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Förord 

Detta examensarbete har utförts vid Elektrotermo i Åtvidaberg, i samarbete med Cedervalls 

Arkitektbyrå.  Jag vill tacka båda företagen för att jag blivit mottagen med öppna armar och 

fått ta del av många spännande möten. Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Marie 

Krönström som stöttat mig och funnits till hands under hela processen. Ett varmt tack till VD 

Lars-Erik Lejondahl som varit engagerad under hela projektet.  Vid mina återkommande 

besök vid Elektrotermo har jag alltid känt mig delaktig i gemenskapen. 

Stort tack till alla de brukare som tog sig tid att medverka i brukarundersökningen. Utan er 

hade det inte blivit något resultat. Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till kokerskan Anne 

Söderström som förutom att ha ställt upp vid brukarundersökningen, även varit ett bollplank 

under produktutvecklingens gång samt hjälpt till med att testa den färdiga prototypen. 

Tack till alla de sakkunniga som ställde upp med värdefulla kommentarer till de koncept som 

jag tagit fram till branschmässan Gastro Nord.  

Jag vill också tacka Jörgen Lyckman för värdefulla synpunkter på konstruktionen vid 

montering samt övrig personal som har hjälpt mig med att förverkliga mina ritningar av 

funktionsprototyp och prototyp. Ett extra tack till Håkan Björeman som har hjälpt mig med de 

elektriska monteringarna och installationer av datorprogram. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Stig Karlsson vid Luleå tekniska universitet 

som alltid ställt upp. 

  



 

Sammanfattning 

Elektrotermo AB tillverkar storköksutrustning så som kokerier, spisar och arbetsbänkar. 

Företaget jobbar aktivt med att utöka sitt sortiment och på initiativ av Cedervall Arkitekter 

AB beslutade de sig för att satsa på en kantinlyft till kokerier.  En liknande produkt har 

företaget inte tidigare haft i sitt sortiment. Målet med projektet är att utforma en kantinlyft 

som uppfyller företagets och användarnas önskemål och presentera produktionsunderlag till 

en funktionsduglig prototyp. Särskild hänsyn till storkökens krav på hygien och säkerhet skall 

tas. 

För att uppnå målen har information insamlats från olika källor och problemet analyserats 

noggrant. En brukarundersökning blev upptakten till en strukturerad konceptgenerering.  

Slutkonceptet vidareutvecklades och med hjälp av 3D CAD-modeller och ritningar 

resulterade det i en prototyp som testades av en kokerska. 

Resultatet blev en kantinlyft i rostfritt stål som fästes baktill på kokerier. Den hissar upp 

kantinen med hjälp av ett ställdon kopplat till en handenhet. Då kantinen är i det högsta läget 

kan man enkelt dra över den till en bordsvagn och där med slipper man att lyfta kantinen. En 

löstagbar ram som enkelt kan häktas fast i lyften, underlättar tippning av kantinen i de 

situationer då man inte vill använda kokkantinen till servering, utan ösa över maten till ett 

annat kärl. Detta gör att brukarna slipper ytterligare påfrestande arbetsmoment med hög 

belastning på handleder och skuldror. 

  



 

Abstract 

Elektrotermo AB manufactures equipment for institutional kitchens, such as boiling bain 

maries, stoves and work benches. The company is actively expanding its assortment of 

products, and through an initiative by Cedervall Arkitekter AB, they decided to develop a lift 

for canteens. The company had not had a similar product in their line before. The aim of this 

project was to produce a lift for canteens that lives up to the requirements of both the 

company and the users, and present production material for a fully functioning prototype. 

In order to achieve the goals, information was gathered from different sources and the 

problem was carefully analyzed.  A user research was conducted and was the starting point of 

the structured concept generation. The final concept was further developed and through 3D-

CAD models and drawings, a prototype was produced and tested by a cook. 

The result was a canteen lift made of stainless steel, which attaches to the back of boiling bain 

maries. A single drive connected to a hand control, elevates the lift. When the lift is in its top 

position, the canteen can easily be pulled onto a table trolley, without having to be lifted. A 

removable frame can easily be attached to the lift and facilitates tilting of the canteen in cases 

when the boiling canteen should be replaced before serving, and the food poured into another 

canteen.  This prevents the users from tiring movements with high stress on wrists and 

shoulders.  
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1 Inledning 

Elektrotermo Storkök AB (hädanefter benämnt enbart som Elektrotermo) startades 1981. 

Företagets marknadsområde är framförallt Skandinavien. Företaget är medlem i 

Branschföreningen för Storköksleverantörer BSF samt associerad medlem i 

Storkökskonsulternas branschförening SKBF. Affärsidén är att utveckla, tillverka och sälja 

egenutvecklade produkter inom storkök som kännetecknas av god funktionalitet och design, 

samt att var en kompetent partner inom tunnplåtsbearbetning, med hög servicegrad. 

(Elektrotermo 2011) 

Produkterna finns i standardvarianter men kan anpassas för att tillgodose kundernas behov. 

Företaget har på senare tid profilerat sig typligare mot enhetlig design och i samband med det 

tagit fram en ny logga och ny marknadsföring. (Lejondahl 2010) Utvecklingsarbete och 

tillverkning samt montering sker allt i Elektrotermos lokaler i Åtvidaberg.  Företaget har för 

närvarande 24 anställda och omsätter ca 31 miljoner SEK.(Företagsfakta 2011) 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Elektrotermos samarbetspartner i detta projekt är Cedervalls Arkitekter AB (hädanefter 

benämnt enbart som Cedervalls).  De jobbar med att rita och inreda storkök. I sitt arbete 

kommer de ofta i kontakt med storkökspersonal . Lars Lindstaf, delägare och 

storkökskonsulent vid Cedervalls har länge grunnat på idén med en kantinlyft i samarbete 

med sina kollegor. Han tog fram en idéskiss som presenterades för Elektrotermo. De 

beslutade sig gemensamt för att inleda ett samarbete och kom fram till att det kunde vara ett 

lämpligt examensarbete för en student. Elektrotermo har inte tidigare något lyfthjälpmedel i 

sitt sortiment, men är marknadsledande i Sverige på kokerier. Enligt Cedervalls skulle lyften 

ge en bättre arbetsmiljö vid kokeriet genom att förbättra ergonomin och säkerheten. Enligt 

uppgift var kantinerna tunga att lyfta och den heta ångan som släpps ut från kokeriet i 

samband med detta en brännskaderisk. (Lindstaf 2010) 

1.3 Mål och syfte 

Projektets mål var att ta fram en effektiv kantinlyft, en innovativ produkt. Resultatet av 

projektet ska bli CAD-modeller och tillverkningsritningar samt en fungerande prototyp. 

Produkten ska vara ergonomisk och anpassas efter storköksbranschens hårda krav på hygien. 

Säkerheten vid handhavande av produkten ska löpa som en röd tråd i 

produktutvecklingsprocessen.  



 

Syftet med projektet var att ta fram en innovativ produkt med fokus på ergonomi säkerhet och 

hygien. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet begränsades till att omfatta framtagandet av en prototyp. Vissa begränsningar 

gällande pris och teknisk komplexitet fanns då en enkel men effektiv lösning eftersträvas. I 

projektet ingår ingen ingående ekonomisk analys. 

  



 

2 Nulägesbeskrivning 

Kokerier är avsedda för både kokning och varmhållning av mat i kantiner. Kantinerna kan 

vara hela eller perforerade och är försedda med handtag samt löstagbara lock. Kokerierna är 

uppbyggda på en rostfri stomme med avskiljda bassänger på hällen, vilka är 210 mm djupa 

med dolda värmeelement inunder. Varje bassäng har enskild effektstyrning, en signallampa 

och ett avtappningsrör. Bassängen fylls med en rekommenderad mängd vatten på minst sex 

centimeter innan kokningen inleds. (Elektrotermo 2011) 

Då kökspersonalen skall lyfta i och ur kantinerna i kokeriet använder de oftast ren 

muskelstyrka. För att skydda händerna används oftast grytlappar då kantinens heta handtag 

greppas. Kantiner i helformat benämns GN 1/1 och har handtag på kortsidorna, vilket gör att 

brukaren måste luta sig över hela kantinen för att kunna lyfta upp den. Kantiner av halvformat 

så kallade GN 1/2 används oftare nu för tiden vid kokning i kokerier eftersom de är lättare att 

lyfta. Två halvkantiner fyller en bassäng. På halvkantinerna sitter handtagen på dess långsidor 

så att även när de ska lyftas, måste brukaren luta sig över kokeriet för att nå handtagen. 

Eftersom kantinen stänger inne vattenångan när den hänger över bassängen, resulterar det i att 

vattenångan strömmar ut så fort kantinen avlägsnas. Står då brukaren nära kokeriet och 

dessutom lutad över det utsätts han för den varma ångan och därmed en skaderisk.  

 

Bild 1. Demonstration av hur kantinlyft vanligtvis går till 



 

Arbetsmomenten under kokning innefattar ofta omrörning av kantinernas innehåll. Hur 

frekvent beror av vilket livsmedel som tillreds. Gröt, såser och andra rätter kräver att man står 

lutad över kantinen längre stunder så att maten inte klumpar sig. 

Dessutom finns det viss mat som till exempel pasta som skall spolas i kallt vatten direkt efter 

avslutad kokning så att kokningsprocessen avslutas.  I nuläget utnyttjas kokeriets smala kanter 

för att balansera kantinerna mot med ena handen, medan den andra handen manövrerar ett 

vattenmunstycke.  

  

Bild 2. Arbetsmoment under kokning i kokerier innefattar omrörning och ibland avspolning 

av kantinrenas innehåll 

Det finns dessutom ett tredje problem ur säkerhetssynpunkt. Det handlar om överkokning då 

kantinerna är nedsänkta i bassängerna. Temperaturen i bassängen kan vara svår att reglera, 

särskilt i de äldre kokerierna och därför finns det risk att hett vatten rinner över kokeriets häll 

och den förhöjda kanten (så kallad vulstkant) och ned för kokeriets sidor.  

 

Bild 3. Överkokning är ett vanligt problem 



 

2.1  Användningen av lyfthjälpmedel på marknaden 

De lyfthjälpmedel som finns att tillgå idag för att lyfta kantiner är lyftvagnar. De har 

lyftgafflar som är fästa på stativ med låsbara hjul. Lyftgafflarna kan oftast kombineras med en 

lyftplatta. De rör sig upp och ned då en knapp trycks in genom band- eller kedjedrift.   

Hallins Verkstäder 

Hallins Verkstäder i Ödeshög har varit verksamma i mer än 80 år. De tillverkar och säljer 

lyftvagnar för flera olika tillämpningsområden, beroende på vilket komplement till 

lyftanordningen som används. De har lyftgafflar tänkta för att lyfta bland annat kantiner, i 

kombination med en platta för mjölkkartonger. Denna fälls upp då den inte används.  

 

Bild 4. Hallins lyftvagn Newton med tillbehöret för kantinlyft. Bilder från Hallins hemsida. 

 

 

 

 

 



 

Ljunggren and Daugthers 

Ljunggren and Daughters är ett litet familjeföretag i Borlänge. De designar egna produkter 

som sedan tillverkas av olika samarbetspartners. (Ljunggren 2010) De har specialiserat sig på 

olika ergonomiska hjälpmedel för storköksbruk.Deras lyftvagn är försedd med en 

batteridriven höj- och sänkbar lastplatta med lyftgafflar inunder som kan kompletteras med en 

kantinram. (Ljunggren & Daughters 2011) 

 

Bild 5. Lyftvagn från Ljunggrens med tillbehör för kantinlyft. Bilder från Ljungrens hemsida 

På dagens marknad finns egentligen inga alternativ till lyftvagnarna. Tidigare har det funnits 

olika lösningar på hur lyften av kantiner kan förenklas. Bland annat fanns det i Electro Helios 

sortiment ett unikt kokeri som inte längre produceras. I det sänktes kantiner ned i vattnet på 

stora perforerade plåtar med hjälp av kedjedrift direkt i bassängen.  Dessa fungerade enligt 

uppgift mycket bra, men de var så stora att de blev så småningom blev överflödiga. De rymde 

hela sex helkantiner och passade bara för storskaliga storkök, där kokgrytor oftast används 

idag. I mindre storkök där kokerier oftast återfinns idag, passade de inte eftersom de kokar så 

stora mängder mat åt gången. (Ericsson 2010)  

Tidigare fanns det också stora spiralfjädrar som placerades på botten av bassängen, under 

kantinen. De blev populära eftersom de var mycket billiga och underlättade vid lyftet av 



 

halvkantiner.  Men eftersom de var svåra att anpassa efter kantinernas olika vikter beroende 

på innehåll, så försvann de relativt snabbt från marknaden. (Ljunggren 2010)  

Ett slags förlängda handtag formade som två krokar som hakas fast i kantinens handtag då den 

varma kantinen lyfts upp fanns tidigare på marknaden. Dessa handtag gör visserligen att 

brukarens händer kommer en bit ifrån den varma ångan, men underlättar inte själva lyftet. 

(Andersson 2010)  

Marknaden har förändrats mycket sedan kombinationsugnarna introducerades på marknaden. 

Då kombinationsugnarna kan användas till flera olika tillagningsmetoder är de nu ledande på 

marknaden och har konkurerat ut kokerierna på i stort sätt alla marknader utom den svenska. 

Här tycker man fortfarande att kokerierna till exempel ger godare kokt potatis, och därför 

återfinns de ofta i mellan- och småskaliga storkök så som på skolor, daghem och 

äldreboenden. . (Björeman 2010) 

2.2 Nulägesanalys 

Standardhöjden på kokerier är 900 mm. Det finns höj- och sänkbara kokerier på marknaden 

men de är inte vanligt förekommande. Detta samt att brukaren måste försöka undvika 

vattenångan leder till att lyften av kantinerna sker från en underlig vinkel som är påfrestande 

för brukaren. En fullastad GN 1/1 kantin rymmer 27 liter och kan fullastad med mat väga upp 

mot 30 kilo. Halvkantiner kan rymma upp till tolv liter och kan fullastade väga upp emot 13 

kilo. Lyftet frestar på bland annat ryggslut, axlar och handleder.  

Flera brukare berättar att de haft skador orsakade av den varma vattenångan på mage, händer 

och underarmar.  Dessa har uppkommit i samband med att de lyfter kantinen manuellt efter 

avslutad kokning. Den heta ångan har då svett huden som blir röd och irriterad.  I några fall 

har brukaren behövt uppsöka sjukhus. 

Överkokning innebär också en skaderisk, då varmt och ofta stärkelserikt vatten dels ger ett 

halt golv att gå på och dels riskerar man att få hett vatten på ben och fötter. För att undvika det 

heta vattnet och ångorna får brukarna krumbukta sig och gå försiktigt runt kokeriet för att inte 

halka och skada sig. 

Arbetsmiljöverket anser att lyfthjälpmedel bör användas i de fall där det är möjligt. Detta 

ställer dock stora krav på att lyfthjälpmedlet i sig är användarvänligt. Ett allt för komplext och 

högteknologiskt lyfthjälpmedel riskerar att bli oanvänt eller felanvänt. Å andra sidan anses en 

viss inlärningstid för nya hjälpmedel vara bruklig och dessutom säkra att hjälpmedlet används 



 

korrekt. Ett nyutvecklat lyfthjälpmedel ska inte heller försämra något annat i 

storköksarbetarnas arbetsmiljö, som att tillexempel ge en ökad bullernivå eller en ny 

säkerhetsrisk. (Persson 2010)  

I nuläget vittnar både användare, säljare och konsulter om att befintliga lyftvagnar på 

marknaden oftast blir stående i ett hörn, eller enbart används för transport av stora 

mjölkkartonger på 20 liter. Ett skäl till det kan vara att lyftvagnen inte kan stå parkerad vid 

kokeriet utan måste hämtas från en annan plats innan det kan användas. På så sätt blir det ett 

extra och tidsödande moment som kan leda till att brukaren upplever att det är smidigare att 

lyfta upp kantinerna manuellt. (Jacobsson 2010) En annan orsak är att man kan uppleva att 

lyftvagnarna är besvärliga att manövrera på köksgolv som har partier med lutning, nedsänkta 

golvbrunnar och otaliga skarvar mellan golvplattorna. Ytterligare en bidragande orsak kan 

vara att lyftvagnen för oväsen när den körs över till exempel brunnsgaller. (Persson 2010) 

Hygienen i storkök är mycket noga kontrollerad. Det är viktigt att all utrustning rengörs 

kontinuerligt. Kokerier och kantiner rengörs dagligen efter användning. Kantinerna diskas i de 

diskmaskiner som finns i storkök. Kokeriet torkas och skrubbas rent för hand med olika trasor 

och medel. All utrustning som finns i storköken måste noggrant rengöras av hygieniska skäl 

då det är livsmedel som hanteras där. Skarvar och trånga utrymmen är svåra att hålla rena och 

därför olämpliga i storkök. (Andersson 2010)  

  



 

3 Metod 

Det är viktigt att hitta lämpliga metoder och använda dem rätt för att få ett lyckat resultat i ett 

utvecklingsprojekt. Produktutvecklingsprocessen består enligt Ulrich och Eppinger (2008) av 

fem olika faser. Genom att identifiera brukarnas behov och samla in information från olika 

källor fås en kravspecifikation. En vidare analys av problemet och en kreativ process 

resulterar i en strukturerad konceptgenerering. Sedan följer val av det koncept som sedan 

vidareutvecklas och slutligen testas. Här presenteras de metoder som har använts under 

projektets gång. I de fall metoden justerats för att passa detta projekt anges det i texten. 

3.1 Problembestämning 

 Systematisk problembehandling är till för att skapa en överblick över de designproblem man 

har framför sig. Det är viktigt att problemet som skall lösas inte missuppfattas eller feltolkas 

så att arbetet inte drar iväg i fel riktning. Genom att strukturera arbetet får man en konkret bild 

av uppgiften som skall lösas. För att undersöka ett problem krävs att man utreder problemets 

bakgrund, nuläge och framtida situation. Ett sätt att göra ett problemklarläggande är genom att 

ställa olika utredande frågor om produkten för att skapa en helhetsbild av de bakomliggande 

problem som produkten förväntas lösa. Ett annat är att avgränsa och dela upp problemet i 

olika delproblem. (Hamrin & Nyberg 1993) 

3.2 Informationsinsamling 

Som inledning på en produktutvecklingsprocess krävs att man samlar på sig information om 

olika områden som berör den framtida produkten. Den information som behövs berör olika 

områden så som allmän information om problemet, brukarinformation, produktinformation 

och marknadsinformation. (Hamrin & Nyberg 1993) 

3.2.1 Skrivna källor 

Det är ofta lämpligt att börja litteratursökning med olika läroböcker och uppslagsböcker. 

Allmän information kan sökas från forskningsrapporter och dylikt i högskolors och 

universitets databaser. Från hemsidor, kataloger och andra trycksaker kan man få 

marknadsinformation, produktinformation och annan specifik information. En bred 

informationsinsamling hjälper till att inspirera och lösa problem. (Hamrin & Nyberg 1993) 

3.2.2 Brukarundersökning 

I en produktutvecklingsprocess är det viktigt att lyssna till de personer som är tänkta att 

använda den färdiga produkten. Dels för att produkten ska tilltala användarna och dels för att 



 

hitta behov som befintliga produkter på marknaden inte tillgodoser. Den produkt som är under 

utveckling skall eliminera de problem som brukarna upplever. (Hamrin & Nyberg 1993) 

Användarna kan intervjuas eller ombes svara på enkäter. Svaren samt förslag och synpunkter 

omtolkas till kundbehov som skall vara kortfattade och tydliga. Kundbehoven skrivs som ett 

verb och ett substantiv. Kundbehoven sortseras sedan in i ett funktionsträd för att visa 

sambanden på ett överskådligt sätt. De olika funktionerna viktas mot varandra och ett värde 

beräknas för vart och ett av dem. Detta görs för att få en uppfattning om vilka behov som bör 

få högst prioritet då olika koncept jämförs. (Ulrich & Eppinger 2008) 

3.2.3 Intervjuer 

Vid intervjuer är det viktigt att informera om syftet med intervjun samt om hur uppgifterna 

kommer att användas. Frågorna som ställs skall vara konkreta och ledande frågor får inte 

förekomma. En intervju kan vara öppen eller strukturerad. Vid en öppen intervju ställs öppna 

frågor som den tillfrågade fritt kan resonera kring.  Vid en strukturerad intervju ställs frågor 

som är formulerade i förväg och tänkta att besvaras i en tänkt ordning. (Karltun 2005) 

Intervjuer utförs oftast i produktens naturliga miljö. Oavsett om brukaren är kapabel eller ej 

att fullt uttrycka underliggande behov så är det viktigt för produktutvecklaren att få en egen 

uppfattning och förståelse för användarens omgivning och arbetssituation. Undersökningar 

visar att tio utförda intervjuer inte ger ett adekvat underlag till kundbehoven, medan 50 

intervjuer är för många. (Ulrich & Eppinger 2008) 

3.2.4 Observationer 

Att iaktta brukare då de använder en existerande produkt eller utför moment som den nya 

produkten är tänkt att utföra kan ge viktig information om brukarnas behov. Observationerna 

kan utföras helt passivt från produktutvecklarens sida eller så kan hon delta och utföra 

arbetsmomentet för att få en egen erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. Mest fördelaktigt 

är det om observationen sker i brukarens naturliga miljö.  

Videoinspelningar och fotografier som dokumenterar brukaren i dess arbetsmiljö och då de 

använder produkten eller utför arbetsmomentet som skall analyseras, är användbara för att 

identifiera dolda kundbehov och ger dessutom ett bra presentationsunderlag. (Ulrich & 

Eppinger 2008) 



 

3.2.5 Marknadsinformation 

I ett inledande skede är det väsentligt att undersöka hur marknaden för den aktuella produkten 

ser ut. Liknande produkter på marknaden analyseras för att utröna hur de fungerar och vad de 

kostar. (Hamrin & Nyberg 1993) Detta ger underlag för utvecklingsteamet att bestämma sig 

för vilken position man vill att den nya produkten skall ha gentemot existerande produkter, 

både inom det egna företaget och på den aktuella marknaden. (Ulrich & Eppinger 2008) 

3.2.6 Produktionsinformation 

För att veta vilka möjligheter och begränsningar producenten av den tilltänkta produkten har 

bör de tillverkningsmetoder som finns som står till buds undersökas. Det samma gäller de 

möjliga underleverantörer som finns att tillgå. Det är viktigt att veta vad som krävs för att man 

ska kunna tillverka och starta upp en produktion av den aktuella produkten. (Hamrin & 

Nyberg 1993)  

3.3 Kravspecifikation 

Informationsinsamlingen resulterar i en specificerad kravspecifikation. Där listas de krav och 

önskemål som den färdiga produkten förväntas uppfylla utifrån de uppgifter som 

uppdragsgivare, producenter, brukare har angett. Dessutom måste särskilda regler och 

bestämmelser som finns på den aktuella marknaden beaktas. Krav utgör oeftergivliga villkor 

som lösningen absolut måste uppfylla eller klara av medan önskemål är förhandlingsbara 

villkor. (Hamrin & Nyberg 1993) 

3.4 Konceptgenerering 

Målet med konceptgeneringen är att få fram så många koncept som möjligt som kan uppfylla 

kundbehoven. Detta gör man genom att klarlägga problemet, söka externt och internt, och 

sedan utveckla koncept systematiskt. En produkts koncept är en kort beskrivning av hur 

produkten kommer att uppfylla kundbehoven. Den innehåller information om hur den är tänkt 

att fungera och vilken form man eftersträvar. Koncepten presenteras vanligtvis med en sketch 

och en kort beskrivande text. (Ulrich & Eppinger 2008) 

3.4.1 Brainstorming 

En metod för att smala in information både internt i företaget och externt, är brainstorming. 

Det innebär att en grupp sätter sig ner tillsammans och försöker hitta olika lösningar på 

problemet.  För att brainstormingen skall fungera så som det är tänkt är det viktigt att alla 

idéer får komma fram, såväl utsvävande som välkända. För att detta skall vara möjligt är det 



 

viktigt att det råder en positiv stämning där man inte kritiserar varandra, så att kreativiteten 

inte begränsas. (Ulrich 2008) 

Brainstorming kan även genomföras upprepade gånger under en utvecklingsprocess. Då kan 

man använda sig av olika grupper om sex till åtta personer. Man kan välja strukturen på 

grupperna. Till exempel kan en grupp innehålla bara personer som är insatta i ämnet eller 

personer som är helt oinsatta, eller en blandning däremellan. (Mind Tools 2010) 

3.4.2 Mood board 

En mood board är ett kollage av bilder. Bilderna är tänkta att inspirera och underlätta 

kreativitet och innovation. En mood board används i ett tidigt skede i designprocessen för att 

indikera vilken känsla koncepten bör förmedla samt vilken sorts sammanhang koncepten är 

tilltänkta.  Utförandet av mood boards varierar för olika projekt, men grundprincipen är att 

den viktigaste bilden placeras centralt och resterande bilder arrangeras noggrant runt den så 

att de leder in mot huvudbilden. (Design Skills 2011)  

3.4.3 Brainwriting 

Brainwriting är en form av brainstorming då deltagarna skriver ned eller skissar sina egna 

idéer på ett papper som sedan skickas vidare till nästa deltagare som i sin tur fyller på med 

egna idéer. Tanken är att de idéer som redan finns nedskrivna på pappret av föregående 

person skall inspirera skapandet av nya. När tiden är ute diskuteras och beskrivs idéerna utan 

att kritiseras. Brainwriting är en lämplig metod då idéer som kanske inte skulle ha 

verbaliserats i grupp kommer fram. Undersökningar visar att metoden är effektivare än 

brainstorming. Vanligtvis sker brainwriting i grupper om sex under trettio minuter. (Creating 

Minds 2011) I detta projekt har två deltagare utbytt idéer med varandra på detta sätt för att få 

fram många lösningsförslag till olika delproblem.  

3.4.3 Matrisdiagram 

För att kunna använda de idéer som framkommit under en brainstorming effektivt, är det bra 

att skriva in dem i en idématris. I idématrisen noteras och numreras alla problem och alla 

lösningar som framkommit under projektet.  Funktionerna spaltas upp och lösningar placeras 

på respektive funktions rad. Det gör att idéerna lättare kan utvärderas och det blir även lättare 

att kombinera olika idéer till koncept. (Ulrich & Eppinger 2008) 

3.4.4 Konceptval 

Utvärderingen sker i flera olika steg och inleds med en grovgallring där man tar bort de 

koncept som är farliga, ogenomförbara eller helt enkelt inte uppfyller kraven. Efter 



 

grovgallringen tas beslut om den beslutskala som ska liga till grund för konceptvalet. 

Konceptvalet görs genom beräkning av merittal in en konceptvals matris. Resultatet påverkas 

av alla aspekter som framkommit i de tidigare analyserna. Fördelarna med denna metod är att 

man får ett effektivt beslutsfattande, eftersom man inte tar hänsyn till personliga åsikter. 

Dessutom kan processen enkelt följas upp och granskas. (Ulrich & Eppinger 2008) 

3.4.5 Koncept optimering 

Konceptoptimering är till för att förbättra och förfina enkla koncept. Då koncepten betygsatts 

och rankats är det dags att överväga om det finns möjligheter att kombinera och förbättra 

vissa koncept. Möjligen har ett i övrigt bra koncept rankats lågt på grund av en dålig egenskap 

eller så kan möjligtvis två halvbra koncept kombineras till ett riktigt bra. Koncepten blir mer 

detaljerade och fokus flyttas gradvis över till detaljkonstruktion. (Ulrich & Eppinger 2008)

  

3.5 Modeller  
Modeller är till för att visualisera den tänkta produkten, dess form, funktion eller 

delfunktioner.  

3.5.1 CAD modeller 

Cad-modeller visar på datorskärmen hur produkten kommer att se ut, både skalenligt och 

tredimensionellt. De är mer lättillgängliga än ritningar och dessutom är det lätt att sätta 

produktens olika delar i relation till varandra. Tack vare de funktionerna kan man också sätta 

sammansatta delar i förhållande till andra sammansatta delar och på så sätt få en bild av hur 

de kan tänkas interagera med varandra i verkligheten. Detta gör att fel kan upptäckas och 

rättas till snabbt och kostnadseffektivt. (Ulrich & Eppinger) 

3.5.2 Funktionsmodell 

Funktionsmodeller kan vara användbara i koncepttester. Funktionsmodellerna är alltid 

tredimensionella men oftast inte skalenliga. De ger en uppfattning om produktens funktion. 

Genom att använda sig av funktionsmodeller kan olika produktkoncept testas för att avgöra 

vilka funktioner som fungerar och vilka som bör vidareutvecklas och de kan användas för att 

utvärdera människa - maskin interaktionen. (Hamrin & Nyberg 1993) 

3.5.3 Prototyp 

En prototyp är nödvändig för att studera hur produkten fungerar i verkliga förhållanden. Den 

tillverkas i samma material som den färdiga produkten är tänkt att tillverkas i. En prototyp är 

alltid i full skala och har samma utseende som den tänkta slutprodukten. Dock tillverkas 



 

prototyper bara i ett exemplar och tillverkningssättet skiljer sig från serietillverkning av 

produkter. (Hamrin & Nyberg 1993) 

3.6 Tester 

Tester av tidiga prototyper säkrar att den verkligen klarar vad den är avsedd att utföra, och att 

den svarar upp bra till de belastningar som den kommer att utsättas för. Dessutom utvärderas 

hur prototypen lever upp till de viktigaste kundbehoven. Det är brukligt att den slutliga 

prototypen testas i den miljö där den är tänkt att användas igenom att låta den utföra de 

moment som den är designad för. Då framkommer eventuella brister som måste åtgärdas 

innan produkten tas upp i produktion. (Ulrich & Eppinger 2008) 

  



 

4 Teori 

Olika aspekter av utvecklingsarbetet med kantinlyften har grundat sig på de teorier 

som.presenteras här. Bland annat hur belastning påverkar människokroppen, hygien och 

säkerhet, samt de material och tillverkningstekniker som stod till buds för detta projekt. 

4.1 Antropometri 

Antropometri står för läran om människokroppens måttförhållanden. Ordet kommer från 

grekiskans a’nthropos, människa och me’tron, mått.  (National Encyklopedin 2011) 

Inom ergonomin används antropometrin för att anpassa arbete och arbetsmiljö efter 

människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar. Vid dimensionering av en 

arbetsplats är det nödvändigt att ha tillgång till uppgifter om människans mått, så kallad 

antropometrisk data.  En dåligt anpassad arbetsplats har en negativ inverkan på arbetarens 

hälsa, välbefinnande, säkerhet och arbetets effektivitet och kvalitet. (Pheasant & Haslegrave 

2006) 

Vid formgivning är inte vetskap om populationens medelvärde det väsentliga, utgångspunkten 

är istället populationens ytterligheter. Det är dock inte alltid möjligt att inkludera alla i en 

design. Därför brukar man sikta på att inkludera 90 % av populationen. Genom att inkludera 

de 5 % som är lägst under medel och de 95 % högst över medel, anpassar man designen 

mellan femte och nittiofemte percentilen. (Pheasant & Haslegrave 2006) 

En persons räckvidd kan vara längre än dess arm eftersom rörelsen även kan inkludera axel 

och överkropp. Den är också beroende av åt vilket håll man sträcker sig och av hur kontrollen 

som man skall nå kan manövreras. I en del fall behövs hela handen, i andra bara 

fingertopparna. Det är viktigt att beakta vad man kan nå inom bekvämt avstånd och vad man 

måste anstränga sig för att nå. (Pheasant & Haslegrave 2006) 

4.2 Belastning 

Vi människor mår bra av att röra på oss och att belasta kroppen på olika sätt. Det är dock 

viktigt att kroppen har tid för återhämtning emellanåt. En obalanserad fördelning mellan 

rörelse, belastning och vila leder till att kroppen tar skada. Vad gäller belastningen tar man 

hänsyn till faktorer som belastningens vikt, frekvens, storlek och hur länge belastningen 

pågår, för att bedöma om arbetssituationen kan vara skadlig. (Schell & Lorenz 1998) 



 

Belastningar som upprepas ofta eller är väldigt plötsliga överbelastningar kan leda till skador, 

som till exempel frakturer, muskelbristningar, skador i ledbrosk och inflammationer i 

muskelsenorna (Arbetarskyddsstyrelsen 1994) 

Det är nästan alltid så att flera faktorer samverkar då kortvariga eller långvarig besvär uppstår. 

En god arbetsmiljö och arbetsorganisation leder till ökad trivsel för arbetstagaren och minskar 

därmed risken för till exempel ryggont.  Det är arbetsgivarens som ansvarar för arbetsmiljön 

och med olika hjälpmedel och experter kan man bedöma arbetslivet. (Schell & Lorenz 1998) 

Arbetsmiljöverket har uppdraget att se till att arbetsgivare arbetar aktivt med 

arbetsmiljöfrågor, så att ingen skadas eller blir sjuk på grund av sitt arbete. Myndigheten har 

tagit fram olika modeller för bedömning av olika typer av belastning. Med olika färger 

graderas arbetet så att det framgår om det är riskabelt eller inte, och om åtgärder som bör 

vidtas eller ej. (Arbetsmiljöverket 2010) 

Så länge människokroppen inte faller så befinner den sig i jämvikt tack vare de biomekaniska 

lagarna, det vill säga hävstångslagen så som den fungerar på människan. Att lyfta 50 kilo med 

kroppen framåtfälld, motsvarar för ryggen kraften av en hel liten bil, det vill säga hundratals 

kilo. Att lyfta med böjd och vriden rygg är alltid påfrestande och båda faktorerna ökar risken 

för skador, särskilt om de förekommer samtidigt För att minska på lyften skall man i den mån 

det går rulla, skjuta eller dra lasten, dock ej med böjd rygg. (Schell & Lorenz 1998)  

Figur 1. Belastning av ryggen i olika positioner, där belastningen vid stående är 100 procent. 

Bild från Schell och Lorenz bok Rygg och Nacke. 



 

Det finns dock faktorer som är förvärrande och bör beaktas om den första bedömningen 

visade ett resultat mittemellan, det vill säga i gult fält i enligt modellerna ovan. Då det finns 

flera sådana faktorer med i bilden skall maxlasten sänkas. Dessa viktiga påverkande faktorer 

är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:1: 

I arbetsuppgiften:  

– om arbetet utförs länge, ofta, under tidspress, om hanteringen är maskinstyrd eller dylikt, 

om man inte själv kan bestämma när det är lämpligt med paus,  

– om hanteringen måste utföras med böjd eller vriden bål eller, ännu värre, med samtidigt 

böjd och vriden bål,  

– om objektet bärs långa distanser,  

– om hanteringen måste ske med precision.  

Hos objektet:  

– om objektet är svårt att greppa eller inte går att hantera nära kroppen; stort, otympligt, 

varmt, kallt, vasst, vått, utan naturliga eller särskilt ditsatta handtag etc.,  

– om objektet är ömtåligt, instabilt eller om innehållet är rörligt eller möjligt att förskjuta; 

t.ex. kärl med vätskor, potatissäckar.  

På arbetsplatsen:  

– om utrymmet är otillräckligt så att arbetstagaren hindras att arbeta i lämpliga ställningar; för 

trångt, för lågt i tak etc.,  

– om det finns hinder i form av nivåskillnader, t.ex. trappor och trösklar, eller dålig ordning,  

– om underlaget är halt, ojämnt, sluttande eller instabilt,  

– om det råder otillfredsställande klimatförhållanden.  

Som hör ihop med den som lyfter:  

– om arbetstagaren har otillräckliga fysiska förutsättningar t.ex. vad gäller muskelstyrka, 

kondition eller kroppskontroll,  

– om arbetstagaren har otillräcklig färdighet i skonsam arbetsteknik,  

– om arbetstagaren bär olämpliga kläder eller skor.  

Lyft och förflyttning av levande varelser kräver särskilda överväganden och hänsynstaganden. 

Se kommentarerna till 3 §. 

4.2.2 Krav på fysisk ansträngning 

En fysisk ansträngning kan medföra risk för skador, särskilt i ryggen, om 

ansträngningen: 

– är alltför påfrestande, 



 

– bara utförs genom vridning av bålen, 

– kan medföra att bördan eller lasten plötsligt kommer i rörelse, 

– utförs med dålig balans. 

AFS 2000:1 

4.2.1 Rapid Upper Limb Assessment  

Rapid Upper Limb Assessment förkortas RULA och kommer hädanefter att benämnas så. 

RULA är en ergonomisk bedömningsmetod som används för att bedöma risker för skador på 

den övre delen av kroppen, orsakade av arbetsställningar. Armens, handledens, nackens och 

bålens vinklar och vridningar samt den påförda lasten och des varaktighet beaktas och 

poängsätts. Slutpoängen avläses i specifika tabeller och klassas. Metoden ger en snabb 

indikation på vilka arbetsställningar som bör utredas och hur angeläget det är att de utreds. En 

RULA analys kan användas för att bedöma om en åtgärd har minskat risken för skador eller 

inte . (Cornell University Ergonomics Web 2011) 

Tabell 1. Tabell för bedömning av resultatet av RULA analyser. Hämtad från Cornell 

Universitys ergonomiskas hemsida 

Action level 
 RULA 

score 
Interpretation 

1 1-2 
 The person is working in the best posture with no risk of 

injury from their work posture . 

2 3-4 

 The person is working in a posture that could present 

some risk of injury from their work posture, and this 

score most likely is the result of one part of the body being 

in a deviated and awkward position, so this should be 

investigated and corrected. 

3 5-6 

 The person is working in a poor posture with a risk of 

injury from their work posture, and the reasons for this 

need to be investigated and changed in the near future to 

prevent an injury 

4 7+ 

 The person is working in the worst posture with an 

immediate risk of injury from their work posture, and the 

reasons for this need to be investigated and changed 

immediately to prevent an injury 

  

 



 

4.3 Krav  på produkter avsedda för storkök 

Byggbranschens stora referensverk heter Allmän Material och Arbetsbeskrivning (hädan efter 

benämnt enbart som AMA) Den innehåller samlade tekniska lösningar inom bygg- och 

installationsbranschen och har dessutom en särskrift som enbart behandlar storkök; nämligen 

utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel. 

(AMA 1998) Denna särskrift används som underlag av såväl storkökskonsulter som inköpare 

och tillverkare av storköksprodukter. (Jacobsson 2010) 

Kantinlyftar av den typ som detta projekt behandlar finns inte på marknaden och därför finns 

heller inga specifika uppgifter för denna produkt. För att få en fingervisning om vilka 

riktlinjer som gäller en sådan produkt måste, kan föreskrifter för liknande produkter beaktas. 

Fritöser för storköksbruk är vanligtvis utrustade med en lyftanordning som hissar upp 

fritösens korgar automatiskt då den förinställda timertiden har gått ut. Enligt AMAs 

föreskrifter skall fritöser vara utrustade med styrutrustning och signallampor för driftkontroll.  

Stora kokgrytor är ofta tippbara för att underlätta tömning av dem. Att tömma dem förhand är 

både tidsödande och påfrestande. Enligt AMAs föreskrifter ska kokgrytor som är tippbara 

kunna tippas så att fullständig tömning erhålls.  

4.3.1 Hygien i storkök 

I storköksmiljöer sker livsmedelshantering. Därför är kraven på god hygien extra stränga och 

reglerade i lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Sedan år 2006 finns bland annat 

förordningen om mikrobiologiska kriterier för livsmedel samt förordningen om officiell 

kontroll av livsmedel. (IIH 2006) 

Det finns olika slags renhet. Okulär renhet innebär att en yta är fri från synliga föroreningar så 

som dammtussar och utspilld vätska. Med Mikrobiologisk renhet menas att det inte 

förekommer mikrobiella föroreningar så som bakterier och mögel. Den mikrobiologiska 

hygien aspekten är särskilt viktig där livsmedel hanteras och mat bereds. Mikroorganismerna 

ökar då de har tillgång till näring. I ett kök kan det till exempel vara livsmedelsrester, fett och 

annan organisk smuts som måste avlägsnas effektivt för att minska risken för tillväxt av 

mikroorganismer. (IIH 2004) 

Föroreningar kan även orsaka skador på inredning och maskiner genom mekanisk och kemisk 

inverkan. Genom kontinuerlig rengöring förlängs produkternas livslängd. Att hålla rent i ett 

kök är en kvalitets- och en säkerhetsfråga. Inredning med släta, täta, dränerbara och tåliga ytor 



 

utan skrymslen och vrår där smuts samlas, är en förutsättning för att kunna upprätthålla en 

god hygien. (IIH 2006) 

4.4 Säkerhet på arbetsplatser 

De två olycksorsaker med icke dödlig utgång, som är vanligast förekommande på 

arbetsplatser, är i huvudsak orsakade av lyft, hantering och bärande, samt av att halka eller 

snubbla på den golvnivå som man för närvarande befinner sig på. (Pheasant & Haslegrave 

2006) 

Främmande ämnen, partiklar och föremål på golvytor är potentiella halkrisker. Rengöring blir 

därför en viktig del av skydds- och säkerhetsarbetet. (IIH 2004) 

Det finns två huvudteorier för hur man skall kunna förhindra olyckor. Den ena säger att 

olyckor orsakas av oförsiktigt beteende och kan därför förebyggas genom att ändra på 

personers beteende. Den andra säger att olyckor är orsakade av osäkra arbetssystem och att de 

kan ändras genom att designa om dessa. Det är dock viktigt att beakta en kombination av 

dessa teorier för att kunna göra en helhetsbedömning om vilka åtgärder som bör tas för att 

förebygga olyckor. Produktutvecklare och tillverkare måste ta hänsyn till brukarnas säkerhet 

och hälsa då nya produkter designas och tillverkas.  (Pheasant & Haslegrave 2006) 

4.5 Formlära 

Varje föremål säger genom sin form något. Bland annat vittnar det om en tillverkningsprocess 

och om konstruktionsprinciper, men också om värderingar och synsätt, utifrån vilka den blivit 

till. Det är viktigt att produkten utformas så att den berättar vad den skall användas till och hur 

den ska hanteras. Tekniskt välfungerande lösningar fungerar inte alltid väl i praktiken. 

Produkter bör vara ergonomiskt utformade och anpassade efter hur människan faktiska 

beteende. (Monö, Sandström & Sällström 1985)  

Former kan ge uttrycka olika egenskaper. En enkel stav kan uttrycka olika egenskaper 

beroende på dess tvärsnitt. Ett fyrkantigt tvärsnitt uttrycker en neutral hållning, medan ett T-

format tvärsnitt ser lättare ut eftersom dess långsidor blir smalare. (Monö, Sandström & 

Sällström 1985)  

Ett estetiskt utförande kan uttrycka egenskaper så som enkelhet, för att uppmärksammas, och 

dynamik för att intressera. Men även tillhandahålla information till brukaren. Informationen är 

till för att övertyga och innehåller element som beskrivning, uttryck, stimulans och 

identifiering. Formen ska beskriva produktens ändamål och hantering. Formen kan också 



 

uttrycka egenskaper så som stabilitet och överskådlighet. Stimulansen ska ge en signal till 

användaren hur hon ska agera. Uttryck och stimulans bör samarbeta inom konsekvent industri 

design. Identifieringen handlar om hur produktens profil. (Monö, Sandström & Sällström 

1985)  

4.6 Materialegenskaper 

Nedan beskrivs de material som varit aktuella för detta projekt samt de egenskaper som gör 

dem lämpliga till just detta ändamål. 

4.6.1 Rostfritt stål 

Det material som främst används hos tillverkaren Elektrotermo är rostfritt stål 4301. 

Signifikativt för rostfritt stål i allmänhet är att de är korrosionsbeständiga med utmärkt 

hållfasthet och oxidationsbeständighet även i mycket krävande miljöer. Densiteten hos 

rostfritt stål är högre än hos vanligt låglegerat stål. De är höglegerade och innehåller minst 

elva procent krom vilket ger dem hög korrosionsbeständighet. Även andra legeringselement 

som nickel och molybden kan förbättras korrosionsbeständigheten och ge dem speciella 

mekaniska egenskaper. De är tacksamma att forma och behandla och dessutom har de en 

estetiskt tilldragande ytbehandling och ger hygieniska ytor som är lätta att rengöra. (ACO 

2011) 

Det finns fyra olika huvudtyper av rostfritt stål. Av dessa tillhör det rostfria stålet med 

benämningen 4301 de austenitiska rostfria stålen. Det är en austenistisk ståltyp som är det 

vanligaste materialet för utrustning framtagen för livsmedelshantering. Dessutom används det 

i till exempel läkemedelsindustrin och inom den kemiska industrin. Materialet är segt, 

svetsbart och korrosionsbeständigt. (Damstahl 2011) Det innehåller cirka 18 procent krom 

och tio procent nickel vilket gör det särskilt korrosionsbeständigt.  Austenitiska stål är inte 

magnetiska, vilket andra typer av rostfritt stål är. Detta är fördelaktigt då magnetiska partiklar 

inte kan fästa på dess yta och kontaminera den. De klarar dock inte en kloridhaltig miljö så 

väl, utan där rekommenderas syrafast ferritiska stål (ACO 2011) 

4.6.2 Glidplast 

Den plast som används som glidlagring i detta projekt benämns Bemalon. Det är en 

högmolekylär polyetenplast som är vit opak med obegränsade infärgningsmöjligheter. Den 

absorberar ingen fukt vilken gör den lämplig i miljöer med krav på god hygien och enkel 

rengöring. Den är livsmedelsgodkänd av FDA – Food and Drug Administration, i USA. 

Friktionen mot torrt stål är 0,10 – 0,22. Materialet har god nötningsbeständighet. 



 

4.7  Tillverkningsmetoder 

Nedan beskrivs de tillverkningsmetoder som varit aktuella för detta projekt främst vid 

bearbetning av tunnplåt men även till glidplastskenorna. 

4.7.1 Plåtstansning  

Plåtstansning är en klippande bearbetning där plåten pressas ned av en stans mot en dyna. Vid 

stansning får den stansade hålformen ungefär samma dimensioner som stansen och det 

urstansade materialet samma form som dynan. (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002) 

4.7.2 Laserskärning 

Vid laserskärning används koncentrerat ljus som i brännpunkten smälter eller bränner bort 

material som förångas.  Laser skärning är särskilt lämplig vid mindre och finare detaljer och 

figurskärningar då den ger fina och precisa utskärningar. Detta eftersom mindre detaljer inte 

deformeras så som vid stansning. (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002) 

4.7.3 Bockning 

Bockning sker genom att plåten placeras på en fast nedre dyna varpå en rörlig övre 

verktygshalva pressas ned med stor kraft mot plåten och dynan. Sammanpressningen får inte 

ske så snabbt att plåten klipps, det man eftersträvar är en kontrollerad plastisk deformation. 

(Hågeryd, Björklund & Lenner 2002) 

4.7.4 Svetsning 

Svetsning är definierat som förbindandet mellan arbetsstyckets delar med eller utan 

tillsatsmaterial. Detta sker genom energitillförsel i form av lokal uppvärmning till minst 

grundmaterialets smälttemperatur. Detta orsakar plastisk lokal förflyttning eller atomär 

diffusion. (Svetskommissionen 2011) 

Vid svetsning i rostfritt stål är det är viktigt att materialet är fritt från kontamineringar innan 

svetsningen inleds. För att avlägsna dem slipas stålet, borstas och avfettas. Eventuella 

föroreningar i svetsfogen syns inte med blotta ögat utan kan bara upptäckas med röntgen eller 

särskilda sprayer. Austenitiskt rostfritt stål är extra känsligt för varmsprickbildning. Därför 

svetsas det ofta ouppvärmt med klena elektroder. Svetsningen sker med låg ström och 

likspänning. Efter avslutad svetsning ska materialet långsamt avsvalna. Om svetsen kyls 

alltför fort kan det uppstå sprickbildningar. Att svetsa rostfritt stål kräver stor noggrannhet 

och erfarenhet för att få ett tillfredsställande resultat. Detta eftersom det rör sig lätt och kan 

orsaka skevheter i konstruktionen om man inte har täta fästpunkter eller använder sig av 

svetspunkter som väger upp motsvarande rörelse i föregående punkt.(Lindkvist 2011) 



 

Varje svetsning i rostfritt stål medför en risk för oxidering av ytan.  Även små mängder syre 

som tränger in under svetsprocessen medför oxidering och gulbruna eller blånade anlöpningar 

skapas. Dessa är porösa eftersom de består av kromoxider och skyddar inte det underliggande 

kromfria materialet varpå materialet blir betydligt mindre rostfritt än vad som avsetts. Därför 

bör anlöpningar avlägsnas, detta kan göras mekaniskt eller med kemisk betning. (Damstahl 

2011) .  

Gas skyddar mot syreangrepp i fogen. Detta görs genom att man innesluter fogen i gas. Under 

svetsningen. Den vanligaste skyddsgasen är argon och blandningar av argon och helium. Till 

rostfritt stål används oftast argon med en liten tillsatts av oxygen som förhindrar 

syreinträngning och dessutom stabiliseras gasstrålen. (Terosystem 2011) 

 

 

Figur 2. MIG svetsning med skyddsgas. Bild från Svetskommissionens hemsida 

  



 

5 Genomförande 

Här beskrivs hur arbetet har utförts och hur de valda verktyg som finns tillhanda för 

produktutveckling använts. 

5.1 Problembestämning 

Arbetet inleddes med ett möte vid Elektrotermo 2010 där riktlinjerna för arbetet fastställdes 

och en projektplan samt en kravspecifikation var det första som gjordes upp. Tanken var att ta 

fram en för företaget och marknaden unik produkt. 

Arbetet inleddes i mars 2010 på deltid. Den första fasen blev intensiv då det fanns en deadline 

för konceptgenereringen i och med att man ville ha feedback på koncepten under Gastro Nord 

mässan 2010. Fördjupningen av problembestämningen inleddes med att klarlägga problemet 

och en problemundersökning. Dessa metoder besvarar ett antal frågor för att få en tydlig bild 

av det problem som skall lösas. 

5.1.1 Klarläggande 

Vad handlar problemet egentligen om? 

Hur man kan lyfta en kantin från basängen av ett kokeri utan att belasta kroppen fel och 

undvika skaderisken. En lösning måste fungera för samtliga användare. Lösningen skall 

kunna passa kokerier som är placerade dels fritt i rummet och dels mot en vägg. Den måste 

vara enkel att rengöra på grund av de hygienkrav som råder i ett storkök. 

Vilka icke uttalade önskemål och förväntningar ingår? 

Lösningen måste upplevas fungera minst lika smidigt som om personalen hade lyft kantinen 

manuellt då det är viktigt för storkökspersonalen att få maten färdig i rätt tid. Lösningen bör 

vara tekniskt relativt enkel och själv signalera hur den ska användas då användarna kan vara 

olika insatta i jobbet i ett storkök så måste lösningen fungera även för vikarier. Produkten 

skall tåla den varma och fuktiga miljö som uppstår runt ett kokeri och vara robust nog att tåla 

lite burdusa tag. Produktens utseende bör vara stramt och återhållet, i linje med Elektrotermos 

övriga sortiment. Materialet bör övervägande vara rostfritt stål då detta är det material 

Elektrotermo använder i sina produkter och ett material som lever upp till den höga 

hygienstandarden i storkök. Priset bör vara betydligt lägre än priserna för kokgrytor. 

Är alla krav nödvändiga? 

Kraven ser alla ut att vara relevanta för att produkten skall bli så bra som möjligt. 



 

Vilka uppgifter skall produkten klara? 

Produkten skall underlätta lyftet av en kantin fullastad med mat från en bassäng fylld med 

kokande vatten i ett kokeri. Den skall skydda användaren från att få vattenånga på sig i 

samband med lyftet.  

Vilka vägar står öppna för utveckling? 

Hur slutprodukten skall utformas står öppet, det samma gäller själva funktionen som löser 

problemen angivna ovan. Själva formen bör vara rätt så återhållen och stram med släta ytor 

som är lätta att rengöra. Vad gäller materialval och färg är valet starkt begränsat. 

Vilka egenskaper måste produkten ha? 

Den ska vara lätt att handha och rengöra. Den ska se robust ut utan att var klumpig.  

Vilka egenskaper får produkten inte ha? 

Den ska inte vara allt för djup utan sticka ut maximalt tio centimeter bakom kokeriet. Den får 

inte heller vara för bred i de fall flera produkter skall rymmas bredvid varandra på kokeriet. 

Den får inte vara för komplex eller svår att hantera. 

Vilka liknande lösningar finns? 

Det finns lyftvagnar som körs fram till kokeriet med lyftgafflar som sticks in under kanten på 

kantinen. Gafflarna hissas sedan upp och lyfter eller sänker kantinen.  

Vilka standardkrav finns? 

Produkten måste hålla minst IP klass 43. 

Vilka krav på ändringsmöjligheter finns? 

Den skall kunna fästas både på kokerier mot vägg eller fritt i rummet.  

Vilka tekniska trender finns? 

Trenden går mot att storköksutrustningen blir allt modernare, det vill säga allt mindre 

mekanisk och allt mer automatiserad och tekniskt avancerad. Med några knapptryckningar 

sköter sig maskinerna själva, helst med en timer inbyggd för att få in tidsperspektivet i 

matlagningen. 



 

5.2 Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen gav en inblick i dels hur kokerier fungerar och dels hur de används, 

samt en överblick över befintliga lyfthjälpmedel och äldre produkter. Intervjuer med 

sakkunniga, användare och inköpare gjordes. 

5.2.1 Skrivna källor 

Information söktes i böcker och på internet. Sökningar gjordes på Google och i bibliotek. De 

sökord som användes och olika kombinationer av dessa var; kokeri, lyfthjälpmedel, ergonomi, 

kantin, storkök, och hygien. 

5.2.2  Brukarundersökning 

För att få de som faktiskt är tilltänkta att använda slutprodukten delaktiga i 

utvecklingsprocessen utfördes ett antal intervjuer med storkökspersonal. Intervjuerna 

kombinerades med studiebesök på vart och ett av de aktuella storköken. Intervjuerna utfördes 

i Åtvidabergs, Nyköpings, Finspångs och Linköpings kommuner, i dels offentliga och dels 

privata storkök. Totalt 22 personer intervjuades och fotograferades. De fick demonstrera sitt 

arbete vid kokerierna i samarbete med kantinhantering. De kokerier som användes av 

brukarna i undersökningen stod oftast mot en vägg. I två fall fanns de placerade fritt i rummet. 

De flesta lyfte kantinerna utan andra hjälpmedel än grytlappar, medan två brukare visade på 

några krokar som de lyfte kantinerna i. Krokarna i sig underlättare inte lyftet mycket mer än 

att brukarna slapp att komma i direkt kontakt med den varma ångan och de varma 

kantinhandtagen.  

Alla brukare som deltog i undersökningen var mycket samarbetsvilliga och delade gärna med 

sig av sina erfarenheter. Ingen av brukarna trodde dock att det fanns något man kunde 

förbättra med arbetet vid kokerierna.  De fann sig i situationen och tyckte inte att det var så 

konstigt att de fick krumbukta sig för att undkomma de heta vattenångorna eller att de var 

tvungna att gå försiktigt runt kokeriet för att inte halka, eller att stå och balanser heta kantiner 

med en hand. De var vana, så har man alltid gjort. 

Intervjuer av användare gjordes i fyra olika kommuner. Det var relativt svårt att få tag på 

storkök att komma in i som hade kokerier. Dessutom blev det en spridning av intervjusvaren 

genom att kontakta både privata och offentliga storkök.  

Besöken gjordes i Centralskolan, Långbrottsskolan och Mässen i Åtvidaberg. I Linköping 

besöktes Ellen Keys förskola, Kina & Thai restaurangen, Allérestaurangen och 



 

Rosendahlsskolan. Nyhemsskolan, Viggestorpsskolan, Hotel deGeer besöktes i Finspång, I 

Nyköping besöktes Wedspisen, Crazy Cow och American Pizza. De intervjuade var 

köksbiträden och kockar, män och kvinnor. Strukturerad intervjuform användes för att enkelt 

kunna jämföra alla svar och se vilka behov som verkade väga tyngst i kundbehovsanalysen. I 

en del fall gavs två eller tre svarsalternativ, men i övrigt var frågorna öppna för att den 

svarande skulle få tillfälle att tänka igenom sina svar innan de gav dem. Samtliga ombads 

också att demonstrera sin kantinhantering. I samband med det fotograferades de för att ge 

sammanhang till intervjusvaren vid analyser och dessutom för att användas som 

presentationsmaterial.  

 

Bild 6. Kollage av tre av de besökta storköken inom ramen för brukarundersökningen 

Intervjusvaren gav sedan också grund till funktioner i matrisen, önskemålsträd och som grund 

till sållningen av koncept. Förutom intervjuerna så kontaktades sakkunniga inom olika 

områden så som arbetsmiljö, storkök, mekanik, montering och lyfthjälpmedel.  

5.2.3  Studiebesök, Cedervalls Arkitekter AB 

Som en del av informationsinsamlingsarbetet besöktes Cedervalls i Stockholm. Då Lars 

Lindstaf var en av de som kommit med idén som gav upphov till detta examensarbete var det 

av intresse att se vad som låg bakom idén. Under ett möte med Lars Lindstaf och Jörgen 

Pudek, industridesigner på Cedervalls, förklarades bakgrunden till att de ville vara med och 

skapa en ny produkt. De har stor erfarenhet av att bemöta storkökspersonal, försöka underlätta 



 

deras vardag i storköksmiljön samt att rita arbetsplatser som fungerar. De har i sitt arbete 

möjlighet att överblick alla produkter som finns på marknaden och såg just i fallet med 

kokerier att det fanns en tydlig lucka på marknaden vad gäller välfungerande lyfthjälpmedel 

till kantiner.  I samband med besöket gjordes en brainstorming för att få dem att tänka utanför 

ramarna och försöka få fram fler lösningsförslag.   

5.2.4 Intervjuer med sakkunniga 

Sakkunniga utfrågades om åsikter på de olika koncept som presenterades vid Gastro Nord. De 

ombads också dela med sig av sin erfarenhet om storkök, lyfthjälpmedel och hur de används 

samt lösningar som inte längre produceras. De som tillfrågades var storkökskonsulter, 

storkökskontrollanter, arkitekter och inköpare. Först fick de en kort presentation av varje 

koncept och sedan ombads de att kommentera varje koncept och föra ett resonemang om 

vilket av koncepten de trodde mest på utifrån sin professionella erfarenhet. 

5.2.5 Konkurrentanalys 

För att få reda på de lösningar som finns på marknaden gjordes en konkurrent analys. På 

Gastro Nord mässan fanns några modeller utställda av konkurrenter. Där fanns det även 

personer med erfarenhet av olika lyfthjälpmedel som inte längre är i bruk. Även liknande 

lyfthjälpmedel så som höj och sänkbara kontorsbordsben granskades. 

5.2.6  Brainstorming  

Brainstorming gjordes i två olika omgångar med olika deltagare. Den ena gruppen var en 

grupp från Elektrotermo med tjänstemän och verkstadsarbetare blandat. Gruppen bestod av 

sex personer, tre från varje yrkesgrupp i varierande ålder. Deltagarna informerades om 

reglerna innan själva brainstormingen som pågick i en knapp timme. Den andra gruppen 

bestod av sex helt oinsatta personer med varierande ålder och sysselsättning, dock inga 

konstruktörer, storkökspersonal eller liknande. De fick i korta drag en inblick i problemet och 

sedan ställdes samma fråga som till den insatta gruppen, nämligen följande: Hur kan man göra 

lyften vid kokerier mindre påfrestande? Brainstorming ledaren antecknade samtliga idéer som 

framkom vid de båda tillfällena. Resultaten sammanställdes i ett matrisdiagram. 



 

 

Bild 7. Tavla med idéer från brainstorming med insatta personer. 

5.3 Konceptgenerering 

Under konceptgenererings fasen lades det stort fokus på då uppdragsgivaren beslutat sig för 

ett annorlunda tillvägagångssätt. Det beslutades att samtliga koncept skulle presenteras på en 

bransch mässa. Deadlinen för den var relativt kort varpå konceptgenereringsfasen blev väldigt 

intensiv. De sju koncepten skulle presenteras i A3 format på dubbelsidiga plakat, uppställda i 

Elektrotermos utställningsmonter under Gastro Nordmässan. Med den snäva tidsramen 

krävdes att få fram enkla men tydliga och enhetliga skisser. För att få fram det på kort tid 

användes Google SketchUp. Alla koncept presenterades sedan på ett likvärdigt sätt. Se Bilaga.  

5.3.1 idéarbete 

Själva idéarbetet har pågått under hela projektet. Det började redan vid 

informationsinsamlingen genom enkla skisser och visioner. Med hjälp av brainwriting 

utbyttes idéer effektivt. En mood board sattes samman för att ge inspiration och förmedla den 

känsla som koncepten kunde eftersträva. Se bilaga. 

5.3.2 Matrisdiagram 

I matrisdiagrammet infördes kortfattat de olika lösningsförslag på de olika delproblemen som 

framkommit.  Efter att de lösningar som ansågs vara allt för vidlyftande och orealistiska hade 

gallrats bort, togs de lösningar som inte skulle klara de höga kraven på säkerhet, ergonomi 

samt den höga fukthalten och värmeutvecklingen som finns vid kokeriet. De återstående 

kombinerades de återstående till sju olika koncept.  Idéer som liknade varandra kombinerades 



 

till ett förslag. Målet var att få sju nytänkande koncept som var så skiljda från varandra som 

möjligt att presentera på Gastro Nordmässan. 

Tabell 2. Matrisdiagram sammanställt efter brainstorming 

 

Funktion  

Lösning 

 

F1  

Medföra kantin 

F2  

Medge grepp 

F3 

Åstadkomma 

lyftkraft 

F4 

Medge 

värmeskydd 

S1 Elektrisk lyftvagn Krokar som 

häktas i 

handtagen för 

hand 

Elektrisk motor Mekaniska lyft 

S2 Höja/sänka kokeri Gafflar Hydralik med 

luft 

Automatiska 

lyft 

S3 Platta i botten av 

bassänger 

Platta perforerad 

med stora hål 

Fjäderkraft Punktutsug 

S4 Stativ på väggen 

bakom kokeri 

Ram Luftpump Lock på skenor 

S5 Eldriven lyftkant Två delad ram  

U-formad 

Handkraft Plast lock 

S6 Uppblåsbar 

ballong 

Lyftkant Drag i handtag 

fäst i lina 

Plexiglas skydd 

S7 Fjädrar Många fjädrar Hävarm Vattnets töms 

innan hantering 

S8 Pelare som höjs 

och sänks m.h.a. 

knapptryckning 

Grepe med 

fjäderbelastat 

grepp som 

greppar om 

kanten 

Dra med 

handkraft 

Sarg runt alla 

bassänger 

S9 Grepe som hålls i 

händerna 

Grepe som hakar 

fast som ett lock 

  

S10 Gaffeltruck el- 

laddad 

Ram som ser ut 

som kantinens 

översida 

  

S11 Sarg runt hela 

kantinen 

Skenor   

S12 Spiralfjäder  Specialtillbehör 

till existerande 

lyftvagn för 

mjölkkartonger 

  

S13 Lyftanordning 

fästad baktill på 

kokeriet 

Fyra nedsänkta 

pelare 

  

S14 Järn som skjuts in 

automatiskt under 

kantinen 

Handtag som 

greppar 

  

S15 Travers med Knipsa fast som   



 

hydral arm en tång i 

handtagen 

S16 Bordsvagn med 

skenor 

Rullar   

S17 Infällda pelare 

som lyfter 

kantinen i hörnen 

Armar som suger 

fast i kantinen 

  

S18 Lyftarm över 

kokeriet 

Teleskoparmar   

S19 ”Droppställning” 

men kör frasm till 

kokeriet lyfter rakt 

upp 

Breda, platta  

krokar som passar 

i handtagen 

  

S20 Lucka som fälls 

ned på kokeriet, en 

per bassäng  

Krok som 

kommer 

ovanifrån 

  

S21 Robot Klor som greppar   

S22 Robot i taket Något platt som 

expanderar och 

greppar  kantinen 

  

S23 Ställning på 

skenor infällda i 

golvet 

   

S24 ”handikapplyft” 

med ben som går 

att fälla ihop 

   

S25 Automatisk hiss 

med timer 

   

S26 Klicksystem med 

spärrar 

   

 

5.3.3 Koncept 

Med matrisdiagrammet som utgångspunkt togs ett antal koncept fram. Koncepten skulle vara 

så olika som möjligt, och här togs inte ställning till exakt hur tillverkningen av en viss produkt 

skulle gå till, utan fokus låg på mångfald för att inspirera till diskussion och fritt tänkande från 

de sakkunniga som skulle komma att bedöma dem.  

 

Koncept 1 –Ångskydd 

Höj och sänkbar lyftgaffel lyfter kantiner av olika format. Ett genomskinligt plastlock håller 

ångan inne. Locket har ett punktutsug kopplat till ventilationen. Locket förhindrar också 

eventuellt vatten från överkokning från att rinna ned längs kokeriets sidor. Gaffeln kan höjas 

upp till 220mm så att hela kantinen är ovanför bassängen, sen är det bara för brukaren att dra 

över kantinen på lämplig bordsvagn i samma höjd som kokeriet. Gaffeln lyfter 



 

kantinen/kantinerna och låter dem rinna av. Under tiden kan den instängda vattenångan sugas 

ut av punktutsuget, innan brukaren greppar kantinen. Locket kan vara kvar i nedfällt läge då 

kantinen dras ut. Styrenheten för lyftgaffeln sitter lättåtkomligt på kokeriets framsida 

 

Bild 8. Koncept 1 

Koncept 2 – Automatisk gaffellift 

Höj och sänkbar lyftgaffel lyfter kantiner av olika format. Förhöjningsram förhindrar att 

eventuellt överkokande vatten rinner ned längs kokeriets sidor. Förhöjningsramen är enkelt att 

fälla framtill genom att lossa en spärr. Gaffeln kan höjas upp till 230 mm så att hela kantinen 

är ovanför bassängen, sen är det bara för brukaren att öppna förhöjningsramen framtill och dra 

över kantinen på lämplig bordsvagn i samma höjd som kokeriet.  

Förhöjningsramen och gafflarna är enkla att lyfta bort för att förenkla rengöring. Med en timer 

ställer man in önskad koktid för den enskilda bassängen. Gafflarna lyfter kantinen/kantinerna 

sedan automatiskt och låter dem rinna av, samt tillåter den instängda vattenångan att sippra ut 

innan brukaren behöver närma sig kokeriet. Timer och styrenheten för lyftgaffeln sitter 

lättåtkomligt på kokeriets framsida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Koncept 2 

Koncept 3 – Fjädrande platta 

Plattan finns i hel och halvformat beroende på vilka kantiner man använder. Den fjädrande 

plattan underlättar ett manuellt lyft. Plattan låses i nedtryckt läge av en spärr som släpper då 

man trycker ned kantinen igen och plattan fjädrar upp.  

Konceptet är en mekanisk lösning som är enkel att implementera i befintliga såväl som 

nyproducerade kokerier. Plattan är löstagbar för att förenkla rengöring. Plattan är perforerad 

för att minska motståndet och släppa igenom vattnet. En enkel mekanisk lösning som kan 

kombineras med ett överkokningsskydd som till exempel en fällbar förhöjningsram. För att 

enklare rymma plattan och des fjädringskonstruktion kan bassäng djupet ökas från dagens 

210mm till 250mm. För att göra plattan stabil har den saxben på långsidorna. 

 

Bild 10. Koncept 3 



 

Koncept 4 – Infällda pelare 

Höj och sänkbara pelare infällda i kokeriet lyfter kantiner av olika format. Pelarna är förenade 

med ett bleck för att öka stabiliteten och kunna medföra kantiner av olika format. Lösningen 

kan enkelt kombineras med överkokningsskydd som t.ex. en fällbar förhöjningsram. 

 Pelarna kan höjas upp till 240mm så att hela kantinen är ovanför bassängen och över 

eventuellt överkokningsskydd. Sen är det bara för brukaren att dra över kantinen på lämplig 

bordsvagn i samma höjd som kokeriet. Pelarna lyfter kantinen/kantinerna och låter dem rinna 

av, samt tillåter den instängda vattenångan att sippra ut innan brukaren greppar kantinen. En 

vulst runt varje pelarhål förhindrar att vatten rinner ned i kokeriet. Styrenheten för pelarna 

sitter lättåtkomligt på kokeriets framsida  

Bild 11. Koncept 4 

 

Koncept 5 – Lyftvagn 

En kompakt och smal lyftvagn som passar till kokerier av alla format. Den kompakta 

konstruktionen gör att lyftvagnen kan stå parkerad invid kokeriet utan att vara i vägen. Höj- 

och sänkbara gafflar lyfter kantiner av olika format.  Gafflarna kan höjas upp till 230 mm så 

att hela kantinen är ovanför bassängen. Det tillåter vattnet att rinna av kantinen och 

vattenångan sugas upp av ventilationen. Sedan är det bara för brukaren att rulla iväg med 

kantinen till varmhållningsstationen. 

Hjulen är relativt stora och gummerade för att inte föra oljud mot klinkersgolv. Styrenheten 

sitter lättåtkomligt på lyftvagnens baksida. 

 



 

Bild 12. Koncept 5 

Koncept 6 - Frontlucka 

Passar för kantiner av olika format. Brukaren kommer inte i kontakt med ångan då kantinen 

skall tas ut eftersom bassängen då är tömd på vatten. En säkerhetsanordning gör att man inte 

kan öppna luckan under kokning. Då vattnet töms från bassängen tillåts också kantinen att 

rinna av.  

Under kokeriet finns en plåt som man drar ut vid öppnandet av luckan, där rinner eventuellt 

spillvatten ned istället för på golvet. Då bassängen är tom drar man ut plåten och öppnar 

luckan, sen är det bara för brukaren att dra över kantinen på lämplig bordsvagn i samma höjd 

som bassängbotten. Kraftiga lås och tätningar håller bassängen tät. 

Bild 13. Koncept 6 



 

Koncept 7 – Dubbelt höj och sänk 

Höj och sänkbara pelare passar kantiner av olika format. Kokeriet är höj och sänkbart. Under 

arbetet kan kokeriets höjd justeras fritt. Då kokningen avslutats och man vill ta bort kantinen 

trycker man in en spärr som låser kokeriet vid en höjd av 900mm.  

Då kokeriet är spärrat vid 900mm kan pelarna höjas upp till 200mm så att hela kantinen är 

ovanför bassängen, sen är det bara för brukaren att dra över kantinen på lämplig bordsvagn i 

samma höjd som kokeriet. Pelarna lyfter kantinen/kantinerna och låter dem rinna av, samt 

tillåter den instängda vattenångan att sippra ut innan brukaren greppar kantinen. Kokeriet kan 

höjdjusteras mellan 800 och 1100mm för att passa alla brukare. Styrenheten för lyftgaffeln 

och kokeriets höj och sänk sitter lättåtkomligt på kokeriets framsida. 

 

Bild 14. Koncept 7 

 

5.3.4 Konceptval 

Resultatet av omröstningen på mässan blev svårtolkat. Men mötena med de sakkunniga gav 

många värdefulla inblickar och intressanta diskussioner. Personliga kontakter knöts som 

kunde utnyttjas senare i projektets gång. Koncept sju visades inte för alla eftersom 

Elektrotermos VD hade det som personlig favorit fram till mässans tredje och sista dag. Varje 

person som tillfrågades ombads välja en favorit. Koncept två, tre och fyra fick flest röster. (se 

tabell 2) 



 

 

Tabell 3.  Resultatet av röstningen på koncepten som visades på Gastro Nord mässan 

 

 
 

En utvärdering av omröstningen på Gastro Nordmässan ledde till att de tre populäraste 

koncepten valdes ut för fortsatt deltagande i urvalsprocessen. Detta första urval grundar sig på 

Elektrotermos VD Lars-Erik Lejondahls önskan om att involvera sakkunniga från 

storköksvärlden i beslutet. Det är inte praxis i en strukturerad konceptgenerering, utan ett 

specialframtaget tillägg till hela koncepturvalsprocessen eftersom denna unika chans att samla 

in värdefulla åsikter gavs. 

Ett nytt, åttonde koncept togs fram utifrån de kommentarer och röster som erhölls från de 

sakkunniga på mässan. Detta eftersom det framkom att fler funktioner än att bara lyfta upp 

kantiner efterfrågas. Därför togs beslut om att försöka underlätta även det moment då man 

flyttar maten mellan kantiner efter avslutad kokning för att ytterligare bespara brukarna 

oergonomiska arbetssituationer. Det första lösningsförslaget var en tvådelad gaffel med 

tippfunktion. Det största problemet med denna lösning är att det blir väldigt tungt att tippa 

kantinen eftersom man får dra hela kantinens vikt med handkraft.  

För att komma ifrån det problemet flyttades vridpunkten till mitten för att skapa ett slags 

gångjärn som tar upp det mesta av kantinens vikt. Eftersom det måste fungera att dels dra av 

kantinen och dels tippa den vid behov, behölls lösningen med två gafflar 
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Bild 15. Första skissen av Koncept 8 och den slutliga skissen. 

5.3.5 Slutkonceptet 

Efter att de tre kvarstående koncepten optimerats gjordes en utvärdering som visade att det 

nya koncept åtta var det koncept som skulle vidareutvecklas och detaljkonstrueras. Delarna 

ritades upp i CAD programmet Solid Edge, måttbestämdes och sammansattes. Tippfunktionen 

simulerades på datorskärmen och optimerades. 

5.3.5 Funktionsprototyp 

En funktionsprototyp av en av de lösningar på hur tippningen av kantinen skulle kunna gå till 

gjordes. Endast de vitala delarna konstruerades. I detta fall sidostycken samt de tippbara 

gafflarna.  

Sidostyckena är sammanfogade med ett stålrör som svetsats fast vid kantinens mitt- punkt. På 

detta hängs en tippram. I tippramen lastas sen kantinen genom att dras över från en bordsvagn 

i samma höjd som kokeriet. Då tippspärren släps agerar stången gångjärn och tippramen 

vagga. Detta kräver ett säkert kantinstopp så att kantinen finns kvar i tippramen då den tippas.  

Funktionsprototypen monterades på en vägg i lämplig höjd i Elektrotermos verkstad. Sedan 

testades funktionsprototypen för att se hur de skulle klara av belastningen från praktisk 

användning.  



 

Det visade sig att sidostyckena var mycket stabila. Problem uppstod då en maxlast på 30kg 

påfördes i en testkantin som tippades. Då gav gafflarna efter och deras bakre halvor pressades 

ut mot sidostyckena och repade dem. Det blev därmed tydligt att det krävdes en 

omkonstruktion.  

 

Bild 16. Funktionsprototyp och det repade sidostycket 

Dessutom provades olika metoder för att stoppa kantinen i tippat läge. Två villkor sattes upp 

som lösningen måste uppfylla. Dels måste tippningen vara låst då man lastar i och ur kantinen 

av säkerhets och enkelhetsskäl. Dels måste kantinen stoppas då ramen tippas. Alltså behövdes 

en lösning som enbart låser tippningen eller enbart stoppar kantinen.  

Flera lösningar skissades upp och provades, en del med dubbel funktion, andra uppfyllde bara 

en av funktionerna ovan. Bland annat konstruerades ett slags H-lås som låste tippningen 

genom att haka fast i en skåra i sidostycket medan det var fäst i tippramen. Med ett par 

vridningar stoppade det istället kantinen. Det ansågs dock för lätt at göra fel och en för 

omständlig lösning.  

Ett fjäderstål bockades i L-vinkel och fungerade som kantinstopp samtidigt som det fjädrade 

ned då man lastar i och ur kantinerna. Det medförde dock att man tvingas lyfta kantinen lite 

för att ta tynga ned fjäderstålet. Det ansågs som ett onödigt belastande och irriterande moment 

så därför togs inte den lösningen med till vidare omkonstruktion. Kontentan av alla låstester 

blev att sidostycken behölls, men minskades i storlek, medan hela tippkonstruktionen fick 

genomgå omkonstruktioner. 



 

 

 

Bild 17. Olika lösningförslag till kantinstopp vid tippning  

5.4 Tester 

Tester utfördes kontinuerligt under hela konstruktions och utvärderingsfasen för att se om nya 

idéer verkade hålla måttet. 

5.4.1 Cad modeller 

För att undvika många och dyra felkonstruktionen av både funktionsprototypen och 

prototypen gjordes cad-modeller. Genom att rita upp alla delar och sedan sammanställa dem 

kunde delarna anpassas och positioner justeras direkt. På så sätt simulerades till exempel 

tippningen av kantiner och hur den skulle påverkas av ställdonets slaglängd och så vidare. För 

att kunna tippa kantinen utanför hällen omplacerades gångjärnet.  

 

Bild 18. Optimering av placering av gångjärnet 



 

5.4.2 Belastningstester 

Flera tester av den nya konstruktionen gjordes för att se om den skulle fungera 

tillfredsställande vid maximal last med vikter på 30 kilo samt med rörlig last såsom potatis, 

samt flytande, så som vatten. De detaljer som uppmärksammades särskilt under testen var om 

någon del deformerades, hur stabiliteten påverkades samt hur kraftfördelningen ändrades för 

användaren i de olika momenten och med de olika lasterna. Det visade sig att den nya 

konstruktionen stod emot belastningen mycket väl. 

 

Bild 19. Tippramen håller kantinen på plats av sig självt 

Enligt de tester som genomförts under projektets gång, kan en helkantin till bredden fylld med 

livsmedel maximalt väga 27,5 kilo. För enkelhetens skull avrundades det till 30 kilo. För att 

se hur kraften fördelades då en GN 1/1 kantin är maximalt lastad genomfördes två tester. Sex 

vikter om fem kilo vardera lades i kantinen och med en dynamometer utfördes de två moment 

som kantinlyften tillhandahåller. Nämligen att dra ut kantinen och att tippa kantinen.  

Då kantinen dras ut med den tunga lasten blev belastningen cirka sju kilo, det vill säga 

motsvarande 69 N. Det uppstår en viss friktion mellan de rostfria stålen i dels kantinen och 

dels sidostyckets nedre fläns. Det bildas även en del repor från den gamla till bucklade kantin 

som använts vid testet. En nyare kantin skulle förmodligen inte repa sidostycket på samma 

sätt. Under projektet har frågan om glidlister diskuterats. De skulle minska friktionen 

betydligt, men riskera att desformeras på sikt och snarare bli ett problem än ett tillskott.  

 



 

 

Bild 20. Test av dragkraften och tippning med maxlast uppmätt med dynamometer. 

Då kantinen tippas ger den en viss spontan tippning, resten av vägen upp till maximalt 

tipplägen behövs en del handkraft. Den blev vid testutförandet uppmätt till ett och ett halvt 

kilo eller 15N vid en last på 30 kilo. Stor del av kraften upptas alltså av rörstumparna som 

agerar gångjärn.  

5.4.3 Sluttest 

För att riktigt sätta konstruktionen på prov och dessutom få möjlighet att få feedback från en 

sakkunnig, utfördes ett verklighetsbaserat test av kantinlyften. Kokerskan Anne Andersson 

ombads utföra en kokning av pasta så som hon brukar göra, med undantag att hon inte skulle 

lyfta kantinen utan istället utnyttja kantinliften. Hon fick en kort introduktion i hur den 

fungerar, och ombads sen att utföra testet utan vidare handledning. Efter testet fick hon svara 

på ett antal frågor. Flera av dem var likadana som de hon svarat på månader före testet 

angående hennes vanliga arbete vid kokerier.  

Den största fördelen som testpersonen fann var att det var mycket enkelt att spola av pastan 

efter avslutad kokning. Vattnet rann av lätt utan att det blev kladd på kokeriets häll. Hon 

tyckte också att timern och den automatiska upphissningen fungerade väl, men påpekar att 

koktiden kan variera mellan olika kokerier. Hon menar att det är betydligt lättare att vara 

exakt i bedömningen av koktider på nytillverkade kokerier som håller ett jämnare effektläge, 

än till exempel det gamla kokeri som hon har på sin arbetsplats. 



 

Hon upplevde att det var väldigt smidigt att dra kantinen från lyften till bordsvagnen och 

skönt att slippa lyft. Dock påpekar hon att lyften höjs för långsamt. Även tippningen tycker 

hon fungerar mycket väl, och jämför den med en kokgryta som tippas. Det moment som hon 

upplevde som svårast var att fixera kantinen i tippat läge med hjälp av locket.  Hon gav 

kantinlyftens stabilitet, handhavande egenskaper och utseende fem poäng av fem möjliga och 

säkerheten fyra av fem. Detta beroende på att locket inte kändes som en självklar tipplåsning.  

 

Bild 21. Kokerskan Anne Andersson provkör kantinlyften 

Förutom att testpersonen upplevde att säkerheten hade ökat markant så var det inte svårt att se 

de förbättringar som kantinlyften åstadkommit i kantinhanteringen. Istället för att lyfta upp 

kantinen med handkraft och därigenom belasta överkroppen, så hissas kantinen automatiskt 

upp då timertiden gått ut. Eller så kan testpersonen stå i grundpositionen med armarna längs 

sidorna medan man med håller knappen för upphissning nedtryckt med ett finger. Detta är den 

position som ger minsta möjliga belastning i stående. Det är dock viktigt att brukaren själv 



 

passar på att utnyttja denna möjlighet att stå helt upprätt. Det kräver också att man har en bra 

handenhet med taktila upp- och en nedknappar. Då man är införstådd med hur handenheten 

fungerar, behöver man inte iaktta den för att manövrera kantinlyften, så som den ovana 

testpersonen gjorde under sluttestet.  

För att utvärdera hur prototypen förbättrar ergonomin vid kantinhanteringen gjordes RULA-

analyser av arbetspositionerna i början av projektet och i slutet av projektet. 

Tabell 4.  Resultat av RULA-analyserna 

 Före projektet Efter projektet 

Lyft Klass 3 Klass 1 

Tömning Klass 4 Klass 2 

 

Enligt RULA analysen ger det manuella lyftet sex poäng, vilket medför att det klassas som en 

dålig arbetsposition som riskerar att skada personalen och därför bör undersökas inom kort. 

Att manövrera lyften ger en poäng, vilket klassas som den bästa arbetspositionen som i sig 

inte medför någon risk för skada. 

Jämförelse då och nu

 

Bild 22. Jämförelse av lyft av kantin innan projektet startade och efter. 

Istället för att vrida både överkroppen och handleder och armar så kan brukaren nu stå 

raktframför den tippade kantinen och ösa maten över till serveringskantinen. Belastningen på 



 

kroppen minskar betydligt. Att tömma kantinen manuellt gav betyget sju vilket gör att 

arbetsmomentet klassas som en mycket dålig position som medför skada och måste 

undersökas direkt. Att ösa maten ur kantinen fick betyget fyra vilket klassas i klass två. Det 

innebär att positionen kan innebära risk för skada, vilket troligtvis beror på att en del av 

kroppen är i en underlig vinkel. Det är i detta fall handleden som vinklas och vrids vid ösning. 

Det är viktigt att ha ett bra ergonomiskt redskap att ösa med som dessutom är anpassat efter 

kantinens storlek så att få östag som möjligt krävs. För att helt komma ifrån detta skulle en 

komplett tömning av kantinen vara önskvärt.  

Jämförelse då och nu

 

Bild 23. Jämförelse av tömning av kantin före och efter projektets gång. 

  



 

6 Kravspecifikation 

De krav och önskemål som ställdes från uppdragsgivaren samt det specifika krav som finns på 

storköksutrustning och de krav och önskemål som framkom under projektets gång 

sammanställdes i en kravspecifikation. 

 Specifikation lyftanordning för kantinhantering vid kokerier 

K/Ö Krav och Önskemål 

 

K 

K 

K 

K 

K 

1. Geometri 

Längd  > 400/800/1200 mm 

Bredd < 650mm 

Höjd < 2m 

Antal – en per bassäng 

Infästning – mot vägg eller fritt placerade 

 

K 

K 

K 

2. Kinematik 

Lyfter i höjdled >300mm 

Max hastighet  < 1s/100mm 

Min hastighet <3s/100mm 

 

Ö 

K 

K 

3. Krafter 

Egenvikt <200kg 

Last > 30kg 

Stabil 

 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Ö 

Ö 

4. Material 

Rostfritt stål  

Tåla värme 

Tåla fukt min IP43 

Korrosionsbeständigt 

Hållfast 

Slitstark 

Temperatur 

Lättbearbetat 

Återvinningsbart 

 

K 

5. Signaler 

Operatören ska få information om start/stopp position 

 6. Säkerhet 



 

K 

K 

Inga vassa utstickande delar 

Ingen klämrisk 

 

K 

K 

7. Ergonomi 

Ergonomisk på- och avlastnings höjd 

Lättåtkomliga reglage 

 

Ö 

Ö 

8. Monterbarhet 

Lätt att montera 

Demonterbart 

 

Ö 

K 

K 

K 

Ö 

K 

K 

9. Handhavande 

Enkel att underhålla 

Livslängd >2 år 

Anpassad för storköksmiljö 

Användarvänlig 

Tydlig funktion 

Tidseffektivt lyft 

Stadig 

 

 

K 

10. Underhåll 

Lätt att rengöra 

 

K 

Ö 

Ö 

Ö 

11. Kostnader 

Tillverkningskostnad <10 000kr 

Låg tillverkningskostnad 

Få delar 

Få svetsfogar 

 

K 

12. Tidplan 

Stoppdatum 16 november 2010 

 

Ö 

Ö 

13. Design 

I stil med Elektrotermos kokeri 

Ge ett pålitligt intryck 

 

Ö 

14. Energi 

Ingen hydralik med olja  

  



 

7 Resultat 

Det valda konceptets egenskaper beskrivs nedan. Dessutom finns en genomgång av de 

ingående delar, deras material, utformning och funktion på den färdiga prototypen. 

7.1 Designkoncept 

Designkonceptet är inriktat på att lösa brukarnas ergonomiska problem samt uppfylla kraven 

på säkerhet och hygien. Samtidigt som den är anpassad efter uppdragsgivarnas krav. 

Designkonceptet fick en ny vändning då det beslutades att lyften borde ha ytterligare en 

funktion förutom att lyfta upp kantiner, nämligen att även kunna tippa kantinen. 

Utformningen har hela tiden varit inriktad mot enkelhet och modultänkande med så få delar 

som möjligt för enkel rengöring och användning. Tippramen är lös och därmed enkel att 

rengöra i maskin. Då sidostyckena är sammanfogade med ångskyddet, ställdonets övre 

infästning och de korta fyrkantsrören, så bildar dessa sex delar en enhet och monteringen blir 

enkel. Dessutom är enheten med sidostyckena löstagbar och kan till och med diskas i maskin. 

Stativet är inte detaljkonstruerat i detta projekt, men enligt förslaget är den i stil med kokeriets 

och lyftens övriga utformning. Den har få delar och är även den slät och lätt att torka av. 

7.1.1 Sidostycken 

Sidostyckenas utformning bygger framför allt på stabilitet och styrka. De stabiliserande 

flänsarna har gjorts så smala som möjligt eftersom kokeriernas bassänger är tätt placerade och 

det är tänkt att flera lyftar placeras bredvid varandra.  De yttre flänsarna har överbockats för 

att ta ännu mindre plats. De nedre flänsarnas utseende är anpassat så att kantinen vilar stabilt 

på dem i upphöjt läge, samtidigt som det är lätt att sätta i och ta ur kantiner. Sidostyckenas 

vinkel ger extra stabilitet och stadga. Den bakre flänsen är anpassad efter de korta fyrkantsrör 

som den svetsas fast emot. 



 

Bild 24. Prototypens överdel är löstagbar 

7.1.2 Ångskydd 

Ångskyddets utformning är främst anpassad efter sidostyckena så att det ger maximalt stöd åt 

dem utan att vara i vägen för brukarna. Ångskyddet hindrar att all ånga leds direkt ut i 

rummet, genom att ha en öppning baktill där ånga kan strömma ut och sugas upp av 

ventilationen i rummet. Dess utformning är anpassad så att man utan problem kan sätta dit 

och ta bort ett lock till kantinen. Dessutom är ångskyddet anpassat så att man enkelt kan 

placera tippramen i utrymmet bakom den och framför pelarna då den inte används. För att 

skapa enhet med sidostyckenas uppåtriktade linje, är ångskyddet placerat i samma vinkel som 

sidostyckets lutning. Lutningen indikerar riktning och dynamik. 

 

Bild 25. Ångskyddets utformning medger att locket tas bort och sätts dit 

7.1.3 Tippram 

Tippramens utformning är unik i sitt slag. Den är anpassad efter de små marginaler som finns 

i mellan sidostyckena och kantinen. Dessutom har den en stor öppning som tillåter att man 

enkelt kan ösa mat ur den tippade kantinen. Bakkanten är utan vassa kanter vilket gör den 

greppvänlig då man tippar kantinen.  

Tippramen är helt lös och hakas enkelt fast på rörstumparna som är fästa på sidostyckena. 

Hakarnas rundning signalerar att de skall häktas fast mot något runt. Dessutom bildar hakarna 

på tippramen ett naturligt stopp, så att om man släpper kantinen då den hänger i ramen stannar 

kantinen ändå kvar på plats.  

Om man vill släppa ramen men ändå behålla lutningen på kantinen kan man placera kantinens 

lock bakom kantinen så att det fixerar kantinen i rätt läge för ösning. Tippramen placeras då 



 

den inte används på flikar fastsatta längst bak på insidan av sidostyckena. Där mellan 

ångskyddet och pelarna är tippramen inte i vägen då den inte används, men samtidigt nära till 

hands. 

 

Bild 26. Tippramen och dess förvaringsplats 

För att fästa tippramen i rörändarna häktar man bara fast den i ramens öppna hakar och drar 

fram den tills hakarna vilar mot rörstumparna. Sedan drar man fram kantinen tills den vilar 

mot tippramens framkant. Denna procedur går snabbt och smidigt för en van hand. 

 

Bild 27. De olika stadierna i tippramens fastsättning och kantinens infästning i tippramen. 

7.1.4 Pelare och infästningar 

Pelarna är långa 40 gånger 40 mm fyrkantsrör, precis som benen på kokeriet för att skapa ett 

enhetligt och stabilt intryck. Sidostyckenas infästning är 200 mm långa 50 gånger 50 mm 

fyrkantsrör som svetsas fast mot sidostyckenas bakre flänsar. För att de ska kunna röra sig 

fritt upp och ned inom ställdonets slaglängd så är de korta fyrkantsrören klädda på insidan 

med glidplast. Glidplastens fyra delar passar i varandra som ett pussel och fästes med en liten 

skruv på ena sidan av de korta fyrkantsrören. Deras utformning är en standardlösning från 

Elektrotermo som har anpassats till detta ändamål.  

Ställdonets övre infästning är en kraftig stålplatta med två längsgående flänsar för ökad 

stabilitet. Den blev monterad upp och ned på prototypen. Det påverkar inte dess funktion, men 



 

ser ut som en plats för smuts att samlas. Så blir det inte om den vänds rätt, utan den bildar 

istället en slät yta som är lätt att rengöra. Ett vrede fäster ställdonet till fästplattan som i sin tur 

är fäst vid sidostyckena. Genom att lossa på vredet kan man lyfta bort hela lyftens överdel för 

rengöring eller service och underhåll. 

 

Bild 28. Pelarna och ställdonets övre och nedre infästning 

Ställdonets nedre infästning är anpassat efter de infästningar som ställdonet har och fixerar 

ställdonet. Det är en enkel plåt med en bockad fläns för att ge den ökad stabilitet. Nedanför 

den sitter på prototypen en infästningsplatta för ställdonets styrbox. Denna kan med fördel 

fästas på ett liknande sätt under kokeriets kropp istället. 

7.1.5  Stativ 

Stativet är inte detaljkonstruerat utan ett förslag som företaget kan jobba vidare med om de så 

önskar. Det består även det av 40 gånger 40 rör samt en liten kraftig bockad plåt som fästes i 

ett 50 gånger 50 rör och sedan skruvas fast på rör som går horisontellt längs kokeriets baksida. 

7.1.6  Idéer i designkonceptet som inte detaljkonstruerats 

En timer är kopplat till ställdonets styrenhet så att den kan kontrollera upphöjningen av 

kantinen. Vid nedsänkningen av kantinen måste ”död mans grepp” nyttjas, så att lyften 

stannar så fort man släpper knappen för nedsänkning på handenheten. Detta av säkerhetsskäl 

så att man inte skall kunna klämma sig mellan de rörliga delarna och de fasta delarna. Enligt 

Arbetsmiljöverkets storköksinspektör Inger Persson är detta dock ingen risk vid upphöjningen 

och den kan automatiseras. (Persson  2010). Det är dock viktigt att man kan stoppa den vid 

behov, och till det är det tänkt att en strömbrytare kopplas in som kopplar bort timern med en 

knapptryckning.  



 

En ljudsignal ska signalera att den inställda timertiden har gått ut och hålla i medan kantinen 

höjs upp. På så sätt behöver inte brukaren själv hålla reda på att koktiden har gått ut och om 

de är nära kokeriet är de varnade och kan akta sig för den heta ångan och den uppåtgående 

kantinen.  

Ett önskemål är att alla dessa funktioner samt knapparna för upp- och nedsänkning av 

ställdonet finns inkopplade på en extern handkontroll. Knapparna bör taktilt indikera vilken 

riktning de är tänkta att föra ställdonet med upphöjningar och nedsänkningar. På så sätt kan 

brukaren avgöra att hon trycker på rätt knapp utan att titta på handenheten. Den i sin tur bör 

kunna fästas enkelt på kokeriets kontrollpanel och lika enkelt häktas loss så att brukaren kan 

nyttja den på litet avstånd från kokeriet.  

 

Bild 29. Mekanisk timer och handkontrollen som använts på prototypen. 

7.2 Konstruktion 

Den största konstruktionsutmaningen var att få till en lösning på tippningsproblemet som var 

både enkel, stabil och säker. För att komma fram till en sådan lösning blev det nödvändigt att 

se hur en del idéer fungerade i verkligheten. Samtliga delar till prototypen är ritade i CAD-

programmet Solid Edges tunnplåtsmodul och solidmodellmodul.  

7.3 Prototyp 

Prototypens vitala delar, det vill säga detalj ett till tolv (undantaget del tio som är inköpt) 

konstruerades enligt det sätt det var tänkt att de skall göras även i en framtida produktion.  

Tabell 5. Detaljlista till kantinlyften 

Detaljlista 

1 Sidostycke 7 Stöd tippram 

2 Ångskydd 8 Pelare 

3 Rörtapp 9 Övre infästning ställdon 

4 Tippram 10 Ställdon 



 

5 Rörinfästning 11 Nedre infästning ställdon 

6 Glidplast 12 Fästplåt styrbox 

Timern är den tilltänkta och har rätt funktioner, men dock inte infäst så som planerat i 

prototyputförandet. Prototypen är fäst på ett tillfälligt stativ som är anpassat så att kantinlyften 

kan stå fritt i rummet eller placeras bakom ett kokeri. Detta för att enkelt kunna flytta den 

mellan olika platser för att användas vid tester och presentation, utan att göra åverkan på 

kokerierna i fråga. Numera står prototypen placerad i Elektrotermos visningsrum.  

 

 

Bild 30. Prototypen i Elektrotermos visningsrum 

7.3.1 Utvärdering av prototyp 

Prototypen ser ut att fungera mycket väl. Det framkommer dock att man vill kunna låsa 

tippramen i det maximalt tippade läget. Detta ansågs möjligt att göra med hjälp av kantinens 

 lock. Tanken är att locket placeras så att dess kortsida hamnar under kantinen. Under testet la 

testpersonen istället locket horisontellt och då hamnar det inte under kantinen utan istället 

under dess kant och lutningen blir inte lika stor. Hade det funnits två eller fler kantinliftar 

placerade bredvid varandra på ett två- eller trebassängs kokeri, hade det av utrymmesskäl inte 

varit möjligt att placera locket horisontellt. 

 Det är lösningen att placera ett lock bakom kantinen för att låsa den i tippläge inte uppenbar 

för den oinvigde. Det fungerar däremot smidigt och effektivt för den som är van. Det kan 



 

dock vara ett problem för den kortväxte att få in locket bakom tippramen i det mittersta facket 

av ett trebassängskokeri. En ny lösning behöver konstrueras. 

 

Bild 31. Kantinen låses i tippat läge genom att locket placeras bakom den  

De elektriska kopplingarna är bara provisoriska och skall på en färdig produkt vara dolda av 

både säkerhetsskäl och av rent estetiska skäl. Det är önskvärt att handenheten går att använda 

på ett visst avstånd från själva kokeriet, precis som på prototypen för att brukaren ska kunna 

undvika att få varm ånga på sig. Om timern kan ställas in då kantinen är nedsänkt, kräver 

kantinlyften ingen uppmärksamhet fören ställdonet har hissat upp kantinen efter utgången 

koktid. Undantaget är om maten kräver omrörning under koktiden, eller om brukaren föredrar 

att manuellt styra kantinlyftens upphöjning genom att trycka på handkontrollen. Det 

väsentliga är att brukaren inte behöver utsättas för den heta ångan genom att stå nära kokeriet 

då kantinen hissas upp. 

 

Bild 32. Prototypens elektriska kopplingar är provisoriskt kopplade till en handenhet och timer 



 

8 Slutsatts och diskussion 

Då ett arbete slutförts är det alltid bra att ta några steg tillbaka och försöka att objektivt analysera 

resultat och metoder samt se vilka möjliga vägar som finns att gå för framtida utveckling. 

8.1 Metoddiskussion 

Själva tillvägagångssättet har fungerat bra. Dock har tidsplanen som sattes upp bara kunnat 

följas till en början. Sen blev det nödvändigt av personliga skäl att utföra projektet på deltid. 

Detta har dock fungerat bra, trots att en del moment har tagit mer tid i anspråk än förväntat. 

Brukarundersökningen var inte så omfattande och där hade man visserligen kunnat tillfråga 

fler användare, men på grund av den snäva deadlinen för konceptredovisningen ansågs det 

inte möjligt.  

I själva produktutvecklingsprocessen har jag mestadels använt mig av Ulrich och Eppingers 

metodik. Denna har jag tidigare använt under min utbildning vid Luleå Tekniska universitet 

och upplever den som ett både kreativt och strukturerat effektivt redskap.  

Det som har gett mig en del svårigheter har varit att balansera alla krav, råd och tips som har 

funnits, dels från mina olika uppdragsgivare och universitetet och dels från alla användare och 

sakkunniga under projektets gång. Idén med att låta lyften fylla ytterligare en funktion, 

nämligen att ersätta de vridningar av framförallt handleder som gjordes för att tömma 

kantininnehållet, gjorde att konceptoptimeringen tog mycket längre tid än planerat och 

lösningarna blev mer komplexa. Hur som helst har det inspirerat mig till att tänka om och 

tänka nytt hela tiden. Gamla favoriter har fått läggas i malpåsen till förmån för nya lösningar. 

Det hela har varit mycket kreativt inspirerande och en bra erfarenhet.  

8.2 Resultat diskussion 

Resultatet upplevs som lyckat både från min och uppdragsgivarnas sida. Produkten planeras 

och skrivs redan in i storköksarkitekternas kravspecifikationer och planeras att ta upp i 

produktion. Den finns att beskåda i Elektrotermos visningsrum i Åtvidaberg för besökare och 

kunder. 

Även den testperson som testat kantinlyften var nöjd, och eftersom både brukare och kunder 

varit delaktiga i produktutvecklingsprocessen så är chanserna goda att den tas emot väl på 

marknaden. Det finns dock vissa nackdelar som att tippramen är lös och skall häktas i för 

varje gång den används. Å andra sidan är den heller inte i vägen då den inte används och 

dessutom väldigt lätt att rengöra. En annan nackdel som användarna kan uppleva är att det 



 

inte går att lyfta ur kantinen då den är nedsänkt i kokeriets bassäng, så som de är vana. Detta 

är dock vad produkten är till för, nämligen att förhindra oergonomiska och riskabla lyft. 

Det kan vara så att ovan personal anser att lyften är för komplicerad att använda om de inte 

blir ordentligt introducerade för den. Det kan dock tilläggas att funktionerna med timern och 

lyftramen är effektiva hjälpmedel för den vane, men att det genom att bara trycka på upp och 

ned knapparna på handenheten, går att manövrera lyften och där med få nytta av den.  

 8.3 Fortsatt arbete 

Timern på prototypen fungerade inte helt tillfredsställande då sluttestet av prototypen 

utfördes. Den behövde nämligen vridas om innan handenheten kunde användas alls. 

Manövereringen av ställdonet via knapptryckningar ska nämligen vara överordnade 

timerfunktionen, inte tvärtom. Timern bör också integreras antingen i en ny handenhet eller i 

en extern enhet som kan fästas vid kokeriets instrumentpanel.   

En handenhet skulle kunna ha en display och flera knappar. En ljudsignal som signalerar att 

lyften rör sig uppåt skall också integreras i antingen handenheten eller en extern enhet att fästa 

på kokeriet innan produkten går ut till eventuell försäljning. 

Det ställdon som används i prototypen har en för låg utväxling. Det finns de med högre 

utväxling i samma modell som klarar av kraven som ställs på styrka och stabilitet. Modellen 

heter Okin Omegadrive OZ-D-0424-300-D2-18-R5-AA-SW.  

Den tänkta infästningen på befintliga kokerier är ännu oprövad. Det är möjligt att den måste 

justeras eller omkonstrueras. Vad gäller integrering i kokerier som tillverkas i Elektrotermos 

fabriker är det något som företaget ännu inte har tagit full ställning till. En sådan lösning 

skulle kunna vara i linje med den lösning som gäller för befintliga kokerier enligt förslag, 

eller en helt annan lösning som de i så fall själva tar fram då det blir aktuellt och produkten 

har provats på marknaden. 
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BILAGA I (1/12) 

Brukarundersökning 

1. Namn 

2. Kön 

3. Längd 

4. Yrke/Befattning  

5. Arbetsplats 

6. Arbetar du vid ett fast eller höj och sänkbart kokeri, eller båda delarna? 

7. Står kokeriet placerat mot en vägg eller fritt i rummet? 

8. Vilket märke har kokeriet? 

9. Hur många bassänger har kokeriet? 

10. Vilka kantiner används i kokeriet? 

11. När en ny kantin sätts i är vattnet kallt eller uppvärmt, eller varierar det? 

12. Hur ofta skulle du säga att du måste sätta i/ta ur kantiner i kokeriet varje arbetspass? 

13. Hur långt är ditt arbetspass? 

14. Beskriv hur lyftet går till? 

15. Hur upplever du lyftet? 

16. Vilka risker ser du i samband med lyftet? 

17. På en skala 1 till 5, hur påfrestande skulle du säga att lyftet är i förhållande till övrigt 

arbete i köket? (1- inte alls, 5- väldigt mycket). 

18. På en skala 1 till 5, hur riskabelt skulle du säga att lyftet är? (1- inte alls, 5- väldigt 

mycket).  

19. Vad tycker du är bra med kokeriet? 

20. Vad tycker du är dåligt med kokeriet? 

21. Om du skulle föreslå några förbättringar, vilka skulle de vara? 

22.  Upplever du besvär/värk/smärta någonstans? Var? Sätter du det i samband med 

arbetet? 
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Fråga Namn plats och tid 

Fråga 1 Kön 

 

Fråga  2 Längd 

 

Fråga  4 Befattning 

 

Fråga  5 Arbetsplats 

Fråga 6 Arbetar du vid ett fast eller höj och sänkbart 

kokeri, eller båda delarna? 

Fråga 7 Står kokeriet placerat mot en vägg eller fritt i 

rummet? 

Fråga  8 Vilken tillverkare har kokeriet? 

Fråga  9 Hur många bassänger har kokeriet? 

Fråga 10 Vilka kantiner använder ni till kokeriet? 

Fråga  11 När en ny kantin sätts i är vattnet kallt eller 

uppvärmt, eller varierar det? 

 

Fråga  12 Hur ofta skulle du säga att du måste sätta i/ta 

ur kantiner i kokeriet varje arbetspass? 

Fråga  13 Hur långt är ditt arbetspass? 

Fråga  14 Beskriv hur lyftet går till? 

Fråga  15 Hur upplever du lyftet? 

Fråga 16 Vilka risker ser du I samband med lyftet? 

Fråga  17 På en skala 1 till 5, hur påfrestande skulle du 

säga att lyftet är i förhållande till övrigt 

arbete i köket? (1- inte alls, 5- väldigt 

mycket). 

Fråga 18 På en skala 1 till 5, hur riskabelt skulle du 

säga att lyftet är? (1- inte alls, 5- väldigt 

mycket).  

Fråga 19 Om du skulle föreslå några förbättringar, 

vilka skulle de vara? 

Fråga 20 Upplever du besvär/värk/smärta någonstans? 

Var? Sätter du det i samband med arbetet? 
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Fråga Anne Andersson Långbrottsskolan 

Åtvidaberg 2010-03-16  kl 8.30  

Fråga 1 Kvinna 

Fråga  2 168 cm 

Fråga  4 Köksbiträde 

Fråga  5 The refectory of Långbrottsskolan 

Fråga 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Fråga 7 The boiling bain marie is placed freely in the 

room. 

Fråga  8 The boiling bain marie is made by 

Elektrotermo 

Fråga  9 There are three basins in the boiling bain 

marie 

Fråga 10 6 or 4 1/2 canteens are used in the boiling 

bain marie. 

Fråga  11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is mostly warm, but 

cold when inserting rice. 

Fråga  12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

once every working period. 

Fråga  13 My working period is 8 hours. 

Fråga  14 First I stir, then I taste to see if the pasta is 

ready, and then I empty the basin. Then I lift 

the canteen and place it on the edge. I rinse 

the pasta with cold water. I lift the canteen 

and empty it I another canteen that is placed 

on a carriage 

Fråga  15 The lift is not so trying for me. 

Fråga 16 The steam. There is a risk that you get 

burned. 

Fråga  17 2 

Fråga 18 3-4 nothing has happened to me, but it could 

happen. 

Fråga 19 I don’t know. 

Fråga 20 Yes, I have carpal tunnel syndrome. I think 

that is because of the job. I carry heavy 

things, one lifts and carry to speed it up. The 

lifts are weird. When I wake in the morning 

my whole body feel heavy. The job is very 

stressful.  
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Question Theresa Hollertz Allérestaurangen 

Linköping 3.16.10 10.30am  

Question 1 Female 

Question 2 172 cm 

Question 4 Assistant nurse 

Question 5 Allérestaurangen in Ryd’s block of service 

flats. 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The boiling bain marie is placed against a 

desk 

Question 8 The boiling bain marie is made by Kampri 

Storkök. 

Question 9 There are three basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 3 up to 6 canteens are used in the boiling 

bain marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

once every working period. 

Question 13 My working period is 6 hours. 

Question 14 I take the canteen from the oven and carry it 

in to the boiling bain marie. By hand. 

Question 15 The lift is not so trying for me. 

Question 16 There is a risk that you get burned. One 

could drop the canteen with the warm food. 

When I stand by the boiling bain marie I 

sometimes burn my stomach. When I lift the 

lid I burn my face. The steam gets into my 

face. 

Question 17 3 

Question 18 2  

Question 19 I don’t know.. 

Question 20 Yes, I have tennis elbow. That is from when 

I rinse the dishes. I have carpal tunnel 

syndrome in both arms. I carry heavy things. 



 

BILAGA I (5/12)  

 

 

Question Manh Nguyen Restaurang Kina & Thai 

Linköping 3.16.10 3.00pm  

Question 1 Male 

Question 2 171 cm 

Question 4 Waiter/Owner 

Question 5 Restaurang Kina & Thai in Ryd. 

Question 6 Works by a fixated bain marie 

Question 7 The two boiling bain marie are placed 

against a wall. 

Question 8 The bain maries are made by Kogi and 

Kopal. 

Question 9 There are one and three basins respectively 

in the bain maries 

Question 10 3 up to 6 canteens are used in the boiling 

bain marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

once every working period. 

Question 13 My working period is 8-10 hours. 

Question 14 The canteen is carried from the kitchen by 

hand.We hold the canteens by the corners, 

We use towels. The canteen is not really 

warm si´nce the food is just resently put into 

it.  

Question 15 The lift is not so trying for me. The canteens 

are not heavy, 1-2 kg. 

Question 16 When we remove all the canteens, the heat 

has been reduced so it’s not so warm. We 

remove one and palce it one the side and let 

the steam out. Then we remove the other 

canteens. 

Question 17 2 

Question 18 4 

Question 19 If ther were something that would lift the 

canteen and push it out automatically. Then 

we could just put a carrier under. But I don’t 

think that would be doable. Perhaps a timer, 

which we have installed ourselves now. But 

it the bain marie were new I would now if it 

takes an hour to heat up. These start at 7 in 

the morning. 

Question 20 No, nothing except I’ve slept bad sometimes. 
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Question Ann-Kristin Andersson Nyhemsskolan 

Finspång 3.19.10 8.45am  

Question 1 Female 

Question 2 152 cm 

Question 4 Assistant chef 

Question 5 The refectory of Nyhemsskolan 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The boiling bain marie is placed agains a 

wall. 

Question 8 The boiling bain marie is made by 

Elektrotermo 

Question 9 There are three basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 6 canteens are used in the boiling bain marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

twice every working period. 

Question 13 My working period is 6 hours. 

Question 14 I use these handles. I have always used them. 

Those who haven’t worked as long as I don’t 

usually use them. They work very well for 

me. I Just insert them and place the canteen 

on a small carrier and roll it to the bain 

maries. 

Question 15 The lift is not heavy. 

Question 16 There is hot water. The steam. It happens that 

hot water runs down on the feet, we have to 

have shoes that cover the feet. 

Question 17 5 

Question 18 2-3 nothing has happened to me, but it could 

happen. 

Question 19 I don’t know. 

Question 20 No! You ask the wrong person. I’m the 

healthiest here, and I am soon to retire.  

Question 21 It works rather fast (compared to our old 

one), Easy to clean it has smooth surfaces. 

Question 22 Nothing 
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Question Marie Gustavsson Nyhemsskolan 

Finspång 3.19.10 8.45am  

Question 1 Female 

Question 2 169 cm 

Question 4 Assistant chef 

Question 5 The refectory of Nyhemsskolan 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The boiling bain marie is placed agains a 

wall. 

Question 8 The boiling bain marie is made by 

Elektrotermo 

Question 9 There are three basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 6 canteens are used in the boiling bain marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

twice every working period. 

Question 13 My working period is 7 hours. 

Question 14 It’s heavy. I use the handles, but when it is 

stressful I use the pot-holders. I place the 

canteen on a small carrier.  

Question 15 The lift is heavy. 

Question 16 There is a risk that you can burn yourself 

severely. I get steam on my hands. 

Question 17 2 

Question 18 3 nothing has happened to me, but it could 

happen. 

Question 19 Perhaps an owen, but even then one could 

get burned by the steam. 

Question 20 No. Well, sometimes my back hurts. The 

lower part of my back, yes. Sometimes. 

Question 21 It is easy to see what is going on, easier than 

in an oven.. 

Question 22 It is difficult to clean the panel by the knobs. 

The brim under the panel is messy. Very 

difficult to clean. 
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Question Petter Wastesson Nyhemsskolan Finspång 

3.19.10 8.45am  

Question 1 Male 

Question 2 191 cm 

Question 4 Stand-in 

Question 5 The refectory of Nyhemsskolan 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The boiling bain marie is placed against a 

wall. 

Question 8 The boiling bain marie is made by 

Elektrotermo 

Question 9 There are three basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 6 canteens are used in the boiling bain marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

twice every working period. 

Question 13 My working period is 5 hours. 

Question 14 I use the pot-holders. It’s convenient. 

Question 15 It’s convienient. 

Question 16 The steam stings my lower arms. Where the 

skin is most delicate. 

Question 17 1 

Question 18 3 it’s hot stuff. 

Question 19 I have none. 

Question 20 No. 

Question 21 It keeps warm well enough. 

Question 22 The temperature fluctuates.  
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Question Ulf Svenblad Hotel DeGeer’s restaurant 

Finspång 3.19.10 3.45am  

Question 1 Male 

Question 2 190 cm 

Question 4 Chef 

Question 5 Hotel DeGeer’s restaurant in Finspång 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The bain marie is placed agains a wall with 

an opening out to a desk on the other side. 

Question 8 The bain marie is made by *? 

Question 9 There are one basin in the bain marie 

Question 10 All sorts of canteens are used in the bain 

marie. They can all fit. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

about ten times every working period. 

Question 13 My working period is 11-14 hours. 

Question 14 I take the canteen and put it in the opening in 

the wall. Then the waitress places it on a 

carrier. I use my bare hands.  

Question 15 No problem 

Question 16 No. 

Question 17 1 

Question 18 1 

Question 19 A new one. This one is so old. 

Question 20 The back. The lower part of my back. I stand 

all day.. 

Question 21 It is easy to clean. 

Question 22 Nothing. 



 

BILAGA I (10/12)  

 

 

 

 

Question Gunvor Andersson Viggestorpsskolan 

Finspång 3.19.10 10.15am  

Question 1 Female 

Question 2 161 cm 

Question 4 Cook 

Question 5 The refectory of Viggestorpsskolan 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The bain marie is placed freely in the room. 

Question 8 The bain marie is made by 

Storköksprodukter. 

Question 9 There are four basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 4-8 canteens are used in the boiling bain 

marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

many times every working period. We have 

32 full sized canteens with pizza for instance. 

Question 13 My working period is 4 hours. 

Question 14 I lift the empty csnteen up in the front, den I 

push the new one forward and into the bain 

marie. I try to protect the children from the 

steam. 

Question 15 It’s hot. Sometimes I don’t use pot-holders. 

There are children in my way. 

Question 16 I is wrong from an ergonomic point of view. 

You stand crooked. You don’t have time to 

reflect on how you stand. 

Question 17 5 

Question 18 5 

Question 19 None 

Question 20 Shoulders, I’ve been on a sick leave because 

of them. I feel pain in my back. I probably 

suffer from the carpal tunnel syndrome. 

Question 21 It keeps warm well enough. 

Question 22 The canteens has no handles. I use a table 

knife to lift the canteen so that I can get my 

hand around it.  
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Question Karin Sandvall Viggestorpsskolan 

Finspång 3.19.10 10.15am  

Question 1 Female 

Question 2 169 cm 

Question 4 Assistant chef 

Question 5 The refectory of Viggestorpsskolan 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The bain marie is placed freely in the room. 

Question 8 The bain marie is made by 

Storköksprodukter. 

Question 9 There are four basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 4-8 canteens are used in the boiling bain 

marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

many times every working period. We have 

32 full sized canteens with pizza for instance. 

Question 13 My working period is 5,5 hours. 

Question 14 I lift the empty canteen up in the front with 

my fingers- Then I push the new one forward 

and into the bain marie. I use pot-holders. 

Question 15 It’s heavy. It’s trying for my back- The bain 

marie is very low. It is very tieresome for 

hands and back. I get pain in my hands when 

there is heavy food. 

Question 16 The back and hands get hurt. It’s heavy and 

hot. When the children are near you bend 

yourself in sometimes impossible positions 

to protect them. Both from the steam and the 

hot canteen. They get so close, they don’t 

move even if we ask them. Their teachers 

does not helpus either. 

Question 17 5 

Question 18 5 

Question 19 None 

Question 20 Back, hands, fingers. 

Question 21 It’s good that the children can take food for 

themselves. 

Question 22 It’s hard to clean, especially on the panel.  
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Question Ann-Katrin Nilsson Viggestorpsskolan 

Finspång 3.19.10 10.15am  

Question 1 Fmeale 

Question 2 164 cm 

Question 4 Assistant chef 

Question 5 The refectory of Viggestorpsskolan 

Question 6 Works by a fixated boiling bain marie 

Question 7 The bain marie is placed freely in the room. 

Question 8 The bain marie is made by 

Storköksprodukter. 

Question 9 There are four basins in the boiling bain 

marie 

Question 10 4-8 canteens are used in the boiling bain 

marie. 

Question 11 When a new canteen is placed in the boiling 

bain marie the water is warm. 

Question 12 The boiling bain marie is loaded/unloaded 

many times every working period. We have 

32 full sized canteens with pizza for instance. 

Question 13 My working period is 5 hours. 

Question 14 I lift the empty csnteen up in the front with a 

knife or spoon. I pull it up and then I push 

the new one forward and into the bain marie.  

Question 15 It’s trying for neck, shoulders, hands and 

legs. 

Question 16 I feel it in my body. There’s a risk to get 

burned. It happened to me before Christmas. 

I burned my hand between the thumb and 

index finger. 

Question 17 5 

Question 18 5 

Question 19 None 

Question 20 I hav chronical pain (fibromylagi) I 

experience pain after a day of work in the 

lower part of my back and groin. I have been 

on sick leave for one year reasently fro pain 

in my neck , shoulder and chest. 

Question 21 Nothing 

Question 22 It was not coordinated with for example the 

saladsbar. They had to adjust the height of 

the tray desks. 



 

  BILAGA II (1/2) 

Kundbehov 

X- den nya produkten K-kokeriet 

X fungerar för K placerade mot en vägg 

X fungerar för K placerade fritt i rummet 

 

X passar GN kantiner I olika format 

 Passar för två GN 1/2 kantiner per bassäng 

 

X tillåter att mat inuti perforerade kantiner kan bli avspolad med vatten 

X låter vatten rinna av från perforerade kantiner då kantinen lyfts från bassängen 

X  håller kantinen stadigt 

X lyfter kantinen från bassängen automatiskt 

X trycker upp kantinen från bassängen automatiskt. 

X tillåter att kantinen lastas på en bordsvagn intill kokeriet. 

X tillåter att special handtag kan bli instuckna i kantinhandtagen 

X låter användaren enkelt greppa kantinen 

X tillåter att grytvantar används då man greppar kantinen 

X tillåter att man ser kokningsprocessen 

 

X tillåter att brukaren kan arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt 

X gäör lyftet lättare 

X lyfter även tungt lastade kantiner 

X underlättar lyftet för brukaren 

X medger att brukaren kan stå nära kokeriet och arbeta 

X tillåter att brukaren kan arbeta avslappnat vid kokeriet 

 



 

BILAGA II (2/2) 

X tillåter att brukaren arbetar I en bekväm position 

X passer för användare av olika längd 

 

X förhindrar att brukaren bränner sig på vattenångan 

X förhindrar att brukaren bränner sig 

X förhindrar att vatten rinner ned för Ks sidor och ned på golvet 

X fölrhindrar att personal runt kokeriet, annan än brukaren, bränner sig  

X förhindrar att varmt vatten skvätter upp på brukaren då kantinen sänks ned i bassängen 

 

X är lätt att rengöra 

X har släta ytor 

X har inga ställen där smuts ansamlas 

 

X passer in I linje med övriga maskiner och storköksutrustning 

X är inte bredare än K 

X är fixerad vid K 

  



 

 BILAGA III (1/1) 

Exempel på konceptplansch från Gastro Nord mässan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koncept 1 – Ångskydd 

 

 

Höj- och sänkbar 

lyftgaffel 

Punktutsuget 

minskar 

ångutsläppet  

 

Punktutsug minskar 

ångutsläppet 

Genomskinligt lock 

hindrar överkokning 

Locket kan vara 

nedfällt då kantinen 

dras ut 

Locket håller 

ångan inne 

 

Locket är enkelt att 

fälla upp och 

demontera 

 

Höj och sänkbar 

lyftgaffel 



 

BILAGA IV (1/1) 

Frågor till sakkunniga på Gastro Nord mässan 

1. Vilket koncept tycker du verkar bäst? 

2. Vilka fördelar ser du med det? 

3. Vilka nackdelar ser du med det? 

4. Har du något eget förslag på hur man kan göra lyften av kantiner mindre påfrestande? 

5. På en skala 1-5, hur viktiga tycker du att följande egenskaper är för ett nytt, mer 

användarvänligt kokeri (skatta varje egenskap för sig) 

o Maskinellt lyft av kantiner (lyfter helt) 

o Mekanisk lyfthjälp (underlättar lyft) 

o Inkapsling av ånga 

o Överkokningsskydd 

o Timer 

o Timer och automatiskt lyft 

o Höj och sänkbart kokeri 

 

  



 

BILAGA V (1/1) 

Moodboard 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA VI (1/1) 

Funktionsträd 

 

Huvudfunktion Delfunktion nivå 1               Delfunktion nivå 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  

Medge värmeskydd 

Medföra kantin 

Medge grepp 

Åstadkomma lyftkraft 
Underlätta 

kantinpositionering 

Minska 

personskaderisken 

Medge 

kantinhandhavande 



 

BILAGA VII (1/1) 

Ställdon från Okin 

 

 


