
EXAMENSARBETE

2006:145 CIV

BERIT PERSSON

Utveckling av nya
generationens städvagn

Ett arbete inom forskningsprojektet Aktionsprogram för
optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Ergonomisk design och produktion

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Industriell design

2006:145 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 06/145 - - SE



Förord 
Det har varit både roligt och givande att genomföra detta projekt. Nilfisk-Advance har 
varit en väldigt trevlig samarbetspartner.  
 
Det har varit utmanande men mycket lärorikt att jobba enskilt, då de flesta projekt under 
utbildningen har utförts i grupp. 
 
Jag vill särskilt tacka min handledare på Nilfisk-Advance, Åke Färggren som har varit 
väldigt positiv och bra att ha och göra med under projektet. Jag vill också tacka professor 
Jan Lundberg som initierade detta examensarbete.  
 
 
Jag vill även tacka: 
 
Christina Holmefalk 
 
Henrik Kreutz Erbéus 
 
Och alla som har medverkat i intervjuer, studiebesök och svarat på enkäter.  
 
 
 
 
 
Stockholm den 30 mars 2006 
 
 
 
Berit Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar examensarbetet ”Utveckling av nya generationens städvagn” 
och är en avslutning på civilingenjörsutbildningen ergonomisk design och produktion. 
Arbetet omfattar 20 högskolepoäng och har sträckt sig över perioden september 2005 
t.o.m mars 2006. 

 
Syftet med uppgiften var att göra en grundlig 
användaranalys av Nilfisk-Advance S-vagn, figur 1, 
och omvandla den till en kravspecifikation för en ny 
S-vagn samt att ta fram ett koncept där ett förslag på 
lösning presenteras. 
 
Arbetet är utfört enligt metoden systematisk 
problembehandling, där en viktig del ligger i att 
bestämma slutanvändarens behov. Genom en g
informationsinsamling bestående av observatio
intervjuver, enkäter, konkurrentanalys och praktik har 
ett antal förbättringsmöjligheter lyfts fram. 

Figur 1

rundlig 
ner, 

, S-vagnen som den ser ut idag 

esultatet, figur 2, blev en mer täckt vagn i neutralare 

 är 

 
R
färgsättning med all utrustning åtkomlig från ena 
sidan för bekvämare placering av utrustningen. 
Utformningen av vagnen tillåter att all utrustning
placerad på insidan av vagnen, vilket ger ett mer 
elegant intryck.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Resultatet 
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Abstract 
 
This report is the result of the final thesis, “Development of the new generations cleaning 
cart”. The project is the final examination for receiving a master of science in ergonomic 
design and production. The work enclosed twenty weeks of fulltime studies and reached 
over the period September 2005-March 2006. 
 

The purposes of the task was to do a thorough user 
analysis of Nilfisk-Advance cleaning cart, the S-cart, 
figure 1, and transform it into a product specification 
for a new S-cart, and to present a solution of a new 
concept. 
 
The work is done by the method “systematic problem 
solving”, which emphasize the importance of 
identifying the needs of the user. Through a collection 
of information including observation, interviews, 
surveys, market research and internship a number of 
possible improvements has appeared. 

Figure 1, The current S-cart 
 

The result, figure 2, was a more covered cart, in a 
more neutral color, with all equipment accessible 
from one side for more comfortable reaching 
distances. The design of the cart allows all equipment 
to be placed inside the cart, which gives a more 
elegant look.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2, The result 
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0 veckors heltidsstudier. Arbetet har utförts i samarbete med Nilfisk-Advance i 
tockholm.  

ilfisk-Advance är ett företag som tillverkar städutrustning för professionellt bruk och 
ven håller utbildningar för strädfirmor. På Nilfisk vill man höja statusen för hela 
kalvårdsbranshen och få städföretagen att satsa mer på kvalitet och professionalism. 
ilfisk vill ta fram en ny generation av sin vagnserie S-vagnen. Detta examensarbete har 
arit en del i ett större projektet på Nilfisk i utvecklandet av den nya S-serien.  

.2 Företagsbeskrivning 
ilfisk-Advance tillverkar professionell städutrustning. De har egen produktutveckling 
ch tillverkning. De levererar kompletta lösningar med maskiner, kem, redskap, 
tbildning och service. De har också produkter för hushållsmarknaden.  

.3 Syfte 
yftet är att göra en grundlig användaranalys av S-vagnen.  

.4 Mål 
ålet är att omvandla användaranalysen till en kravspecifikation på en användarvänlig 
ädvagn samt att ta fram ett koncept där ett förslag på lösning presenteras. 

.5 Avgränsningar 
å arbetet utförs tillsammans med Nilfisk-Advance har undersökningen baserats på de 

nvändare som använder Nilfisk serie S-vagnen. Detta på grund av att resultatet ska vara 
rbättringar på S-vagnen. Konceptförslagen stannar på konceptnivå, det vill säga inga 

onstruktionslösningar eller exakta mått har tagits fram. Arbetet med  hjulen är avgränsat 
till att finna de egenskaper de ska uppfylla men inga tekniska lösningar eller förslag tas 
fram för dessa. Arbetet med hjulen kommer att slutföras på Nilfisk av arbetsgruppen. 
 
 

ledning 

1.1 Bakgrund 
rsäkringsbolaget AFA har gett forskningsanlag till ett treårigt aktionsprogram som 
ftar till att minska arbetsskador och sjukskrivningar hos städpersonal. Programmet 
ivs av LTU, Svenska miljöinstitutet (IUL) och Arbetslivsinstitutet (ALI). LTU:s 

uppgift är att bedriva forskning som leder till bättre utformande av städredskapen. Detta 
examensarbete utgör en extra insats från LTU utöver de fastlagda uppgifterna inom 

ojektet. 

För att erhålla civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet krävs ett utfört och 
godkänt examensarbete. Examensarbetet ska utgöra en fördjupning för vald avslutning. 
Detta arbete omfattar en avslutning mot civilingenjör i ergonomisk design och 
roduktion, inriktning design. Examensarbetet är på 20 högskolepoäng, vilket motsvarar p
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2 Teori 
 
I detta kapitel presenteras teori relevant för projektet. 

 det är känt vilken kroppsdel personalen har problem med och det ska härledas 

t 

, 

gagångssätt 1 då det genom enkäten var känt vilka 

 och 2 (ett 
m från Nilfisk-Advance) samt S-metoden (en cd-rom från Nilfisk-Advance). 

S-metoden. Metoden är 
på att man förpreparerar moppar, figur 3, genom att tvätta 

kin och centrifugera så att de är lagom fuktiga och impregnerade med 

på vagnen. 
Tvätten körs i slutet av passet i tvättmaskin och nästa pass är mopparna färdiga för ny 

tod är en hyfsat torr metod och är snäll mot de golvmaterial som 

ersonalen därigenom måttlig.  

2.1 PLIBEL  
Formuläret, plan för identifiering av belastningsfaktorer som kan innebära skadlig 
inverkan, bilaga 1, kan användas för att upptäcka ergonomiska problem i arbetet.  
 
Det finns två tillvägagångssätt: 

1. Om
vilka faktorer eller arbetsuppgifter som har orsakat problemet, kan den aktuella 
kroppsdelen letas upp i formuläret. De frågor som hör till denna del av formuläre
läses. Om någon fråga passar med någon av arbetsuppgifterna så görs en 
markering eller minnesanteckning vid den frågan. När alla frågor betats av, finns 
en bra bild av vilka delar i arbetet som bidrar till problemet och vad som bör 
ändras. 

 
2. Om skador på hela kroppen ska förebyggas eller om ergonomiska problem ska 

elimineras för hela kroppen, genomgås alla frågor och de delar av kroppen som 
belastas fel fylls i. Görs detta, hittas inte bara de problem som bidrar till skador
utan även de som kan vara irriterande eller bidra till svårigheter i arbetet. Om 
någon i personalen senare får problem med kroppen, kan orsaken härledas. 

 
I detta projekt användes tillvä
kroppsdelar som är utsatta. 

2.2 S-metoden 
Informationen om städtekniken har hämtats ifrån Nilfisk-Skolan, Block 1
kompendiu
 
Den städmetod som denna typ av vagnar är anpassade till är 
utvecklad av Nilfisk och går ut 
dem i mas
tvättmedel. Mopparna ligger sedan fuktiga i vagnen och fästes på stativet då det är dags 
att moppa golvet. När moppen är använd slängs den i tvättsäcken som finns 

städning. Denna städme
vi har mest i Sverige, som linoleum och trä. Söderut i Europa är det vanligare med 
stengolv och därav andra blötare städmetoder. Därför är vagnserie S anpassad för de 
nordiska länderna. Man har även trasor och sprejflaskor med städmedel. Rödfärgad 
utrustning är till för toalettområden och blå utrustning är för vanliga områden. 
Torrmoppning görs även med en torr bredare mopp. Med denna fås damm upp och grus 
samlas, som sedan skyfflas upp med sopborsten. Torrmoppen tvättas också i maskin. 

ördelen med torr-moppning är friktionen  mot golvet är låg och belastningen av F
p
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Figur 3,  Mopp, stativ och skaft (www.nilfisk-advance.se) 
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3 Metoder 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts och vad de gav för resultat. 
Informationen om metoderna har hämtats från kompendium Produktutformning: 
Huvudkurs i produktutformning (1994) av Åsa Hamrin och Malin Nyberg, Högskolan i 
Luleå och från kompendium Arbetsanalys, från kurs ARA 101, Luleå tekniska 
universitet. 

3.1 Systematisk prob mbehandling 
pendiet 

roduktutformning. Metoden hjälper till att strukturera produktutvecklingsarbetet då det 
r för komplext för att lösas intuitivt. Metoden går ut på att man noga definierar 
roblemet, sedan undersöker man problemet med hjälp av olika 
formationsinsamlingsmetoder. Informationen analyseras sedan till att ännu mer exakt 

efiniera problemen. Därefter söker man lösningar med andra metoder. De bästa 
sningarna väljs sedan ut med hjälp av metoder för detta. 

.2 Informationsinsamling 
en bästa källan till information om arbetet är människor som är involverade i systemet. 
ör att få flera perspektiv på problemet har både användare, utbildare, arbetsledare och 
ljare tillfrågats. 

.2.1 Observationer 
formation insamlas genom observationer under det att operatören genomför arbetet. 
essa metoder används när man vill veta vad folk verkligen gör och inte bara vad de 
ger att de gör. Principen är att man observerar vad som sker utan att själv störa 

rocessen, och att man registrerar sina observationer. 

.2.2 Osystematisk observation 
nvänds ofta då man vill orientera sig på ett tidigt stadium. Man är inte ute efter något 
rskilt utan observerar bara vad som försiggår.   

.2.3 Konkurrentanalys 
ör att veta vilka produkter som redan finns på marknaden görs en konkurrentanalys.  

.2.4 Enkät 
nkäter är frågeformulär som skickas ut till de svarande som de själva besvarar och 
ickar in. Metoden är snabb och billig och kan användas i stort antal. Svårigheten är att 
rmulera entydiga frågor och risken för bortfall är stor. Frågeformulär lämpar sig bäst 

är man vill nå fler människor än vad som är möjligt genom intervjuver eller 
bservationer. Man bör också på förhand ha klart för sig vilka uppgifter man behöver och 
m dessa låter sig formuleras i entydiga frågor. Enkäten i detta arbete har tagits fram med 
jälp av information och observationer från studiebesöken.  

le
Arbetet är utfört med hjälp av systematisk problembehandling, beskriven i kom
P
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3.2.5 Intervjuer 
ntervjuer 

a 
ation 

turerade intervjuer 
Här används i förväg sammanställda frågor. Målet är att få fram mer exakta och relevanta 

n tänkbara förklaringar till enkäten fås. 

 
 titta upprepade gånger 

an under en längre tid deltar i det sammanhang 
etod för att verkligen känna på situationen.  

 är tillståndsbestämning. Där faställs vad situationen är (nuläge), vad 
vvikelsen är de brister på produkten som 

 
ivergenta problem efterstäva en 

ånga lösningar. 

behandlingen. En hög nivå fås genom 
er abstrakt eller bred. Detta ger större möjligheter till 

r men arbetet tar längre tid. En lägre nivå fås genom att göra 

begränsade, arbetsmängden blir då mindre omfattande. 

Ostrukturerade i
Informationen som fås fram med ostrukturerade intervjuver varierar mellan olik
operatörer och deras olika egenskaper. Fördelen är att det kan komma fram inform
som hade förbisetts i ett strukturerat sammanhang.  

3.2.6 Struk

uppgifter om arbetet. Genom intervjuver ka

3.2.7 Videofilmning och observationer 
Videoupptagningar är en mycket användbar teknik för att samla in stora mängder
information om hur arbetet genomförs. Fördelarna är att man kan
på olika moment och även titta i slowmotion om det är av intresse.  

3.2.8 Deltagande observation 
En deltagande observation innebär att m
man vill studera. Det är en bra m

3.3 Bestämma problem 
En metod för detta
den borde vara (målet)  och avvikelsen. A
behöver lösas. 

3.3.1 Formulera problemet 
Att formulera problemet innebär att klargöra vad som egentligen är problemet, att
formulera det så kort och koncist som möjligt, att vid d
formulering som befrämjar sökandet av m

3.3.2 Bestämma problemnivå 
Att fastställa en lämplig utgångspunkt för problem
att göra problemformuleringen m
radikala och många lösninga
en mer konkret problemformulering som medför att lösningsmöjligheterna blir 

3.3.3 Uppdela och avgränsa problemet 
Detta görs för att fastställa problemets omfattning, processgränser, vilken omgivning 
produkten ska användas i, vilka som ska använda produkten och deras relation till 
produkten.  
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3.4 Undersöka problem 
s 

rier som resultatet ska uppfylla. Med 
kriterier avses krav och önskemål som kan ställas på den lösning som eftersträvas. 

menten: 

• Precisera problem  

riskt värde kallat 
viktfaktor. Summan av alla viktfaktorer blir ett. 

 är att generera många idéer. Kvantitet går före kvalitet och 

ande 
oden ytterlighetstänkande använts. Metoden går ut på att 

 

er eller att känna olika mycket för olika koncept 

 de aktuella behoven. Den tar 
samtidigt hänsyn till hur viktiga de utvalda behoven är i förhållande till varandra, med 

riterieviktning. Förslagen bedöms mot alla 

n uppfyller behovet dåligt 
2 = lösningen uppfyller behovet tämligen väl 
3 = lösningen upplyller behovet väl 
 
 
 

Problemundersökningen innebär ett fördjupat studium och utredning av problemet
bakgrund, nuläge och framtida situation. Syftet är att man ska få ett sådant grepp om 
problemet att man bl a kan ställa upp en lista på krite

Problemundersökningen omfattar mo
• Uppdela problem 
• Analysera problem  

3.4.1 Kriterieviktning 
För att kunna värdera behoven mot varandra upprättas en matris. Efter att ha gått igenom 
systemet har varje kriterium bedömts mot de andra och fått ett nume

3.5 Lösa problem 

3.5.1 Brainstorming 
Syftet med en brainstorming
kritik är förbjuden. Tanken är att få igång hjärnan genom att associera och få inspiration 
till ännu fler idéer.   

3.5.2 Ytterlighetstänk
För att öka kreativiteten har met
man hittar koncept som uppfyller olika motsatta egenskaper, exvis den dyraste/den
billigaste lösningen, den enklaste/den mest komplicerade lösningen.  

3.6 Välja lösning 
Då det är lätt att bli fäst vid sina idé
behövs metoder för att kunna göra en rättvis bedömning av vilken idé som bäst uppfyller 
kriteriespecen. 

3.6.1 Kriterieviktmetoden 
Denna metod bedömer hur väl designförslagen uppfyller

hjälp av de viktfaktorer som fås ur metoden k
behov och betygssätts från 0-3. 
0 = lösningen uppfyller inte behovet 
1 = lösninge
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4 Genomförande 
 

4.1 Informationsinsamling 

4.1.1 Nuläge 
Ett öte hölls på Nilfisk för att komma in i prom blemet och dess bakgrund. Nilfisk säljer 
produkter av hög kvalitet, till ett högre pris än konkurrenterna. De har idag bland annat 
en vagnserie de kallar för S-serien. Den är ca 10 år gammal och de känner att det är dags 
för  n ill både rätta till gamla fel och komma med en ny generation 

sk har man inte tidigare tillämpat någon speciell metodik under 
mest gått på sunt förnuft.  

en 
ehov. De utgår från den sju-åriga 

 en behovsanalys där de studerar golvmaterial, metod och 
etta för att påverka köparna att investera i bra utrustning.  

 
ets ansikte utåt och städpersonalens motsvarighet till kontor?. 

vningar. Det finns alltså pengar att omfördela om sjukskrivningarna 
kan minska. Nilfisk har infört möjligeheten för städbolagen att leasa eller betala en 

så att de slipper lägga ut en stor engångssumma. Nästa 

arande vagnen, större hjul gör det lättare att köra över små hinder. 
t 

a få samma status som i Finland. Där krävs en treårig 

en ylansering. Nilfisk v
som känns fräsch. På Nilfi
produktutvecklingen utan 
 
Nilfisk-Advance har tre produktområden, kemikalier, redskap och vagnar. Nilfisk gör 
utredning hos kunden för att fastställa kundens b
nordiska städstandarden och gör
befintlig utrustning. D

Städvagnen är Städbolag
Städfirmorna kan lägga 300-400 kr på ett skaft men har ändå svårt att investera stort i 
städvagnar. Detta trots att endast 5% av deras budget läggs på utrustning och ca 80-85% 
på löner och sjukskri

funktionshyra för utrustningen, 
steg för Nilfisk är att sälja direkt till yt-ägaren (fastighetsägaren), som borde vara mest 
intresserad av att golvet vårdas på rätt sätt. I Sverige säljs ca 10 000 vagnar per år.  
 
Hjulen står för en stor del av vagnens tillverkningskostnad. Det är ingen fördel att hjulen 
är så små som på nuv
På Nilfisk önskar man att köregenskaperna ska ge användaren en ”aha-känsla”. De ve
redan på Nilfisk att luftfyllda däck ej är önskvärt på grund av problem med pumpning. 
Fastighetsvagnen har fyllda gummidäck. 
 
Nilfisk vill att lokalvårdarna sk
gymnasieutbildning för att få arbeta som städteknolog, och det ligger en högre stolthet i 
yrket där. Dit vill Nilfisk att även Sverige ska komma. De har vissa planer på hur 
yrkesstoltheten ska kunna höjas. 
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Önskemål om utformning
agn. Kännetecknet för N

en från Nilfisk är att vagnen ska uttrycka att den är en Nilfisk-
ilfisk kan vara något nytt då de saknar en tydlig designprofil. 

ånga av Nilfisk produkter är grå. Detta fungerar bra för dem då det inte blir solkigt 
t ut hela tiden. De vill inte ha vita städvagnar på grund av 
 Deras maskiner har en mer utarbetad design än 

 4. 

v
M
efter ett tag, utan det ser likadan
att de med tiden ser smutsiga ut.
vagnarna, figur
 

      
Figur 4, Städmaskiner från Nilfisk-Advance, www.nilfisk-advance.se
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4.1.2 Den nuvarande S-vagnen 
Detta är dagens S-vagn, modell stor, figur 5. I plastbackarna lägger man sina 
förpreparerade moppar men också annat som trasor, handskar och annat smått. Den röda 
färgen står för allt som används till toalettområden och den blå färgen står för allt
används till vanliga

 som 
 områden.  I säckarna lägger man sina använda moppar. Fyrkanten 

m sticker upp är fästet för sopsäcken. Nätkorgen underst är till för påfyllnadsmaterial 
som pappershanddukar etc. På det vänstra bakre hjulet sitter bromsen och på det högra 
sitter tröskelkryparen, (en liten hävarm man trampar på för att få vagnen att stegra lite så 
att det blir lättare att komma över trösklar). Handtaget är höj- och sänkbart. På framsidan 
av vagnen sitter flera krokar. På dessa hängs de stora torr-mopparna och det finns också 
krokar för dammvippa, sopskyffel och borste. På sidorna är fästen och stöd för stativen. 
Det finns inga symboler eller instruktioner på vagnen. Vissa vagnar kräver mer säkerhet, 
exempelvis på flygplatser. Då har Nilfisk en jalusi eller kåpa som täcker vagnen.  
 
 
 

so

 
  Figur 5, Nuvarande S-vagn, modell stor, www.nilfisk-advance.se
 
 
       
 
 
  

 14



4.1.3 Studiebesök 

i 

na 
ttryckte sina åsikter om vagnen. De tar upp problem med sopsäcken. Dels för att den 
icker ut då den blir full, figur 7, och dels för att vagnen blir snedstyrd då den är tung på 
na sidan. Lokalvårdarna på Inspira skulle vilja ha sopsäcken längst fram i mitten och att 

den ska gå att dra rakt framåt då den ska bytas. 
 

 
Flir systems 
Ett besök gjordes på Flir Systems i Danderyd, Stockholm. Där sköter städfirman Inspira 
städningen. De använder Nilfisk S-vagn. Tyvärr har Flir Systems ett kameraförbud så 
filmning och fotografering var ej möjlig, men anteckningar kunde göras. På Flir har de 
smala korridorer med kontor på bägge sidor. De ställer städvagnen längs kanten i 
korridoren så att den går att passera. Städaren satte vagnen på vänster sida i korridoren (
vagnens färdriktning). Under observationen blir tydligt att när man står i en korridor på 
detta sätt är det besvärligt då saker ska hämtas från den bortre sidan på vagnen. Det är 
också en nackdel för personalen att öppningen till moppsäckarna sitter bakom den höga 
kanten på sopsäcken, figur 6.  
 
Observationen gled sedan över till att också bli en ostrukturerad intervju där städar
u
st
e

          
Figur 6, moppsäckar bakom sopsäcken                          Figur 7, Sopsäcken i praktiken 

lvårdarna på Inspira tycker att öppningen till moppsäckarna är för smal. 
oppsäckarna skyms av sopsäcken då man står till höger om vagnen som de oftast gör 

å de arbetar. De vill även att moppsäckarna placeras bakom sopsäcken i färdriktning. De 
vänder tröskelkryparen ofta och också skrivplattan. 

 
De är mycket nöjda med köregenskaperna, särskilt i jämförelse med andra vagnar. 
Städarna tycker att vagnen är lättkörd och ej så tung, men på en ultimat vagn skulle de 

 
Loka
M
d
an
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vilja ha batteridrivning (laddningsbart) och handbroms. Batteriet ska i såfall stängas av 
utomatiskt då man stannar vagnen, utan nyckel eller startknapp. De jämför med sina 

 

 
n 

rar. 

är fulla med rengöringsmedel. Hon hänger 
sopborsten och skyffeln på sidan av soppåsen. Ovanpå vagnen har hon lagt så många 
pappersrullar hon får plats med. Hon skulle vilja ha plats för fler för att slippa hämta nya 
under dagen. 
 
Städpraktik  
För att ordentligt förstå städarens vardag utfördes en endags praktik som lokalvårdare på 
TietoEnator i Haninge, Stockholm. Praktiken ordnades i samarbete med Inspira som 
sköter deras städning. Praktiken utfördes tillsammans med en kvinna i städpersonalen 
som instruerade och planerade arbetet. 
 
Det upplevdes att många av vagnens egenskaper redan är bra. Handtaget kändes bra och 
höjderna på säckar och backar kändes relativt bra, endast sopsäckens placering kändes 
något hög. Däremot finns det saker på vagnen som kan uppfattas enerverande. 
Sättet som moppskaften ställs tillbaks på uppfattades som onödigt omständigt, 
skafthållaren var tvungen att stå i rätt läge och man måste få stativet att ligga rätt i de 
nedre metallbågarna. En bra överblick över vagnen var svår att få då utrustningen är 
spridd kring hela vagnen. Detta förvärrades av att denna enskilda lokalvårdare hade lastat 
vagnen så extremt full. Då vagnen var tu ad kändes den ansträngande att köra och

rn. Det blev 
xtra ansträngande eftersom vagnen var så överlastad, figur 8.  

a
städmaskiner.
 
Insatsstyrkan 
Nästa besök gjordes på Nationella insatsstyrkan. Där har man inte smala korridorer utan
vagnen står mitt i ett stort rum och lokalvårdaren rör sig hela tiden omkring vagnen. Ho
upplever inga problem med att utrustningnen är spridd på vagnens alla sidor. Hon snurrar 
på vagnen eller går runt den för att hämta saker på bortre sidan. Hon har samma problem 
med sopsäcken som Inspira. 
 
Tröskelkryparen är ej monterad på vagnen. Detta beror på att hon inte visste var den 

ulle sitta eller hur den fungesk
 
Lokalvårdaren tycker att handtaget har bra form och är skönt att hålla i men materialet 
börjar bli nött. Detta påskyndas dessutom av att hon hänger sina trasor på tork på 
handtaget. Hon flyttar oftast vagnen genom att ta tag mitt på vagnen någonstans och inte i 
handtaget. 
 
Alla nätkorgar på lokalvårdarens vagn 

nglast  
att svänga runt hörn med. Den ville även glida iväg vid svängning runt hö
e
 
. 
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Figur 8, Städvagn på TietoEnator, Haninge 

 
Vagnens utseende kändes också tråkigt. TietoEnator har fina moderna lokaler, som 
många företag idag, och vagnen smälter inte in i miljön med sina starka färger.  
 
Under praktiken gjordes även en del observationer av de ordinarie lokalvårdarna. 

vagnen lastades alltför tung och snedbelastad. 

ulla. 

tt flertal problem som inte är direkt kopplade till städvagnen blev uppenbara. 
kalvårdarna talar om att arbetet inte är givande. Städpersonalen som städar i dessa 

kaler fem dagar i veckan visste till exempel inte vad företaget de städar på sysslar med 
för verksamhet. Det verkar vara minimal kontakt mellan de anställda på TietoEnator och 
lokalvårdarna på Inspira. En av lokalvårdarna lyssnade på sin mp3-spelare under arbetet. 
Det verkade inte föra med sig några nackdelar 

Personalen verkar inte ha fått tillräcklig utbildning i hur vagnen bäst används. Moppar, 
moppsäckar och moppskaft förvarades på rätt plats i vagnen. Däremot kände personalen 

inte till krokarna för sopborste och skyffel. 
Det största problemet i detta fall var att 

Sopsäcken fylldes till max. Anledningen var 
att spara tid.  
 
Även de två övre backarna var överf
Denna röra gjorde det svårt att se vad som 
behövde fyllas på och vad som kunde ha 
lämnats kvar i städförrådet. Det ger också ett 
rörigt och mindre estetiskt intryck för de som 
ser vagnen, figur 9.  

 Figur 9, Städvagnens övre back, TietoEnator, Haninge 
 
E
Lo
lo
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4.1.4 Videofilmning och observationer 
Det har varit svårt att få videofilma då alla företag förutom TietoEnator hade 
kameraförbud. De enda filmerna är tagna på TietoEnator under praktikdagen. Där 
filmades den ordinarie lokalvårdaren då hon byter sopsäck. Detta visade sig inte medföra 
dåliga arbetsställningar orsakade av vagnen. Det stämmer även med svaren i enkäterna 
angående hur ansträngande det upplevs att byta sopsäck.  

4.1.5 Konkurrentanalys 
Internetsökningar gjordes för att se vad som redan fanns på marknaden. Ett besök gjordes 
även på städmässan i Skövde hösten-05. Städvagnarna i Sverige skiljer sig inte så mycket 
från varandra, figur 10, 11, 12. De flesta består av ett metallskelett med plastlådor och 
säckar hängda på. Vissa vagnar är mer plastiga än andra. Vagnarna är genomgående 
väldigt moduluppbyggda och det används som säljargument att vagnen kan fås anpassad 
precis hur man vill. En italiensk firma skilde sig i design med en mer pastellfärgad vagn. 
Nilfisk ligger högre i pris än andra märken men är kända för sin högre kvalitet. Man vill 
dock inte gå ännu högre i pris än vad man ligger idag.  
 
Konkurrenternas vagnar och säljargument undersöktes på nära håll. Många säljer på god 
ergonomi. Flera av konkur odellen på sina 

opplådor. Det är en öppen låda som sitter långt ner på vagnen med mopparna lagda på 
an 

na 
utsig 

ell för 

renterna har den så kallade blomlådem
m
hög. Man sätter ner stativet och trycker det mot en mopp så den fastnar på stativet. M
slipper böja sig och lägga moppen på golvet. På Nilfisk gillar man inte riktigt den

odell då det har visat sig att lokalvårdare ofta ställer tillbaka stativet med en smm
mopp på i blomlådan och detta är dålig städhygien. Idag kan de erbjuda denna mod
de som vill men modellen finns inte som basutbud på städvagnen. 
 
 

               
Figur10,Vagn från hygienteknik, www.hygienteknik.se   Figur 11, Vagn från ecolab, städmässan Skövde-05 
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Figur 12,Vagn från Gipeco, städmässan i Skövde-05 

 

 
 

4.1.6 Enkäter  
Enkäter, bilaga 2, skickades ut till ett flertal städfirmor över hela landet. Enkäterna riktar
sig endast till användare av S-vagnen. Trehundra enkäter skickades ut varav fyrtio 
stycken kom tillbaks ifyllda. 10% av deltagarna var män. Lokalvårdarna som har fyllt i 
enkäterna arbetar i kontorslokaler, utbildningslokaler och sjukhuslokaler. Inga av dem 
städar på hotell eller resturanger. 
 

Deltagarnas ålder
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Figur 13, diagram över deltagarnas ålder 
 
Deltagarnas ålder spred sig från nitton år till sextioett år, figur 13. Deras genomsnittsålder 
blev 39 år. 
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Deltagarnas längd
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igur 14, diagram över deltagarnas längd 

rnas längd 164 cm. Fördelningen visas i figur 14. 

F
 
I snitt var deltaga
 
 

Deltagarnas tid som lokalvårdare
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Figur15, diagram över deltagarnas tid som lokalvårdare 
 
Fördelningen över hur många år deltagarnas jobbat som lokalvårdare ser ut så här, figur 
15. Genomsnittstid som lokalvårdare blev 11,8 år. 
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Deltagarnas utbildning
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Figur 16, diagram över deltagarnas utbildning i städyrket 

rots att de arbetat som lokalvårdare under flera år hade tjugoen av fyrtio noll dagars 
de som observerats 

nder studiebesöken. 

Följande tre diagram, 17-19, visar svaren på frågor om hur ansträngande vagnen är att 
använda. Svarskalan går från ett till sju där sju är väldigt ansträngande, och ett är ej 
ansträngande. 

 
T
utbildning, figur 16. Detta är en trolig förklaring till det felanvändan
u
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der körande av vagnen 

igur 17 behandlar frågorna om hur vagnen är att köra. Frågorna var hur trög vagnen är 
att köra, svänga, stanna och om vagnen drar snett. Alla frågorna fick i snitt ganska låga 
ansträngningstal. Att svänga vagnen fick högst (genomsnitt 2,8 av 7). En del upplever 
vagnen som trögkörd. 

Figur 17, diagram over deltagarnas upplevda ansträngning un
 
F
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Ansträngning under hantering
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Figur 18, diagram över deltagarnas upplevda ansträngning under hantering av vagnen 

k 

a frågor i enkäten (3,5 av 7). 

 
Detta diagram, figur 18, visar svaren på frågorna om att köra över trösklar, byta sopsäc
och att ta stativ och moppskaft från vagnen. Att köra över trösklar har fått högst 
ansträngningstal av all
 

Ansträngning under hantering

30

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

Upplevd ansträngning

Antal svar
Tömning av sopskyffeln i sopsäck
Ta ny mopp

 
Figur 19, diagram över deltagarnas upplevda ansträngning under hantering av vagnen 
 
Detta diagram visar svaren på frågorna om ansträngning vid tömning av sopskyffeln i 

trängande att 
mma skyffeln. Att ta ny mopp har fått lägst ansträngningstal av alla frågor i enkäten 

sopsäcken samt att ta ny mopp, figur 19. Vissa tycker att det är medelans
tö
(genomsnitt 1.6 av 7). 
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Följande fem diagram visar svaren på frågor om var lokalvårdarna har ont och hur ofta. 
Svarskalan går från ”aldrig ont”, ”ont en gång i månaden”, ”ont en gång i veckan” till 
”ont varje dag”. 
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igur 20 visar frekvensen av smärtor i nacke, övre rygg, nedre rygg och höfter. Nacke 
och nedre rygg ligger högst, följt av övre rygg och höfter. 

Figur 20, diagram över deltagarnas smärtfrekvens i nacke, övre rygg, nedre rygg och höfter 
 
F
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igur 21, diagram över deltagarnas smärtfrekvens i knän, fotled/fötter, höger axel och vänster axel 

 

. Höger axel har genomsnitt 10,25, detta bör jämföras med vänster 
xel som har fått 6,25 i genomsnitt. Detta kan bero på moppning och övrigt städarbete 

som utförs mer med höger hand, och behöver inte vara kopplat till städvagnen. 
 

F
 
Diagrammet  ovan visar smärtfrekvensen i knän, fotleder/fötter, höger axel och vänster
axel, figur 21. Knän har fått väldigt låg frekvens (genomsnitt 3,25 av 30). Fotled/fötter 
har genomsnitt på 8,25
a
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Figur 22, diagram över deltagarnas smärtfrekvens i höger armbåge, vänster armbåge, höger handled och 
vänster handled. 
 

öger 
andled och vänster handled, figur 22. Alla dessa områden har fått låga genomsnitt. 

I diagrammet ovan visas smärtfrekvensen i höger armbåge, vänster armbåge, h
h
Höger handled ligger lite högre på 7,75 av 30.  
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Figur 23, diagram över deltagarnas smärtfrekvens i höger och vänster hand. 
 
I diagrammet ovan, figur 23, visas smärtfrekvensen i höger och vänster hand. De ligger 
båda lågt men höger ligger högre än vänster (5,75 jämfört med 3,5 av 30). 
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Figur 24, diagram över deltagarnas svar på frågan om vagnen förvärrar deras ev. smärtor 
 
I diagrammet ovan, figur 24, visas svaren på frågan om deltagarna tror att vagnen 

 har 

edan föjler diagram som behandlar frågor om önskemål på den nya vagnens 
utformning. 

förvärrar deras eventuella smärtor. 12% har svarat ja, 10% har svarat vet ej och 78%
svarat nej på frågan. 
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ara bättre om 
gen utrustning satt på vänster sida, ställdes frågan om en vagn med all utrustning längs 

ena sidan önskas, figur 25. Genomsnittssvaret blev 3,8 av 7. Det är intressant att en större 
grupp anser det mycket önskvärt och en annan större grupp anser det inte alls önskvärt.  

Figur 25, diagram över deltagarnas svar på frågan om de önskar en ensidig vagn 
 
För att utreda påståendet från intervjun med Aira Tapper om att det skulle v
in
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Vilken sida av vagnen utrustningen bör sitta på
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Figur 26, diagram över deltagarnas svar på frågor om vilken sida utrustningen bör sitta på. 
 
För att försöka reda ut vilken sida utrustningen skulle sitta bäst på ställdes frågor o
vilken sida om sig själva deltagarna brukar ställa sin vagn och vilken sida de helst skulle 
vilja ha utrustningen p

m 

å, figur 26. Svaren på dessa frågor har varit motsägande. Samma 
erson har i flera fall svarat att de ställer vagnen till vänster om sig och att de helst skulle 

ulle leda 
ingen är inklämd mellan vagnen och väggen. Svaren på dessa frågor har 

därför bortsetts ifrån.  
 

p
vilja ha utrustningen på vänster sida om vagnen. Detta blir märkligt då detta sk
till att utrustn
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Figur 27, diagram över deltagarnas svar på frågor om de är nöjda med hållarna till moppskaften och ifall 
de önskar större öppning på moppsäcken. 
 
En fråga ställdes angående deltagarnas nöjdhet med moppskaftshållarna, figur27, 
(genomsnitt 4,7 av 7). Frågan om större öppning till moppsäckarna önskas fick 3,4 av 7. 
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Figur 28, diagram över deltagarnas svar på frågor om hur många sopsäckar och stativ/moppskaft de 

ehöver. b
 
Det varierar hur många sopsäckar och stativ lokalvårdarna känner behov av att få plats på vagnen. För att 
utreda vilket behov de flesta har ställdes frågor angående detta, figur 28. 
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Figur 29, diagram över deltagarnas svar på frågan om hur viktigt vagnens utseende är för dem. 
 
Vagnens utseende har deltagarna bedömt som rätt viktigt, figur 29. Genomsnittssvaret 
blev 4,4 av 7. 
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Figur 30, diagram över deltagarnas svar på frågor om hur lättillgänglig deras utrustning behöver vara

 
. 
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Figur 31, diagram över deltagarnas svar på frågor om hur lättillgänglig deras utrustning behöver vara. 

h 

el, sopsäck, moppsäckar, påfyllnadsmaterial, dukar, förvaringskorgar och 
st skrivblocket. 

 
 
Frågor ställdes om hur viktigt det var att lätt komma åt varje sak på vagnen, figur 30 oc
31. Ordningen för hur viktig tillgängligheten till utrustningen är blev: sopborste, moppar , 

ativ, städmedst
si
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4.1.7 Plibel-analys 
Smärtor är vanliga i nacke, övre rygg, nedre rygg, axlar, höger handled, fotleder och 
fötter enligt enkäten, bilaga 3. Dessa områden undersöktes med hjälp av formuläret, 
bilaga 1. 
 

Följande punkter bedöms aktuella 
• Återkommande arbete med ryggen framåtböjd mer än 20° (sker då saker tas från 

den nedersta korgen). 
• Återkommande arbete med ryggen framåtböjd mer än 60° (kan ske då saker tas 

från den nedre korgen. Sker dock oftare under själva städarbetet, till exempel vid 
moppning eller papperskorgstömning under stora skrivbord). 

• Ryggen vrids i sidled mer än 15° (kan ske vid svängning om vagnen är tungt 
lastad).  

• Nacken hålls ofta framåtböjd mer än 15° (sker ofta då saker ska tas ur lådorna)  

• rmsavstånd, (sker vid tömning av 
sopskyffeln till sopsäcken). 

• Långvarigt eller upprepat obekvämt bärande, skjutande eller dragande av bördor  
      ( förekommer vid förflytning av vagnen då vagnen är tungt eller snett lastad). 
• Upprepningar av samma arbetsrörelser 
• Arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd (framför allt sträckning efter 

moppskaft på bortre sida av vagnen). 
• Möjlighet att sitta och vila saknas vid stående arbete (arbetet är gående, sitta är 

endast möjligt under rast). 
• Upprepat arbete med vridrörelser i underarm och hand (förekommer vid 

moppning men kan inte påverkas av vagnens utformning). 
 

4.1.8 Intervjuer 
Sjutton personer har intervjuats, varav tretton lokalvårdare, en arbetsledare, en utbildare 
för lokalvårdare och två säljare av städvagnar. De intervjuade lokalvårdarna har arbetat 
med städning av företag och kontorslokaler. Samtliga intervjuer har gjorts i 
stockholmsområdet. Intervjuerna med lokalvårdarna har gjorts i samband med 

ntervjuerna började med strukturerade frågor men gled oftast över till mer ostrukturerade 

 inte får försvinna från den nya vagnen blev påpekade.  
 
 
 

• Manuella lyft av bördor sker, lyftvägen vid vagnen är dock mycket låg, (sker vid 
ömning av sopsäck och moppsäckar). t

Manuella lyft av bördor utanför undera

studiebesök och kan läsas om i stycke 4.1.3 Studiebesök. 
 
I
diskussioner. Detta var positivt då det kom fram mycket information som annars hade 
missats. Användare, arbetsledare, utbildare och säljare blev intervjuade för att fånga flera 
perspektiv. Ett antal problemområden blev uppenbara under intervjuerna. Även en del 
positiva saker som
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Intervju med Aira Tapper, arbetsledare på Inspira  
på Flir Systems var lokalvårdarnas arbetsledare, Aira Tapper. Då 

 
rtal 

m Inspira sköter städningen på och kontrollerar att allt fungerar som det ska och 
tbildar personalen vid behov. Aira har tidigare varit med och utvecklat en städvagn på 

ett tt i området. Hennes erfarenhet är att 
sjuk r
situatio obbet, arbetsledaren och fel städteknik. 
 
Aira o
vagnen
beh e
loka å
utre i
 
Int j
ISS n ade 
arb le öte 
med i
mö  
till 
sam
inte u
 

ta 
t inte att man kan dra ut den nedre lådan. 

 

Med på studiebesöket 
det visade sig att hon har jobbat cirka tjugo år med städning och har många åsikter om
vagnarna, gjordes en ostrukturerad intevju. Som arbetsledare åker Aira runt till ett fle
företag so
u

annat företag och hon är väldigt insa
sk ivningarna inte har mycket med städvagnen att göra, utan beror på självkänslan, 

n hemma, trivsel med j

s m har jobbat cirka 20 år i städbranschen säger att de flesta lokalvårdare ställer 
 till vänster om sig medan de städar. Därför, tycker Aira, bör inga saker som man 

öv r komma åt ofta sitta på vänster sida av vagnen då den är vänd bort från 
lv rdaren medan han jobbar. Detta påstående tas upp i enkäten för ytterligare 
dn ng. 

erv u med Aila Laitinen, utbildare på ISS  
 ko taktades med förhoppning om studiebesök och observationer. De kontakt
ets darna hade för ont om tid för besökare, men rekommenderade istället ett m
 A la Laitinen, utbildare på ISS och, enligt arbetsledarna, expert på städvagnar. Ett 

te bokades för att höra vad Aila hade för tankar om vagnarna. I sitt jobb åker Aila runt
städarna på de olika objekten och har mycket erfarenhet av städvagnar. Hon 
arbetade även med Nilfisk-Advance under utvecklingen av S-vagnen. Under 
rvj n tog Aila upp en rad vanliga problem: 

• bristande instruktioner. Många har i början svårt att förstå hur man öppnar övers
lådan, figur 33, och vissa ve
Tröskelkryparen är ofta missförstådd, figur 32. 

Figur 32, Tröskelkryparen                                               Figur 33, Öppningsflärpen till övre mopplådan 
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• Moppbackarna används ofta fel trots utbildning. Vissa har vatten i backarna eller 

g. 

khållarna passar endast runda 

 
• 

fastnar hår i navet. Materialet på hjulet bör också 

bättre. Det gamla styret är inte höj och sänkbart m
har en form som medger många greppm
Städarna tog det till sig på en gång oc
rätt. 

 
  
 

agn 

annat än moppar i backarna och mopparna längst ner i korgen för 
påfyllnadsmaterial. 

 
• Sopsäcken hänger ut. Städarna byter inte säck förrän den är proppfull så den står 

ut och gör vagnen bredare. Det ser inte snyggt ut.  
 

• Det mjuka skumgummimaterialet på styret går ibland sönder.  
 

• Det kan vara svårt att veta var man får tag på nya reservdelar.  
 

 
• De lösa locken till vattenhinkarna kommer bort då man lägger dem ifrån si

 
• Flas

flaskor, figur 34. ISS använder flera 
andra typer av flaskor som inte passar i 
hållarna.  

 
• Monteringen av vagnarna. Det behövs 

enkla monteringsbeskrivningar till alla 
vagnar.  

 
 
 

Figur 34, Flaskhållare, S-vagnen 

Hjulen, figur 35, är krångliga att rengöra. Det 

vara lättrengjort och hjulen lätta att byta. 
 

• Aila tycker att formen på det gamla handtaget var 
en 

öjligheter. 
h använde det 

Figur 35, hjul på S-v
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Tej
Teja Fr vagnar. Hon 
kontaktades för att få reda på vad deras kunder tycker om S-vagnen och om de har några 
återkommande klagomål från köpare av S-vagnen. Teja tycker att det är en bra vagn, det 
end o
hög.  

Van a

 Flärparna på lådorna blir vita (utmattade) efter en tids användning 
 

• Flaskhållarna är gjorda för runda flaskor 
 

• 
 
 
Göran Ferm på Citypapper 
Säl e  av
säger a agnar de har sålt har kunderna varit nöjda 
med, ha  hört några klagomål och tycker att det är en bra serie. Han säger att 

ackdelen med vagnarna är att de är för dyra. Kunderna köper oftare vagnar för cirka 
sen kronor mindre än Nilfisk-priserna.  

4.2 Problembestämning 
 
Nuläge n s
problem ikelsen är ett helt nytt koncept. Den 

ya vagnen ska, som den gamla, vara anpassad för att användas till S-metoden. 
 

4.2.1 P
Ta fram  minimerar ansträngning under 

 yrkesstolthet och arbetsglädje. 

Då Nilfisk-Advance är nyfikna på nyskapande lösningar behövs i detta stadium av 
produktutvecklingen ej hänsyn tas till kostnader, men samtidigt ska vagnen vara anpassad 

ll S-metoden och inte vara orealistisk.  

tt förslag på utformning ska tas fram, det vill säga ej en färdig teknisk produkt, inga 
ritningar, exakta tekniska lösningar eller mått. Hjulens önskade egenskaper fastslås men 
lösning kommer ej att undersökas närmre då detta kommer att göras i fortsatt arbete på 
Nilfisk i samarbete med Lots Design.  
 

a Frang, säljare på Goab  
ang jobbar som säljare på Goab som bland annat säljer Nilfisk städ

a s m gör den svårsåld säger hon är priset. Många tycker att investeringen blir för 

 
lig  kundklagomål: 

 
• Svetsar som har gått sönder 

 
•

Materialet på handtaget går sönder 

jar  Göran Ferm på citypapper Kontaktades
tt de säljer få S-vagnar från Nilfisk. De v
n har inte

 samma anledning som Teja Frang. Han 

n
tu
 

t är den nuvarande S-vagnen. Målet är en ny S-vag
 som kommit fram i undersökningen. Avv

om tar hänsyn till alla de 

n

roblemformulering 
 ett koncept på en ny generation av S-vagnen som

användande och höjer lokalvårdarens
 

ti
 
E
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4.2.2 Undersöka problem 
Då en helt ny vagn ska tas fram räcker det inte att åtgärda de problem som uppkommit 
utan ett helt nytt koncept ska tas fram. Informationen från enkäterna, intervjuerna och 
praktiken har därför översatts till en ny kravspecifikation för den nya vagnen.  
 
På Nilfisk hade man från början skrivit följande krav på den nya vagnen:  

lätt att paketera och montera 

 
ch klarblått, på stora områden. De starka 

rgerna förstärker det röriga intrycket. Färgerna har en betydelse, rött för toalett och blått 
te vara så stora markeringar.  

en 
a, 

elas över vagnen på ett sätt som minimerar 
as till att vikten förflyttas under dagen då sopsäcken och 

dre på 

 
• God design 
• Uttrycka Nilfisk 
• Ska hålla minst tre år 
• Ergonomiskt utformad 
• Bra hjul (hög kvalitet, lätta att göra rent)  
• Greppvänligt handtag 
• Moppboxar 43 och 63 cm 
• Åtkomlig 
• Bra förvaring av privata saker som nycklar, cigaretter, pengar, etc. 

 
Första steget i problemundersökningen var att gå igenom informationsinsamlingen och 
dra slutsatser om upphoven till problemen med dagens vagn. 
 
Analys  
Ju mer vagnen lyckas dölja städutrustningen, desto finare upplevs vagnen. Vagnen har

ag också väldigt starka färger, klarrött oid
fä
för övrigt, men det behöver in
 
Utseendet har i enkäten graderats som mer än medelviktigt. Då städyrket är ett av jobb
med lägst status bör man försöka förbättra imagen av yrket i möjligaste mån. Riktigt br
kvalitativ och estetisk utrustning är någonting som kan öka lokalvårdarens känsla av 
värde och arbetsglädje. 
 
Vikten av vagnens last bör förd
snedbelastning. Hänsyn måste t
moppsäckarna fylls och moppbackarna töms. Alternativt kan detta problem lösas med 
hjälp av hjulen. 
 
Många av lokalvårdarna har ej fått tillräcklig utbildning på hur de ska städa, än min
hur vagnen ska utnyttjas på bästa sätt. Därför behöver detta förmedlas av vagnen och 
eventuellt medföljande material. 
 
Det är vanligt med smärtor i nacke, axlar, rygg och höfter så ansträngning på dessa 
områden bör minimeras. Därför bör svängbarheten ökas för att minimera ansträngningen 
i överkroppen då vagnen är tunglastad.  
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Frågan om det är bättre att utforma vagnen så att man ska jobba med den från en viss sida 
r 

väm räckvidd 

Utrustningen bör placeras på ett sätt så att man slipper böja sig, sträcka sig och dra i 
vag n era ansträngningen på kroppen. 
 
Då t an det vara bra 
att b r er både en hög belastning på vagnen 
och på städarens axlar och rygg då det är dags att lyfta iväg säcken.  
 
Då nga städare har bristande utbildning bör utformningen av vagnen hjälpa 
anv d   
 

iden medan man städar skulle kunna utnyttjas till nånting som ger städaren ett 

har fått blandade svar i enkäten. Enligt intervjuverna verkar det som att de som använde
vagnen i smala korridorer föredrar en ensidig vagn medan de som arbetar i luftigare 
lokaler ej ser någon större fördel med denna lösning. Fördelen är att man slipper dra i 

agnen eller sträcka sig för att nå saker från den bortre sidan och att man skapar en v
utgångspunkt utifrån vilken man placerar utrustningen för att medge så bek

m möjligt.  so
 

ne  i onödan för att minim

de är vanligt att lokalvårdarna fyller sopsäcken full för att spara tid k
eg änsa sopsäckens volym. En stor sopsäck g

må
än aren att förstå var allting ska placeras och hur vagnen ska användas.

T
mervärde, till exempel lyssna på radio, talbok eller lära sig ett språk. 
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4.2.3 Kravspecifikation 
A. Erbjuda behaglig körning 
 Förflyttas lätt 
 Rulla lätt 
 Svänga lätt 
 Gå rakt (utan att dra snett) 

 Minimera användarens böjning/sträckning (bekväm räckvidd) 

  Se välgjord ut 
  Erbjuda körkänsla 
 
D. Säljande design/Uttrycka Nilfisk 
 Uttrycka Nilfisk 
 Tilltala ögat 
  Ge köplust 
  Öka arbetsglädje 
  Öka yrkesstolthet 
 
E. Medge strukturerad förvaring 
 Rymma utrustning 
 Strukturera förvaring 
  Vara lättåtkomlig 
  Vara överskådlig 
 
F. Utbilda användaren 

Uttrycka förvaringstanken 
 Demonstrera möjligheter 
 Förhindra felanvändande 
 
 
 
 
 
 

 

B. Medge god ergonomi 
 Utformning vagn 
 
  Erbjuda lättåtkomlighet 
 Utformning handtag 
  Medge variation av grepp 

 Maximera styrkraft  
 

C. Vara av/Uttrycka hög kvalitet 
Tåla belastning  

 Tåla användande (minst tre år) 
            Uttrycka hög kvalitet 
  Låta välgjord 
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4.3.4 Kriterieviktning 
 

riterieK r 
A uda beha, Erbj glig körning 

, Var tet 
k 

D E F + Pi Ki 

B, Medge god ergonomi 
C a av/Uttrycka hög kvali
D, Säljande design/Uttrycka Nilfis
E, Medge strukturerad förvaring 
F, Utbilda användaren 
 
 A B C 
A -0 2 2 2 2 2 1 11 0,30 
 B -2 1 2 2 2 3 8 0,22 
  C -3 2 2 2 5 8 0,22 
   D -6 2 2 7 5 0,14 
    E -8 2 9 3 0,08 
     F -10 11 1 0,03 
       Summa 36 1,0 
 
Enligt kriterieviktningen är köregensk

andledaren på Nilfisk uttryckt. ”Medg
aperna det viktigaste på vagnen. Detta har även 
e god ergonomi” bedöms lika viktigt som att 

tet. Kvaliteten är särskilt viktig för 
omin är också väldigt viktig då arbetet 

rje påfrestande aktivitet kan utlösa skador med tiden. 
ign samt uttrycka Nilfisk”. Detta är viktigt för försäljningen 

i så räcker det inte med bara utseende. 
utbilda användaren” är viktiga kriterier för en 

l utan att dessa kriterier uppfylls. Det 
.   

enerering. Mötet hölls precis efter städmässan. 
 Åke Färggren, key accontmanager på Nilfisk 

Kreutz-Erbeus och jag själv. Mötet började 
ed en allmän diskussion om vagnarna på mässan och sedan diskuterades det fritt olika 
éer om städvagnens möjliga egenskaper. Ett par idéer om vad en framtida vagn skulle 

unna erbjuda genererades. En idé var att ha en display på vagnen med städinstruktioner, 
tbildning, schema och annat som TV, radio och musik. En sparkfunktion eller en 
ldriven självgående vagn diskuterades också. En sober elegant vagn var en förhoppning, 
en priset måste vara rimligt.  

h
vagnen är av och uttrycker att den är av god kvali
Nilfisk då det är ett av deras säljargument. Ergon
som städare är tungt i sig och va
Därefter kom ”Säljande des
men utan kvalitet, bra köregenskaper och ergonom
”Medge strukturerad förvaring” och ”
ögkvalitativ vagn men vagnen skulle fungera väh

bedöms därför att kriterieviktningen är rimlig
 
 

4.4 Konceptgenerering 
 

4.4.1 Idégenerering  
Under ett möte med Nilfisk hölls en idég
Deltog gjorde produktansvarig på Nilfisk

hristina Holmefalk, industridesigner Herik C
m
id
k
u
e
m

 36



4.4.2 Ytterlighetstänkande 
a för att generera nya idéer. Den resulterade också i 

rundkoncepten mest/minst förändrad som blev två av de slutgiltiga koncepten. Även 
nken gav grunden till ett slutgiltigt koncept. 

Denna metod fungerade br
g
dyraste-ta
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5 Lösningsförslag 
 
5.1 Budgetkonceptet
För att ta bort det lite röriga intrycket den gamla vagnen gav har Budgetkonceptet fått en 

er neutral färgsättning med grå lådor med färgmarkeringar endast på handtaget, figur 36 
och 37. En dörr har även satts på förvaringsutrymmet för påfyllnadsmaterial, för att 
ytterligare minska det röriga intrycket, här genom att dölja påfyllnadsmaterialet. 
Sopsäcken sitter i mitten i framdelen och tvättsäckarna sitter på varsin sida om 
sopsäcken, för bättre viktsymmetri och därmed bättre köregenskaper. Tvättsäckarna har 
större öppningar än tidigare för att underlätta iläggning av moppar. Vagnen är tvåsidig 
men all röd utrustning sitter på ena sidan och all blå på den andra. Detta för att all 
utrustning som behövs samtidigt sitter på samma sida. Målet är att minska hur ofta man 
måste snurra på vagnen eller sträcka sig efter saker man behöver. Sopborsten sitter mitt 
på framsidan så att den är tillgänglig vilken sida man än använder. På baksidan är lådor 
för städmedel. Sopsäcken är lite lägre än tidigare för att den inte ska bli för tung. Vagnen 
har en enkel grundram av böjda rör och bedöms inte vara så dyr att tillverka. I de övre 
grundare lådorna är det tänkt att man ska förvara alla småsaker, men lådorna är inte så 
stora att man ska glömma vad som ligger underst. 

m

             
Figur 36, budgetkonceptet           Figur 37, budgetkonceptet 
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5.2 Lyxkonceptet 
På Nilfisk har det diskuterats att yrkesstoltheten är kopplad till redskapen man använder. 

om exempel har givits snickare. De köper inte den billigaste hammaren de hittar, utan 
tiv hammare. Det visar på att de är professionella och att de 

s 
r 38 

nnars har 
 

na och 

n 

S
de investerar i en kvalita
tycker att deras arbete är viktigt. Lokalvårdare räknas till hantverkare. Att städa är en 
sorts hantverk, men det ligger längst ner på statusskalan. Förhoppningen är att 
högkvalitativ och mer estetiskt utformad utrustning ska kunna dra upp lokalvårdarna
egna och andras åsikt om yrket. Lyxkonceptet är ett förslag på en sådan vagn, figu
och 39. Vagnen är mer täckt än dagens vagn och har fått en mer rundad form. A
den samma grundtanke som budgetkonceptet med blått på ena sidan och rött på andra. På
detta förslag finns ett fack på ovansidan för städmedel istället för bakpå. I utformning 
påminner vagnen om Nilfisk maskiner. Vagnen har en kåpa som både döljer säckar
hindrar dem från att bukta ut. Det är inte illustrerat på bilden men detta koncept 
representerar även idén att ha en touch-screen med städinstruktioner, städprotokoll och 
schema. Med hörlurar skulle även underhållning eller utbildning i språk kunna vara 
möjlig. Den skulle förstås bli dyr men tanken är att man ska kunna köpa den med eller 
utan de dyraste tillbehören, display och åkplatta. Vagnen skulle även kunna vara eldrive
för ansträngningsfri körning. 

                     
Figur 38, Lyxkonceptet, med kåpa 

 39



 
Figur 39, Lyxkonceptet, utan kåpa 
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5.3 Skärmvagnen 
Skärmvagnen, figur 40, är också, som Lyxkonceptet, ett förslag som ska höja 
yrkesstoltheten hos lokalvårdarna, men detta förslag bygger på idén om att ha all 
utrustning på ena sidan av vagnen. Detta för att placera personen på en viss plats och 
därmed bättre kunna anpassa räckvidden till utrustningen. Lådorna för moppar har sin 
färgmarkering på handtagen. Tröskelkryparen sitter centrerad för att vagnen inte ska 
kränga när man trampar ner kryparen. Stativen har fått en ståplats som gör det lättare och 
snabbare att ställa dem på plats än de tidigare metallbågarna. De hålls också fast av 
hållare som tidigare. Tanken är också att man ska kunna ställa ifrån sig vagnen mot en 
vägg med den blanka sidan utåt. Även tvättsäckarna är gråa här med en lång rand runtom 
som markerar om den är röd eller blå. Krokarna för torrmoppar och dammvippa är 
placerade längst fram på insidan av skärmen. Utformningen av vagnen tillåter att all 
utrustning är placerad på insidan av vagnen för att ge ett mer elegant intryck.  

 
Figur 40, Skärmvagnen 
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5.4 Konceptval 
 
Konceptvalet har gjort med hjälp av kriterieviktsmetoden.  
 
 A B C D E F Summa 
Vikt.koeff 0,30 0,22 0,22 0,14 0,08 0,03  
Koncept 1 2 2 2 2 2 2  
 0,6 0,5 0,28 0,16 0,06  2,1 
Koncept 2 2 2 2 3 3 2  
 0,6 0,5 0,5 0,42 0,24 0,06 2,32 
Koncept 3 2 3 2 3 3 2  
 0,6 0,75 0,5 0,42 0,24 0,06 2,57 
 
 
Valet har också diskuterats med handledaren på Nilfisk som höll med om att det var rätt 
val. Handledaren föredrog detta koncept mycket på grund av att stativen, sopskyffeln och 
sopborsten har fått en riktig plats på vagnens golv istället för att som tidigare hänga 
utanpå. Det gillades också att vagnen kan lämnas mot en vägg och vara dold av skärmen. 
Detta koncept skulle kunna kombineras med touch-screen-skärmen från Lyxkonceptet för 
de som vill kosta på sin personal lite extra.  
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4 Resultat 
 

4.1 Skärmvagnen 
 

 
Figur 41, Skärmvagnen 

esultatet blev Skärmvagnen, figur 41, ett förslag som ska höja yrkesstoltheten hos 
kalvårdarna. Vagnen har all utrustning längs ena sidan. Detta medger bättre räckvidd 
ll utrustningen än tidigare. Färgsättningen är mer diskret än den gamla vagnen, men 
rtfarande i Nilfisk vanliga färger, grått, rött och blått, delvis för igenkänning som en 
ilfisk-vagn. Stativen har fått en ståplats som gör det lättare och snabbare att ställa dem 
å plats än de tidigare metallbågarna. Skaften hålls också fast av hållare som tidigare. 
anken med skärmen att man ska kunna ställa ifrån sig vagnen mot en vägg med den 
lanka sidan utåt, figur 42. Skärmen är också en bra plats att sätta sin logga på. Även 
ättsäckarna är grå här, med en lång rand runtom som markerar rött eller blått. Krokarna 
r torrmoppar och dammvippa är placerade längst fram på insidan av skärmen. 
tformningen av vagnen tillåter att all utrustning är placerad på insidan av vagnen för att 
e ett mer elegant intryck. Handtagen på de övre lådorna har flyttats så att man öppnar 
cken bakåt istället för åt sidan, figur 41. Detta för att det inte ska bli långt att sträcka 
g. En lucka har lagts till i skärmen för att underlätta byte av sopsäcken, figur 43. 

 
R
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si
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Figur 42, Skärmvagnen 

 
 
 

 
Figur 43, Skärmvagnen 
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4.2 Plansch  
På grund av att det under observationerna visat sig att flera av lokalvårdarna inte känner 
till alla vagnens funktioner och har så lite utbildning behöver informationen förmedlas på 
något annat lätt sätt. Därför har en plansch tagits fram. Planschen är tänkt att skickas med 
när man har köpt en vagn. Förhoppningen är att planschen ska sättas upp inne i 
städskrubben där vagnen förvaras, exempelvis på insidan av dörren, och fungera som en 
snabbutbildning i hur vagnen ska användas. Planschen ska förklara vagnens funktioner 
och förvaringstanke. 
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Figur 44, Förslag på instruerande plansch 
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4.3 Symboler 
Symboler på vagnen ska ytterligare hjälpa till att göra vagnen lättanvänd och helst 
självklar ur användarsynpunkt. Då, framförallt i Stockholmsområdet, många av 
lokalvårdarna inte pratar fullgod svenska har det valts att göra de flesta symbolerna i 
bildform. 
 

     
Figur 45, Symbol för att illustrera att styret är höj- och sänkbart 
 
 

 
Figur 46, Symbol för förvaring av moppar 
 

 47



  
Figur 47, Symbol för förvaring av påfyllnadsmaterial 
 
 

  
Figur 48, Symbol för hur man byter sopsäck 
 
 

  
Figur 49, Symbol för tröskelkryparen 
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Figur 50, Symbol för förvaring av städmedel 
 
 
Tidigare nämdes att det behövdes symboler för hur man öppnar lådorna, men i detta 
koncept bedöms det att det framgår av utseendet på handtagen. 
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5 Diskussion 
I starten av projektet var det svårt var att fastställa exakt vad uppgiften skulle gå ut på då 
det fanns två beställare, forskningsprojektet och Nilfisk, som ville ha ut olika resultat av 
samma arbete. Nilfisk ville ha information om S-vagnen och dess användare och 
forskningsprojektet ville ha så mycket information som möjligt om användare av 
städvagnar i allmänhet. Detta löste sig allteftersom jag blev insatt i problemet och kunde 
känna själv vad som var intressant att utreda. Det hade dock sparat tid och varit lättare att 
lägga upp en mer exakt planering om detta hade retts ut från början. 
 
Samarbetet med Nilfisk har fungerat bra. De är väldigt engagerade i frågan och har varit 
en stor tillgång, både för kunskap och kontakter. Det har varit särskilt givande att få delta 

serien, och speciellt att min utredning 
pa projekt.  

lick 
e 

 under arbetet. Detta 
ste sig dock då det efter två studiebesök och en praktikdag kändes som att nog med 

bservationer hade gjorts. 

et har varit svårt att få fram åsikter från lokalvårdarna. Flera av dem har hävdat att 
agnen inte går att förbättra. Det har fungerat bättre med observationer och diskussioner 
ed arbetsledare. Praktiken var väldigt lyckad för att få känna på situationen.  

et var dålig svarsfrekvens på enkäterna. För att få mer tillförlitliga svar hade helst ett 
örre antal önskats. De två frågorna om vilken sida utrustningen bör placeras utefter på 
n ensidig vagn visade sig vara svårtydda då svaren har varit motsägelsefulla. 

g har fått mycket positiva kommentarer till resultatet. Handledaren på Nilfisk har också 
arit nöjd, även om Nilfisk inte kommer att gå vidare med konceptet, utan fortsätter med 
tt koncept från Lots Design. Vid valet av koncept låg lyxkonceptet och skärmvagnen 
te så långt ifrån varandra i kriterieviktningen. De nio lokalvårdare som såg koncepten 

å presentationen i Luleå gillade lyxkonceptet bättre, mycket på grund av att de gillade 
ess utseendet mer. Som en fortsättning hade det varit intressant att se utformningen av 
xkonceptet kombinerat med fördelarna från skärmvagnen.  

rbetet med utvecklingen av hela den nya serien fortsätter på Nilfisk. Eventuellt kommer 
éerna med planschen och symboler på vagnen att vara med i nya serien.  

i det större projektet med framtagandet av nya S-
ar kommit till användning i detta skarh

 
Från början var det meningen att fler studiebesök skulle göras för att få en bred överb
av hur det går till på olika firmor. Det visade sig vara svårt att ordna då de flesta av d
ontaktade städfirmorna upplevde att de inte hade tid med besökk

lö
o
 
D
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m
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e
  
Ja
v
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p
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A
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7 Bilageförteckning 

lysformulär 
 
Bilaga 1 Plibelana
 
Bilaga 2 Enkät till lokalvårdare 
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Enkät 
  ”Vidareutveckling av Nilfisk Advance S-vagn” 

 
Just nu håller Nilfisk Advance på att utveckla en ny version av S-vagnen. Dina åsikter 
kan hjälpa oss att göra vagnen så som du skulle önska att den var. Enkäten är anonym 
men lämna gärna namn och tel.nr om det blir aktuellt med en kort intervju. 
 
Ditt namn........................................................................(frivilligt) 
 
Din ålder...........  Ditt telefonnummer................................(frivilligt) 

Kvinna □           Man□ 
 
Hur lång är du?.............. 
 
Hur länge har du arbetat som lokalvårdare?.......................................................... 
 
Hur lång utbildning har du fått i städyrket?................................................................. 
 

Vilken vagn använder du mest?  Pressvagn□ Fastighetsvagn□ Torrvagn□ 
 
Hur trög är vagnen att köra? (Ringa in den siffra på skalan som stämmer bäst 
överrens). 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt trög 
 
Hur besvärligt är det att svänga med vagnen? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt besvärligt 
 
Hur ansträngande är det att stanna vagnen? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt ansträngande 
 
Drar vagnen åt något håll när du kör rakt fram? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt mycket 
 
Är det besvärligt att få vagnen över trösklar? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt besvärligt 
 
Är det besvärligt att byta sopsäck? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt besvärligt 
 
Hur ansträngande är det att ta stativen (moppskaften) från vagnen? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt ansträngande 
 
Hur ansträngande är det att tömma skräp från sopskyffeln i sopsäcken? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt ansträngande 
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Hur anstr

lls  
ängande är det att ta nya moppar ur backarna? 

Inte a 1 2 3 4 5 6 7 Väldigt ansträngande 

n ena sidan av 

 
Vilken sida om dig brukar du ha vagnen stående när du städar? 

På min högra sida □         På min vänstra sida □ 
 
Skulle det vara önskvärt om all utrustning var lättåtkomlig frå
agnen? v

Inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Mycket önskvä
 

rt 

r utrustningen sitta på om all utrustning skulle nås från en 
da?  

dag 

Vilken sida av vagnen bö
si

Höger □      Vänster □ 
 
 
Har du ont någonstans i kroppen? (Sätt kryss i bäst stämmande rutor). 

Inte alls 1 gång /vecka 1 gång /månad Varje  

Nacke     
Övre rygg     
Nedre rygg     
Höfter     
Knän     
Fotled och fötter     
Höger axel     
Vänster a     xel 
Höger armbåge     
Vänster armbåge     
Höger ha d     ndle
Vänster handled     
Höger h     and 
Vänster      hand
 
Om du har ont, tror du att det förvärras av vagnen och isåfall varför? 
 
................................................................................................................................................ 

 du p
 

örvarar ersonliga saker i vagnen under arbetsdagen? F

Ja □  Nej □ 
 
Tycker du att vagnens utseende är viktigt? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt viktigt 
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Använder du inställningsmöjligheten på handtaget?  
Aldrig   1 2 3 4 5 6 7 Ofta 

ilken av backarna är lättast att hantera? 

ur nöjd är du med stativhållarna(moppskaftshållarna)? 

 
V

Den utdragbara ba □ Den övre backen med lock □ cken     
 
H
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Mycket nöjd 
 
Behövs det större öppningar på moppsäckarna? 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Behövs absolut 

ånga sopsäckar behöver finnas på vagnen? 

3 □ 

 □  3 □  4

igt och mindre vik igt att lätt komma åt på vagnen? 

 1 2 3 4 5 6 7

 
Hur m

1 □  2 □  
 
Hur många stativhållare behöver finnas på vagnen? 

2  □ 
 
Vad är vikt
 

t

Moppar 
Inte alls  Väldigt viktigt 

 1 2 3 4 5 6 7

 
Städmedel 
Inte alls  Väldigt viktigt 

ssaker 
2 3 4 5 6 7

 
Papper/påfyllnad
Inte alls  1  Väldigt viktigt  

 1 2 3 4 5 6 7

 
Sopsäck 
Inte alls  Väldigt viktigt  

oppsäckar 
 
M
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt viktigt 

te alls  1 2 3 4 5 6 7

 
Dukar 
In  Väldigt viktigt 

Stativ 
2 3 4 5 6 7

  

Inte alls  1  Väldigt viktigt 
 
Sopborste 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt viktigt 
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Blockhållaren 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt viktigt 
 
Korgar 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 V
 

äldigt viktigt 

...................................

..................................
...................................................

....................................................................................
........................

. ..... ..... ...................................................
....................

............................................................................
.....

...
....................................................................................

.....
............................................................................

..... 

 
 
Om du har andra åsikter eller önskemål så får du gärna skriva ner dom också! 

...................................................

......................................................................................

....................................................

...................................

..

.. ..... ............... ......... ...............................
......... ......... ......

..................................................................

..........

......... ........................................................................

............ .......................................................................

..

.................................................................................

..........

.................................................................................
 
Tack för att du svarat på våra frågor! 
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