visar ett designförslag på ett helt skaft. 
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6. Diskussion 
 
Det slutgiltiga städskaftet är likt dagens skaft, men har ett par nya detaljer som gör det 
mer ergonomiskt. Idéerna är enkla, lättanvända och går att kombinera på olika sätt. De 
måste dock utvärderas och bearbetas mer innan de kan tillverkas. Speciellt greppets 
material och utformning bör testas på en grupp människor för att ta reda på vad de 
tycker om det.  
 
Tillvägagångssättet har fungerat bra, det svåraste har varit att uppskatta tidsåtgången 
för de olika momenten. I början var det bara satt en vecka för att få in svar på enkäten, 
se bilaga 3, men det var svårt att få in tillräckligt många svar. Det letades hela tiden 
efter företag som kunde ställa upp. Det tog cirka fem veckor att få in ett 
tillfredställande underlag. Under denna uppskattade vecka var det också meningen att 
det skulle intervjuas personer, men även det sköts fram i tiden. På grund av långa 
avstånd till de olika lokalvårdarna gjordes intervjuerna på telefon, då det gick att spela 
in gick även det bra. Det har varit få personer som tackat nej till intervjuer eller vägrat 
svara på enkäten.  
 
Att arbeta och skriva rapporten efter metoden systematisk problembehandling var bra. 
Det gav arbetet struktur och det var lätt att se arbetets framsteg. Det svåra i arbetet har 
legat i att på egen hand komma fram till så många idéer som möjligt. 
Kriterieviktningen är svår att se om den är relevant då den gjorts helt subjektivt 
utifrån mina uppfattningar. I efterhand hade det varit bra att höra efter med helt 
objektiva personer vad de tyckte om de olika idéerna. Trots detta är resultatet 
tillfredställande.  
 
Då arbetet bedrivits hemifrån har programvara för Alias och liknande program inte 
varit tillgängliga. Bilderna har därför gjorts för hand, något som inte var tänkt från 
början.  
 
Med tanke på hur många lokalvårdare det finns i Sverige är 71 personer ett bra 
underlag för att få fram ett bra resultat. De flesta är nöjda med de skaft som finns idag, 
vilket tyder på att utvecklingen redan nu har kommit långt. Städredskap har funnits i 
över hundra år och de har utvecklats kontinuerligt, speciellt Sverige har varit 
framstående inom detta område. Det har därför varit svårt att komma fram till något 
revolutionerande nytt. Endast små idéer har haft möjlighet att komma fram, men ur en 
ergonomisk synpunkt är de viktiga.  
 
Det är inte troligt att lokalvårdare får arbetsskador på grund av städskaftets 
utformning. Det som ger arbetsskador är att städa på svåråtkomliga ställen, som under 
sängar, eller i trånga utrymma. Svåra fläckar som behöver extra gnuggning och tunga 
våta moppar är andra saker som kan ge arbetsförslitningar.  
 
Det är svårt att veta om de intervjuade lokalvårdarna är en representativ målgrupp. 
Det har försökts att få in så olika arbetssituationer som möjligt för att få en så bred bas 
som möjligt. Huvuddelen är folk som städar på sjukhus och skolor, dessa kategorier 
städar väldigt lika, men personer som jobbar på kontor, stora lagerlokaler, industrier 
och hemma hos folk har också tillfrågats. Det är troligt att detta är en representativ 
grupp av alla lokalvårdare i Sverige, men det är möjligt att det inte är normalfördelat.  
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7. Slutsatser 
 
Med genomförda enkäter och intervjuer har dessa slutsatser dragits: 

• I stort sett är dagens skaft redan bra. 
• Dagens skaft uppfattas som lagom tungt. 
• Dagens skaft är lätt att höja och sänka. 
• Skruvlås och vridlås är ungefär lika vanliga ute på arbetsplatserna idag, bägge 

anses vara lätta att höja och sänka. 
• Det finns en tendens att ju äldre man blir desto svårare tycker man det är att 

ändra längden på skaft med vridlås.  
• Greppets storlek uppfattas som för litet, halt och kallt. 
• Förslag på nytt grepp, baserat på enkäten, har tagits fram. 
• Förslag på nytt material till greppet, baserat på enkäten, har tagits fram. 
• Människor har olika stora händer och behöver därför olika stora grepp. 
• Det framtagna greppet har två storlekar. 
• Ett grepp även för den nedre handen är framtaget. 
• Ett optimalt grepp ska vara mjukt och sviktande under handen så man kan 

hålla lättare och hårdare utan problem. 
• Dagens handstöd är otympliga, skaver och är allmänt i vägen. 
• Förslag på nytt handstöd har tagits fram. 
• Fastsättningen mellan stativ och skaft är redan bra.  
• Pluttarna som används för att fästa plattan till skaftet är svåra att använda om 

det kommit in smuts. 
• Förlängning av pluttarna förenklar bytet av redskap på skaftet. 
• Ett fäste för foten kan vara bra att ha på stativet. 
• Plattans kant går ofta sönder först på stativet. 
• Kardborrebandet blir ofta smutsigt och börjar fungera dåligt. 
• Kulan på toppen av skaftet uppfattas som i vägen när man inte vet vad den ska 

användas till och hur den används, utbildning krävs. 
• Ett städskaft ska vara lätt att hålla rent. 
• Om man använder städskaft till att städa väggar och tak kan det vara bra att 

kunna låsa stativleden. 
• Vanligaste material i skaftet är aluminium. 
• Det absolut vanligaste städsättet är fuktmoppning. 
• Vanligaste storleken på stativet är 60 cm. 
• Städ-åttan är ett jobbigt moment. 
• Våtmoppning är jobbigare än torrmoppning.  
• 5 av 71 personer har varit sjukskrivna det senaste året på grund av värk som 

uppkommit från städskaftet.  
• 19 personer i denna undersökning tror att deras skador kan komma ifrån 

städskaftet. (En person har skador på händerna, vilket troligen kommer från 
själva skaftet, medan det är osäkert om övriga svar avser enbart skaftet eller 
hela moppmomentet.) 

• Ergonomiutbildning krävs när man byter till en ny sorts städskaft och när man 
nyanställer personal. 
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Bilaga 1 Enkät  
“Produktutveckling av ergonomiskt städskaft med stativ” 

(Det tar ungefär 10 minuter att besvara den här enkäten) 
Enkäten är anonym, men om ni har missat en fråga eller jag undrar över något skulle 
jag uppskatta om ni lämnade ut erat namn, telefonnummer och var ni jobbar. 
 
Namn (frivilligt): ______________________________________ 
Telefonnummer (frivilligt): ______________________________ 
Arbetsplats: __________________________________________ 

Kvinna       Man 
 
1. Ålder: ________    2. Längd: _______ 
3. Vikt: _________    4. Arbetstid/vecka: __________ 
5. Hur många år har du arbetat som lokalvårdare? ________  
 
SKAFTET 
 
6. Hur ofta använder du städskaft? 

Varje dag 2-4ggr/v  1g/v          1g/månad 1g/år          aldrig 
 
 
7a. Är städskaftet justerbart i höjdled? 

JA     NEJ, gå till 7c 
 
7b. Om JA, hur långt brukar du ha skaftet, sett till din längd?  
      Gör ett streck bredvid figuren.  
 
 
7c. Om NEJ, hur långt är skaftet?________ 
 
 
8. Till vilka moment använder du städredskapet och hur ofta?                    

GOLV Varje dag 2-4 ggr/v 1g/v 1g/månad 1g/år aldrig 
Torrmoppning       
Fuktmoppning       
Våtmoppning       
                     

VÄGG Varje dag 2-4 ggr/v 1g/v 1g/månad 1g/år aldrig 
Torrmoppning       
Fuktmoppning       
Våtmoppning       
                     

TAK Varje dag 2-4 ggr/v 1g/v 1g/månad 1g/år aldrig 
Torrmoppning       
Fuktmoppning       
Våtmoppning       
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9a. Är det flera personer som använder samma skaft? 

JA     NEJ 
  
9b. Hur ofta ändrar du längden på skaftet? 

Varje dag 2-4ggr/v  1g/v          1g/månad 1g/år          aldrig 
 
9c. Vilken typ av låsning är det på skaftet för att ändra längden? 

Vridlås   Skruv  Klickfunktion vid handtaget       Annat?______ 
 
9d. Är det… (ringa in den siffra som stämmer bäst överrens, 4 = Vet ej) 

LÄTT   1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
 … att ändra längden på skaftet? 
 
 
 
10a. Går det att byta redskap/stativ på skaftet? 

JA     NEJ, gå vidare till fråga 11 
 
10b. Hur ofta byter du redskap/stativ på skaftet? 

Varje dag 2-4ggr/v  1g/v          1g/månad 1g/år          aldrig 
 
10c. Är det… (ringa in den siffra som stämmer bäst överrens, 4 = Vet ej)    

LÄTT   1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
 
 
 
11a. Vad är det för material i skaftet? 

Aluminium   Glasfiber  Annat, vad?_________________ 
 
11b. Vilken/vilka sorts ytbehandling har skaftet? 

Anodiserat (silver)  Lackerat  Annat, vad?_________________ 
 
11c. Hur upplever du moppredskapets tyngd? (4 = Lagom)   

LÄTT   1 2 3 4 5 6 7 TUNGT  
 
11d. Hur upplever du skaftet i sin helhet? (4 = OK) 

BRA   1 2 3 4 5 6 7 DÅLIGT  
 
 
 
GREPPET 
 
12a. Hur tycker du greppet runt skaftet är när du arbetar? (4 = OK) 

BRA   1 2 3 4 5 6 7 DÅLIGT  
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12b. Vad är det för material på greppet? 

Plast   Skumgummi  Aluminium  Annat, vad?_____ 
 
 
12c. Hur tycker du greppet känns i handen? (4 = OK)  

  
LITET   1 2 3 4 5 6 7 STORT 
 
HALT   1 2 3 4 5 6 7 STRÄVT  

  
KALLT  1 2 3 4 5 6 7 VARMT  

 
 
 
ANDRA STÄDSKAFT 
 
13a. Har du testat städskaft med kula på toppen? 

JA     NEJ, gå vidare till fråga 14 
 
13b. Om JA, var det… (4 = OK)  

 BRA   1 2 3 4 5 6 7 DÅLIGT  
 
13c. Jämfört med ett städskaft utan kula, var det… (4 = lika bra)  
       BÄTTRE   1 2 3 4 5 6 7 SÄMRE 
 
 
 
14a. Har du testat s-formade städskaft? 

JA     NEJ, gå vidare till fråga 15 
 
14b. Om JA, var det… (4 = OK) 

 BRA   1 2 3 4 5 6 7 DÅLIGT  
 
14c. Jämfört med ett rakt städskaft, var det… (4 = lika bra) 

BÄTTRE   1 2 3 4 5 6 7 SÄMRE 
 
 
 
15a. Har du testat andra former av städskaft? 

JA, vad? _______________________   NEJ, gå vidare till fråga 16 
 
15b. Om JA, var den… (4 = OK) 

BRA   1 2 3 4 5 6 7 DÅLIGT  
 
15c. Jämfört med ett vanligt städskaft, var det… (4 = lika bra) 

BÄTTRE   1 2 3 4 5 6 7 SÄMRE 
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STATIV 
 
16a. Vilken/vilka typ av fastsättningsanordning för textilmopp använder ni? 

Kardborre, 16b            ”Fickmodell”, 16c Annat, vad?, 16d_____________ 
 
16b. Kardborre, är det… (4 = Vet ej) 

LÄTT    1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
… att byta den 

16c. ”Fickmodell”, är det… (4 = Vet ej) 
LÄTT    1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
… att byta den 
 

16d. Annat, är det… (4 = Vet ej) 
LÄTT    1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
… att byta den 

 
 
 
17a. Vilken/vilka bredder på stativet använder du och hur ofta? 
  Varje 

dag 
    2-4 
ggr/v 

1g/v 1g/månad 1g/år aldrig 

23 cm       
40 cm       
60 cm       
90 cm       
120 cm       
Annat?______       
 
17b. Om du bara fick ha en bredd på stativet, vilken bredd skulle du då vilja ha?____ 
 
 
18. Vad är det för material i stativet/stativen? 

Aluminium   Plast   Annat, vad?_________________ 
 
 
19a. Går det att låsa stativleden om man vill ha det fast? 

JA     NEJ 
 
19b. Om JA, är det… (4 = Vet ej) 

LÄTT    1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
 
 
 
20a. Går det att ändra rörligheten på stativet från lätt till trögt? 

JA     NEJ 
 
20b. Om JA, är det… (4 = Vet ej) 

LÄTT    1 2 3 4 5 6 7 SVÅRT 
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SKADOR 
 
21a. Titta på bilden nedan och markera i tabellen var Ni haft smärta, värk eller obehag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 värk senaste 3 
månaderna 

värk de senaste 7 
dygnen 

Nacke   

Höger skuldra   

Vänster skuldra   

Höger armbåge   

Vänster armbåge   

Höger handled & hand   

Vänster handled & hand   

Ryggens övre del   

Ryggens nedre del   

Höfter   

Knä   

Fotleder & fötter   

 
21b. Tror du dina skador beror på moppskaftet? 

JA     NEJ 
 
21c. Om JA, vilket/vilka arbetsmoment med skaftet är mest krävande? ____________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
21d. Har du det senaste året varit sjukskriven på grund av dina skador? 

>10 veckor 5-9 veckor   2-4 veckor    1 vecka    1 dag         aldrig
  
 
Tack för att just du svarade på min enkät! 
/Caroline Rundgren 
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Bilaga 2 Skisser 
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Bilaga 3 Preliminär Arbetsplan 
 
5-13 september, skriver enkät och tar kontakt med alla inblandade parter, Jan 
Lundberg, handledare och examinator, Rupesh Kumar, handledare på ltu, Per Ove 
Rosenqvist, handledare på Swish AB. Skickar ut enkäten till dessa personer för att få 
kommentarer på frågorna, hör om något behöver omformuleras och om nått bör 
läggas till. I detta stadium är ju enkäten bara en kladd. 
 
14 september, besök på Swish AB. Ska träffa Per Ove Rosenqvist. Rupesh tyckte 
även jag skulle försöka träffa Rickard Öberg som är produkt och 
konstruktionsutvecklare och vet många problem och har en del idéer. 
 
15 september – 23 september har jag tänkt leta företag som ställer upp på att svara på 
enkäten. Någon gång under denna period bör jag ha fått svar från mina handledare om 
vad som ska förbättras i enkäten, så det ska också göras. Därefter skickas enkäten ut 
igen till alla handledare.  
 
Vecka 39, nya förbättringar, eller test av enkäten på en lokalvårdare som fungerar som 
testperson.  
 
Vecka 40, fortsatta test av enkät och förbättringar. 
 
Vecka 41, åka ut på företag och få svar på enkäten, intervjua en del personer utifrån 
enkäten.  
 
Vecka 42, sammanfattning av insamlad data. 
 
Vecka 43 och framåt, produktutveckling och rapportskrivning.  
 
15 januari ska förhoppningsvis ex-jobbet vara klart att redovisas och bli opponerat på. 
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Bilaga 4 Statistisk analys 
 
Enkäterna besvarades av 71 personer totalt, men alla besvarade inte alla frågor. Vissa 
frågor hade så stort som 20 personers bortfall, man kunde ibland gissa sig till att de 
tyckte allt var ok, men dessa slutsatser har inte lagts in i statistiken.  
 
För att ta reda på hur många procent av alla lokalvårdare i Sverige som rent statistiskt 
tycker likadant som denna testgrupp har en uträkning gjorts. För att denna uträknings 
ska gälla är det antaget att de intervjuade personerna är slumpmässigt utvalda och 
normalfördelade. Det är även antaget att det finns ungefär 50000 lokalvårdare i 
Sverige totalt. Om antagandet inte stämmer så är inte uträkningen korrekt. Formeln 
som används är den approximativa formeln för konfidensintervall för p i  
binomialfördelningen. 
 

^p ± λ * √( ^p (1 - ^p)*(1- n ))     (ekvation 1)19 
  n       N     

 
^p = antal procent som tycker samma sak  
n =  antal personer som svarat på frågan 
N = antal lokalvårdare i Sverige = 50000 
λ = 1,28 för ett resultat med 80 % säkerhet. 
 
Test av frågan ”lätt/svårt att ändra längden på skaftet”. 
 
56 personer av 71 tycker det är lätt att ändra längden på skaftet. Det ger:  
 
^p = 56/71 = 0.788  
n = 71.  
 
Insättning i ekvation 1 ger: 
 
 0.788 + 1.28 * √(0.788( 1 – 0.788) * (1 – 71   )) =  0.85 
    71       50000 
 

0.788 – 1.28 * √(0.788( 1 – 0.788) * (1 – 71   )) = 0.73 
    71      50000 
 
Detta ger med 80 % säkerhet att 73 – 85 % av alla lokalvårdare i Sverige tycker det är 
lätt att justera skaften. Detta kanske inte är tillräckligt många för att man ska nöja sig 
där och inte gå vidare med någon utveckling, men det finns redan ett bättre alternativ 
på marknaden som de intervjuade inte hade testat och som förhoppningsvis skulle få 
en mer nöjd kundkrets, ”klick vid handtag”.  
 
 
 
 
 

                                                
19 VÄNNMAN, K. (1990) 
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Test av frågan ”greppets storlek”. 
 
10 personer av 53 tycker att greppets storlek är för litet. Det ger: 
 
^p = 10/53 = 0.189 
n = 53. 
 
Insättning i ekvation 1 ger: 
 
 0.189 + 1.28 * √(0.189( 1 – 0.189) * (1 – 53   )) =  0.26 
    53      50000 
 

0.189 – 1.28 * √(0.189( 1 – 0.189) * (1 – 53   )) = 0.12 
    53      50000 
 
Resultatet här med 80 % säkerhet är 12 – 26 % av alla lokalvårdare i Sverige tycker 
skaftets grepp är för litet. Nu kan det vara möjligt att dessa personer använder skaft 
som har en diameter på mindre än 30 mm och detta har redan satts som undre gräns 
för greppets storlek. Men det är även möjligt att de har större händer och behöver ett 
större grepp.  
 
Test av frågan ”är greppet för halt eller för strävt”. 
 
15 personer av 54 tycker att greppet är för halt. Det ger: 
 
^p = 15/54 = 0.278 
n = 54. 
 
Insättning i ekvation 1 ger: 
 
 0.278 + 1.28 * √(0.278( 1 – 0.278) * (1 – 54)) =  0.36 
    54      50000 
 

0.278 – 1.28 * √(0.278( 1 – 0.278) * (1 – 54)) = 0.20 
    54      50000 
 
Detta ger med 80 % säkerhet att 20 – 36 % av alla lokalvårdare i Sverige tycker att 
skaftets grepp är för halt. De flest som tycker att skaftet är halt har ett plastgrepp, men 
även övriga material har fått liknande klagomål. Det är viktigt att hitta ett material 
som inte blir halt bara för att man har blöta händer.  
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Test av frågan ”bredd på stativet”. 
 
57 av 71 personer använder bredden 60 cm på plattan varje dag. Det ger: 
 
^p = 57/71 = 0.803 
n = 71  
 
Insättning i ekvation 1 ger: 
 
 0.803 + 1.28 * √(0.803( 1 – 0.803) * (1 – 71   )) =  0.86 
    71       50000 
 

0.803 – 1.28 * √(0.803( 1 – 0.803) * (1 – 71   )) = 0.74 
    71      50000 
 
Med 80 % säkerhet använder 74 – 86 % av alla lokalvårdare i Sverige en platta med 
bredden 60 cm varje dag. Ett förväntat svar då man oftast stöter på just denna bredd 
när man är ute på olika arbetsplatser. Det är dock viktigt att även andra storlekar 
fortsätter att tillverkas då man ibland behöver en annan storlek för att effektivisera 
arbetet.  
 
Det är viktigt att enkäterna och intervjuerna mäter det som finns med i syftet för 
undersökningen. Syftet med enkäterna var att ta reda på vad som var bra och dåligt 
med dagens skaft för att kunna förbättra deras svagheter. Genom att kritiskt granska 
enkäterna och intervjuerna har det visat sig att validiteten bör vara hög eftersom alla 
svaren går att använda för att visa på resultat som har med syftet att göra. Jag har fått 
svar på syftet och anser därför att undersökningen har hög validitet. 
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