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Abstract 
This thesis project has been carried out with Husmuttern AB as the requestor for the job. 

Husmuttern AB is a company in the start-up phase which works with developing module houses 

which are recyclable, disassemblable and standardized.  

The goal for the thesis project is to design an assembly station for mobile tool boards in a 

Husmuttern factory. There should also be instructions for the assembly station. The tool boards are 

used as storage for tools, safety equipment and more. The station must be usable for people without 

professional experience and regardless of language knowledge and background.  

The research questions are: 

 How should the instructions be designed so that a person regardless of language background 

can understand them? 

 What are the most important factors regarding ergonomics and protection against 

misassembly? 

 

The method used is based on the product development process described in Produktutveckling by 

Ulrich, K and Eppinger, S (2012), but adapted to the current project. 

To obtain a complete tool board one needs to place all hooks and other storage on the board and 

thereafter mount the boards to legs to make it mobile. To make sure that all hooks, nuts, etc. are 

placed correctly, installation templates are used to show where everything needs to be placed. A 

fixture is used for the legs, where one stands the legs, installs the boards in the correct order and 

uses screws to secure them. 

The instructions are in the shape of a Powerpoint presentation which is displayed on TV monitors in 

the factory. The instructions contain pictures and video showing every step of the assembly. There 

are also symbols, like for example arrows, pointing out important details which need to be observed. 

The instructions contain no current text, the only writing is numbers, which the workers are expected 

to understand. 

The project group has carried out tests with the workers in the factory. The tests have shown that 

the concept works. The installation templates combined with the instructions makes it easy for the 

workers to understand where everything needs to be placed. The fixture for the legs has not been 

tested with the workers in its final form, but the concept has been tested and is working 

satisfactorily. 

  



Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts med Husmuttern AB som uppdragsgivare. Husmuttern AB är ett 

företag i uppstartsfasen som utvecklar modulhus som ska vara återvinningsbara, demonterbara och 

standardiserade.  

Examensarbetet går ut på att konstruera en monteringsstation för mobila verktygstavlor till en 

Husmuttern-fabrik. Det ska även finnas instruktioner till stationen. Tavlorna används som förvaring 

för verktyg, säkerhetsattiraljer m.m. Stationen ska kunna användas av människor utan 

yrkeserfarenhet och oavsett språkkunskaper och bakgrund.  

 

Forskningsfrågorna är: 

 Hur ska instruktionerna utformas så att personer oavsett språklig bakgrund kan förstå dem? 

 Vilka faktorer är de mest avgörande när det gäller ergonomi och skydd mot felmontering?  

 

Metoden som använts baseras på produktutvecklingsprocessen som beskrivs i Produktutveckling av 

Ulrich, K och Eppinger, S (2012), men är anpassad till det aktuella projektet.  

För att få en färdig verktygstavla behöver man montera alla krokar och annan förvaring på tavlorna 

och därefter montera tavlorna på ben så att den blir mobil. För att alla krokar, muttrar m.m. ska 

hamna på rätt plats på tavlorna har man använt hålmallar som visar var varje del ska sitta. Till benen 

används en fixtur som man ställer benen i, lägger i tavlorna i rätt ordning och skruvar fast dem. 

Instruktionerna är i form av en powerpoint-presentation som spelas upp på tv-apparater i fabriken. 

Instruktionerna innehåller bilder och video som visar varje moment i monteringen. De innehåller 

också symboler som t.ex. pilar som ska uppmärksamma viktiga detaljer. Instruktionerna innehåller 

ingen löpande text, den enda skrift som finns är siffror, vilka arbetarna förväntas förstå. 

Projektgruppen har gjort tester med arbetare i fabriken. Testerna har visat att konceptet fungerar. 

Hålmallarna i kombination med instruktionerna gör att arbetarna enkelt förstår var alla delar ska 

monteras. Fixturen för benen har inte testats på arbetarna i sin slutgiltiga form men konceptet har 

testats och det fungerar tillfredsställande.  

  



Förord 

Detta projekt har varit väldigt lärorikt, intressant och har gett oss många nya kunskaper till 

framtiden. Vi har även fått djupare förståelse för företaget Husmuttern AB och hur de arbetar.  

Vi vill först och främst tacka Johan Tjernell, vår uppdragsgivare och handledare på Husmuttern AB för 

att vi fått möjligheten att utföra detta intressanta och roliga arbete samt för att han alltid funnits där 

och svarat på frågor under projektets gång. Vi vill även tacka Husmuttern AB:s medarbetare för all 

feedback och test av instruktionerna. 

Därefter vill vi även tacka Janne Carlsson, vår handledare på Mälardalens Högskola för all hjälp och 

feedback vi fått under arbetets gång. 

 

Sandra Audo och Pontus Eriksson, Maj 2018. 
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1. Inledning 
I detta examensarbete ska ett uppdrag genomföras inom produktutveckling och konstruktion. 

Uppdragsgivare i projektet är Husmuttern AB och deras VD Johan Tjernell som även är handledare 

för uppdragstagarna. Detta tillsammans med Janne Carlsson från Mälardalens Högskola. Perioden för 

utförandet av projektet är VT-2018. I detta avsnitt av rapporten kommer projektets bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsningar att presenteras. 

1.1 Bakgrund om företaget 
Husmuttern AB är ett företag som utvecklar ett nytt koncept för hus för att sedan producera 

modulhus. Det nya huskonceptet är ett återvinningsbart, standardiserat och demonterbart 

enplanshus. Målet med husen som produceras är att de ska passa ett stort antal målgrupper som 

bland annat pensionärer, studenter, familjer etc. 

Fokuset som företaget har är att alla ska kunna bygga dessa hus oavsett bakgrund, språk, 

erfarenheter eller andra hinder som kan uppstå. Så visionen är att vem som helst ska kunna montera 

ihop dessa modulhus med hjälp av det Husmuttern AB kan ansvara samt stå för 

(http://husmuttern.se/koncept, u.d.) 

 

Figur 1. Husmutterns koncept, modulhus 

  

http://husmuttern.se/koncept
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1.2 Bakgrund om produktutveckling 
Genom historien har begreppet produktutveckling framhävts som den gemensamma beteckningen 

för varierande typer av utveckling för många olika typer av produkter. Variationen kan exempelvis 

bero på förutsättningar gällande svårighetsgraden av objektet, den innovativa nivån, vad som i det 

enskilda fallet är den primära drivkraften samt vilket affärsområde målgruppen och producenterna 

befinner sig i (Johanesson, Persson & Pettersson, 2013). 

I Sverige främjades produktutvecklingen redan under 1800-talet. Detta i samband med att den 

industriella utvecklingen sent på århundradet samt början på 1900-talet präglades av en stor teknisk 

dominans. Denna period var en tid då många av historiens stora uppfinningar genomfördes och 

Sverige hade en stor del i detta med ett flertal revolutionerande innovationer. Bland dessa fanns 

banbrytande produkter såsom: Det elektriska 3-fassystemet, Centrifugalseparatorn, skiftnyckeln och 

framför allt propellern (Johanesson, Persson & Pettersson, 2013). 

1.3 Problemformulering 
I Husmutterns fabriker används mobila verktygstavlor som förvaring för verktyg, hjälpmedel, 

säkerhetsattiraljer m.m. Dessa tavlor levereras till fabriken i delar och behöver sedan monteras. 

Monteringen kräver en monteringsstation med tillhörande instruktioner. Monteringsstationen ska 

kunna användas av vem som helst oavsett tidigare erfarenhet av liknande arbete, språklig bakgrund 

etc. Monteringsstationen behöver därför instruktioner som är “språklösa” och kan läsas av vem som 

helst. Dessutom behöver adekvata krav på ergonomi uppfyllas och monteringsstationen ska utformas 

så att risk för felmontering minimeras. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att ta fram en monteringsstation för verktygstavlorna i Husmutterns fabriker 

som kan användas på ett ergonomiskt och säkerhetsmässigt riktigt sätt, oavsett faktorer som 

språktillhörighet och tidigare erfarenhet av liknande arbete. 

 Hur ska instruktionerna utformas så att personer oavsett språklig bakgrund kan förstå dem? 

 Vilka faktorer är de mest avgörande när det gäller ergonomi och skydd mot felmontering? 

1.5 Avgränsningar 
 Monteringsstationen ska i möjligaste mån konstrueras av standardkomponenter. 

 Projektet rör endast konstruktion. Logistik, såsom anskaffning av delar till stationen, sköts av 

en logistikgrupp.  

 Projektet är avgränsat till Husmuttern AB både gällande design och konstruktion, men även 

användning.  
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2. Ansats och metod 

2.1 Forskningssyfte 
Det finns enligt Saunders (2009) tre typer av forskningssyften som han kategoriserar enligt följande: 

Explorativa, deskriptiva och explanativa. Syftet med att genomföra en explorativ studie är att finna 

en insikt samt en djupare förståelse för unika problem och fenomen där det historiskt sett saknas 

utförlig information och fakta.  För att möjliggöra genomförandet av en sådan studie används främst 

litteratursökning och intervjuer. Genom detta skapar författarna av studien en faktabaserad och 

korrekt representation av händelser, personer och situationer. Främst att tillämpa som inledning och 

grund till studien. Det explanativa forskningssyftet behandlar en förklarande studie. Detta innebär att 

studien strävar efter att beskriva relationer mellan olika variabler samt syftet till dess existens. 

(Saunders, 2009) 

Forskningssyftet i detta projekt är främst explanativt. Projektet går ut på att skapa en produkt som 

uppfyller uppsatta krav gällande felsäkerhet, ergonomi och användarvänlighet. Forskningssyftet är 

explanativt på det sättet att inga nya teorier tas fram, utan befintliga teorier och metoder utnyttjas 

för att säkerställa att produkten uppfyller kraven. Det ska också visas hur detta säkerställs och hur 

konstruktionen är kopplad till relevanta teorier. 

2.2 Forskningsansats 
Det finns enligt Patel & Davidsson (2003) två varianter av tillvägagångssätt att tillämpa i utförandet 

av en vetenskaplig studie. Dessa benämns som den induktiva och deduktiva forskningsansatsen. 

Definitionen av en deduktiv metod är baserad på utformandet av en hypotes som sedan genererar 

en slutsats som baseras på redan befintlig teori samt kombineras med undersökning av hypotesens 

utfall via observationer i praktiken. Grunden för studien baseras på tidigare framtagen litteratur samt 

följs upp av en empirisk studie. (Patel & Davidsson, 2003)  

Den induktiva metoden baseras på datainsamlingen som sedan utgör grunden för utformandet av en 

hypotes utifrån resultatet av analyseringen av data som samlats in. Vid tillämpning av en induktiv 

metod görs en empirisk studie i ett tidigt skede redan innan själva litteraturstudien samt avslutas 

med utvecklingen av teori utifrån den egna empirin. Detta valideras sedan med stöd av litteratur. 

(Patel & Davidsson, 2003)   

I denna studie har den deduktiva forskningsansatsen tillämpats. Koncepten har från början utvecklats 

med hjälp av teori och koncepten kan ses som en hypotes. Denna hypotes har sedan testats i 

praktiska tester varpå resultaten observerats och analyserats och använts till att vidareutveckla 

hypotesen.  

Studier kan även definieras som kvantitativa eller kvalitativa och kan eventuellt kombineras med den 

valda forskningsansatsen.  En kvantitativ studie baseras enligt Saunders (2009) på insamling av 

primärdata. Med detta menas att insamlingen av data utgör den primära informationen som studien 

baseras på till skillnad från en kvalitativ studie som baseras på sekundär data som innebär att 

grunden för studien utgörs av tidigare forskning genom litteratur, vetenskapliga artiklar etc. Den 

kvantitativa metodens datainsamling utförs genom enklare former av intervjuer, enkäter samt 

praktiska analyser. Den är främst baserad på statistisk data medan den kvalitativa ansatsen är mer 

djupgående med utförliga intervjuer och litteraturstudier. (Saunders, 2009) 
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2.3 Datainsamling 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det ett flertal tillvägagångssätt för att skilja på metoder av 

datainsamling i en studie. Den metoden vi har valt att utgå från är metoden som har i syfte att 

särskilja primär och sekundär datainsamling. (Bryman & Bell, 2013)  

Det som enligt Saunders (2009) skiljer dessa åt är den kvalitativa och kvantitativa metoden. Inom 

dessa går det även att särskilja primär- och sekundärdata. Inom den kvalitativa metoden tillämpas 

enligt Saunders främst sekundärdata i form av litteratur, djupgående och tidigare forskning medan 

den kvantitativa består av numeriska data som presenteras i exempelvis grafer och tabeller. 

Saunders (2009) menar på att dessa kan kombineras och det är något som vi har tillämpat för denna 

studie där båda har en bärande roll i den slutliga analysen samt studiens slutsats. (Saunders, 2009) 

Enligt Bryman och Bell (2013) gynnas studier av sekundärdata då den bär på en god kvalitet samt har 

en vetenskaplig validitet, vilket ökar studiens och resultatets trovärdighet. (Bryman & Bell, 2013) 

Primärdatan har främst bestått av resultat från testerna som gjorts, vilket innebär noteringar, video 

och foton från testtillfällena som använts vid utveckling av koncepten. Dessa har spelat en avgörande 

roll eftersom de på ett tydligt sätt visat vad som behöver förbättras för att koncepten ska bli 

användbara och kunna utvecklas till en färdig produkt. Ett exempel är att hålen för muttrarna i 

hålmallarna utvecklades från ganska små hål, till större hål, till urtag vid kanterna för att underlätta 

montering av muttrarna och avmontering av hålmallen. 

Sekundärdatan kommer främst från litteratur men även från hemsidor och vetenskapliga artiklar. 

Sekundärdatan har fungerat som grund för hur projektet ska utföras i form av 

produktutvecklingsprocessen och som stöd vid konceptutveckling, till exempel teorier om 

felmontering och ergonomi.   

2.4 Studiens trovärdighet 
Thurén (2007) definierar begreppet validitet som att undersöka enbart det som är avsett att 

studeras. Med detta menas att inte undersöka och analysera sådant som inte är gynnsamt eller 

relevant för studiens önskade resultat. För att detta ska kunna förverkligas är att viktigt att 

undersökaren i första hand följer reglerna och riktlinjerna i den akademiska synen. (Thurén, 2007) 

Det är av denna anledning som det är viktigt, att redan innan behandlingen av den empiriska 

datainsamlingen, ha en god kunskapsbas. (Svenning, 2003) Detta har gett oss en ökad förståelse för 

studiens innehåll, processens steg och funktioner samt hur vi ska gå tillväga.  

Utifrån den teoretiska referensramen har vi skapat ett processträd där vi har planerat hur vi ska ta 

oss an projektet samt förhålla oss till det uppdrag vi tilldelades av Husmuttern AB.  

För att undersökaren ska ha möjligheten att genomföra studien samt uppnå en hög grad av validitet 

är det av största betydelse för oss som genomför studien att skapa en trygg känsla hos 

uppdragsgivaren. Detta medför en tillit och frihet att operera samt att uppdragsgivaren kan ge ärlig 

input och feedback gällande framgångar eller motgångar i utvecklingsarbetet. (Svenning, 2003) 

Begreppet reabilitet innebär enligt Svenning (2003) bedömning och frågesättning av studiens nivå av 

trovärdighet. I en studie motsvarar hög reabilitet även ett likgiltigt resultat när en studie utförs inom 

samma område av en annan undersökare. Detta går att uppnå genom användning av trovärdig 

information genomgående i studien vilket görs lättast genom en insamling av sekundärdata, 

jämförelse mellan olika källor samt upprepade mätningar. När upprepade mätningar ger samma 

resultat ökar trovärdigheten för studien genom det tillämpade materialet. Exempel på detta kan vara 
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att genomföra samma tester vid flera tillfällen och sedan eliminera eventuella brister baserat på 

resultatskillnader. (Svenning, 2003)  

Här kan nämnas testerna som genomförts på Husmutterns medarbetare. Testerna har, som gås 

igenom i resultatdelen, omfattat hålmallar, benfixtur och instruktioner. Två tester utfördes och vid 

varje test noterades vad som behöver ändras och förbättras. Vid nästa test testades de förbättrade 

koncepten och nya resultat samlades in, varpå ytterligare förbättrade koncept kunde tas fram. På så 

vis nåddes ett resultat som är trovärdigt eftersom koncepten genomgått en iterativ process av tester 

och förbättringar kunnat verifieras vid varje test.  

2.5 Metodkritik 
Det är alltid viktigt att i studier ha en ifrågasättande ställning till metoder och källor som tillämpas. 

Detta bidrar till att studien får en högre trovärdighet. Jacobsen (2002) menar däremot att det är 

viktigt att ha i åtanke att det för undersökaren är svårt att förhålla sig till objektivitet fullt ut. Ett 

exempel på detta är när undersökaren letar information genom vetenskapliga artiklar, finns risken 

att åsikter om deras egna studier framkomma och genom detta påverka undersökarens objektivitet. 

(Jacobsen, 2002)   

Svenning (2003) menar på att det är nödvändigt att kunna skilja på fakta, förklaringar och åsikter för 

att möjliggöra ett bra resultat. (Svenning, 2003) Vi har tagit hänsyn till detta i vår datainsamling som 

består av en blandning mellan primär- och sekundärdata.  

Då vår studie grundas i ett praktiskt utförande av ett uppdrag, strävade vi efter att utforma en 

teoretisk referensram som belyser de delar som är viktigast inom konstruktion, som exempelvis 

ergonomi där konstruktionen ska anpassas för en hållbar hälsa samtidigt som arbetet utförs på ett 

praktiskt och effektivt sätt. Något som hade kunnat ändras i studien är att få chansen att genomföra 

hela utvecklingsprocessen för att kunna undersöka flera aspekter av konstruktion och planering. 

Detta var dock inte möjligt då uppdraget redan hade specifika riktlinjer samt en design som vi var 

tvungna att förhålla oss till. Detta gjorde att vi inte fick ta del av upptaktsfasen och idégenereringen.  

2.6 Tillvägagångssätt 
Eftersom projektet handlar om att utveckla en produkt, bestämdes det tidigt att metoden skulle 

baseras på produktutvecklingsprocessen som beskrivs i Produktutveckling av Ulrich & Eppinger 

(2012). Dock täcker inte produktutvecklingsprocessen hela projektet eftersom det finns aspekter som 

ergonomi, skydd mot felmontering, hur instruktionerna ska utformas m.m som kräver teorier som 

går utanför produktutvecklingsprocessen. För att täcka in dessa områden har gruppen studerat 

litteratur i respektive ämne för att lära sig om teorier som är användbara i arbetet. Det kan handla 

om rapporter, böcker eller hemsidor, källor som bedöms som trovärdiga. 

Arbetet har ändå i stort följt produktutvecklingsprocessen och dess faser med vissa skillnader, t.ex 

att någon produktionsupptakt inte skett under detta projekts gång. 

Utvecklingen har skett till stor del via ett slags trial and error-metod, där gruppen tagit med sig ett 

koncept, som är baserat på teorierna, till test, och vid testet noterat vad som behöver förbättras och 

därefter förbättrat designen efter detta. Detta skedde i omgångar och totalt två test genomfördes. 

Testerna har genomförts i Husmutterns lokaler med testpersoner som jobbar för Husmuttern.  

Nedan följer en kort genomgång av vad gruppen gjort i varje fas i produktutvecklingsprocessen. 
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Planering 
Planering räknas som fas 0 i produktutvecklingsprocessen. Här har gruppen tillsammans med Johan 

Tjernell diskuterat i stora drag hur man vill genomföra projektet. Ett Gantt-schema har lagts upp för 

att kunna fördela tid på ett sådant sätt att de moment som kräver mycket tid får den tid de behöver 

och de som kräver mindre tid får kan ges mindre tid. 

Konceptutveckling 
I fasen konceptutveckling (fas 1) har deltagarna på varsitt håll skissat fram ett antal koncept. Man har 

sedan haft möte och spånat kring koncepten, valt ut med två koncept att gå vidare med och 

eventuellt kombinera. Konceptvalet gjordes med en så kallad Pughs matris. 

Utveckling på systemnivå & Detaljutveckling 
Faserna utveckling på systemnivå och detaljutveckling (fas 2 och 3) har mera slagits ihop till en fas än 

behandlats som separata faser. Eftersom koncepten är relativt enkla med få detaljer som behöver 

utvecklas för sig föll sig detta ganska naturligt. I denna fas har de koncept som valts ut färdigställts till 

ett slutligt koncept och CAD-ritningar på hålmallar och benställning tagits fram. Detta har till största 

del skötts av Pontus.  

Testning och vidareutveckling  
Testning och vidareutveckling räknas som fas 4 i produktutvecklingsprocessen. Testerna har 

genomförts i Husmutterns lokaler och testpersonerna har varit arbetare på husmuttern. Två tester 

har gjorts. Testpersonerna har fått prova att montera verktygstavlorna med hjälp av hjälpmedlena 

och instruktionerna som utvecklats. Gruppen har vid behov hjälpt till, tagit anteckningar på vad som 

behöver förbättras och förändras och diskuterat med testpersonerna och handledaren Johan Tjernell 

som funnits på plats vid båda testerna.  

Produktionsupptakt 
Någon produktionsupptakt har inte planerats eller genomförts eftersom detta är en produkt som i 

dagsläget inte planeras att massproduceras utan snarare tillverkas i ett fåtal exemplar till att börja 

med och därefter efter behov. 

2.7 Disposition 
Dispositionen för denna studie baseras på produktutvecklingsprocess som beskrivs i 

Produktutveckling av Ulrich, K och Eppinger, S. Denna produktutvecklingsprocess består av sex faser. 

Utvecklingsprocessen som vi valt att använda i detta projekt är en egen bearbetning av den ovan 

nämnda metoden som illustreras i Figur.2 (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Eftersom uppdragsgivaren redan har en grund till ett koncept som i projektet utvecklas och 

färdigställs, har projektet även kompletterats med en litteraturstudie i ergonomi för att addera 

substans till projektet. 

 

 
Figur 2. Egen bearbetning av produktutvecklingsprocessens faser 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska studier/teorier som ligger till grund för examensarbetet. 

3.1 Planering 
Ett Gantt-schema har lagts upp för att underlätta planeringen av projektet. Ett gantt-schema används 

eftersom det är ett enkelt sätt att få en överblick över vad som ska göras i projektet, och i ett projekt 

med så få deltagare som detta kan schemat enkelt hållas överskådligt. 

Den första versionen av Gantt-schemat skapades av polacken Karol Adamiecki på 1890-talet. Den 

amerikanske ingenjören Henry Gantt har gett namn till Gantt-schemat eftersom han på 1910-talet 

skapade den version av gantt-schemat som blev populär i västvärlden (Gantt.com, 2018). 

Ett gantt-schema är ett sätt att visa hur aktiviteter är planerade över tid. Man har en tidsaxel och en 

axel där de olika aktiviteterna är listade. Aktiviteterna visas som liggande stolpar som följer tidsaxeln. 

Stolpen börjar där aktiviteten ska påbörjas, slutar där aktiviteten ska slutföras och stolpens längd 

motsvarar aktivitetens längd. Om flera aktiviteter överlappar varandra betyder det att de pågår 

parallellt (Gantt.com, 2018). 

3.2 Analys av problem 
I det här avsnittet beskrivs vilka verktyg som använts för att analysera och bryta ned problemet. 

3.2.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen (även kallad produktspecifikation) beskriver vad produkten ska uppnå. För att 

kravspecifikationen ska bli meningsfull behöver den bestå av mätbara egenskaper och värden på 

dessa egenskaper.  

Ett exempel från Ulrich & Eppinger (2012, s. 138) på en sådan mätbar egenskap och värde är 

“genomsnittstiden för att montera framgaffeln på ramen är mindre än 75 sekunder”, om en 

framgaffel till en cykel. 

3.3 Idégenerering 
I detta avsnitt presenteras olika aspekter av idégenerering, det vill säga, hur idéer skapas, formas och 

omvandlas till verklighet.  

3.3.1 Innovation 
Robbins (2003) beskriver definitionen av begreppet innovation som förändringar. Enligt författaren 

är det inte nödvändigtvis nya idéer och radikala framgångar som definierar en förändring utan att det 

istället kan bestå av små förbättringar som i sin tur kan generera förbättring (Robbins, 2003). 

Innovation är ett begrepp som är svårt att definiera. Det finns ett flertal författare som har betonat 

innovation på olika sätt som har lett till att alla varianterna är unika och bär på ett eget perspektiv 

(Cumming, 1998). 

Det är enligt Bessant & Tidd (2011) viktigt att öka medvetenheten om vad innovation innebär och 

vilken påverkan och betydelse det har. Genom att öka medvetenheten av innovation inom en 

organisation möjliggör detta för exempelvis medarbetare att tänka mer öppet, bidrar med mod för 

eget initiativtagande bland personal men även för att anta eventuella utmaningar och de risker dessa 

medför i innovations- och utvecklingsprocesser (Bessant & Tidd (2011). 

3.3.2 Kreativitet och dess roll för innovationer 
Man (2001) beskriver kreativitet som en synonym till begreppet innovation. Detta då kreativitet 

anses vara en grund till innovationers skapelse. Däremot finns det meningsskiljaktigheter i åsikten 
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kring innovation där vissa menar på att det inte är kreativiteten utan själva konceptet innovation som 

bidrar till kreativa idéer (Man, 2001). 

En avgörande faktor för att underlätta skapandet av meningsfulla tankesätt är enligt Bessant & Tidd 

(2011) egenskapen att vara och kunna tänka kreativt. Detta bidrar med möjligheter att uppleva saker 

annorlunda och kunna se olika perspektiv som i sin tur sedan bidrar till ökad 

kommunikationsförmåga. Alla dessa faktorer genererar i slutändan till att nya tillvägagångssätt kan 

nyttjas i arbetet (Bessant & Tidd, 2011). 

3.3.3 Brainstorming 
Brainstorming är en metod då idéskapande kommer till liv. På svenska betyder detta hjärnstorm och 

fungerar bäst i ett möte då alla medlemmar får sin chans att tala och komma fram med sina idéer 

och tankar. Det är väldigt viktigt att alla får sin chans att tala och uttrycka sina åsikter då det annars 

inte är någon mening att sitta i ett möte. Denna metod kan sammanfattas till att alla idéer och 

lösningar till ett problem stormas, och på detta sättet får man fler förslag och kanske kan komma 

fram till helt nya lösningar då man fått nya inblickar in i problemet med hjälp av sin grupp. Det finns 

ett par regler som är viktiga för alla medlemmar att känna till och dessa är att kritisera och döma 

andras samt ens egna idéer är förbjudet, flera antal idéer eftertraktas, gå gärna utanför det normala 

och våga vara annorlunda och till sist, kombinera gruppens idéer så det blir fullständigt (Österlin, 

2010). 

3.4 Konceptutveckling 
I denna fas så kommer kraven att identifieras, gruppen kommer att skapa ett koncept så att man 

lättare kan se hur stationen kan se ut samt att använda oss av några metoder. Här nedan kommer 

dessa listas hur vi ska gå tillväga. 

Uppfattningar om begreppet koncept kan vara åtskilda i olika sammanhang. När det kommer till det 

konstruktionsvetenskapliga sammanhanget är uppfattningen att koncept är den inledande ansatsen 

till att kunna lösa ett konstruktionsproblem. Nedan följer innehållet av en sådan lösning 

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2013). 

 En överslagsmässig preliminär produkt-layout med uppskattningar av utrymme. 

 En preliminär kostnadsuppskattning 

 Beskrivningar av principerna för den tekniska lösningen i exempelvis skrift, skisser, 

blockscheman, kopplingsscheman och eventuella fysiska modeller.  

 Beskrivning av lösningens egenskaper i förhållande till produktspecifikationen (Kan bestå i 

form av exempelvis en utvärderingsmatris).  

 Motiv för val av ingående dellösningar.  

 Summering av exempelvis genomförda överslagsberäkningar, analyser och experiment som 

genererat ett färdigt resultat.  

3.4.1 CAD 
CAD står för ‘’Computer aided design’’ och är ett designverktyg i form av ett datorprogram som 

huvudsakligen används för att designa och skapa komponenter. Detta designverktyg beskrivs av 

många som skapandet och manipulering av bilder genom datorer i syfte att hjälpa ingenjörer med 

design. CAD används för att göra en idé till verklighet då man har flera typer av designverktyg som 

gör det möjligt att skapa nästan vad som helst. Detta innebär att CAD möjliggör skapandet av alla 

typer av modeller i både 3D och 2D. Fördelen med att arbeta i CAD för att skapa en design är att det 

är lättare att upptäcka eventuella fel och korrigera dessa innan produkten eller en prototyp är fysiskt 

tillverkad. (Dugan Um, 2016). 
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Målet med en skapad CAD-modell är att den ska efterlikna det verkliga objektet så mycket som 

möjligt, så att tanken av den fysiska modellen ligger närmare. Detta möjliggör en granskning av alla 

detaljer samt bidrar till att sambanden på modellen är noggrannare. (Österlin, 2010) 

3.5 Konceptval 
Ett konceptval kan göras på olika sätt och olika metoder har för- och nackdelar vid olika sorters 

projekt. Det kan handla om röstning, vägning av för- och nackdelar med olika koncept, att ett externt 

beslut tas av till exempel en kund, m.m (Ulrich & Eppinger, 2012).  

I detta projekt framkom tidigt en idé från uppdragsgivaren på ett koncept för montering av muttrar 

och krokar på verktygstavlorna. Gruppen valde att gå vidare med och utveckla det delkonceptet 

eftersom det verkade som ett bra koncept och för att spara tid. Dock måste det utvecklas och väljas 

ett nytt koncept för fastsättning av benen till verktygstavlorna. 

Eftersom projektgruppen endast består av två personer och en handledare på Husmuttern AB 

framstår en röstning eller liknande som ett trubbigt verktyg för att välja koncept. 

I detta projekt kommer därför en konceptvalsmatris, kallad Pughs matris, att användas, där varje 

koncept poängsätts på ett antal olika egenskaper, och på detta sätt kan de koncept som bedöms vara 

bäst lämpade tas till vidare utveckling (Ulrich & Eppinger, 2012). 

När de bästa koncepten sållats ut tittar man på vilket koncept som bäst uppfyller kraven på ergonomi 

och minimering av felmontering och gör ett val därefter. 
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3.6 Ergonomi 
Ergonomi är en viktig faktor i för konsumenten i förhållande till hälsa och bekvämlighet. Det kommer 

från grekiskan och betyder arbetslagar. Med hjälp av ergonomiskt stöd försöker man förbättra 

arbetsmiljön och arbetsmetoderna för att gynna konsumentens möjligheter. (Hultgren, I, 1995) 

Människovara har en stark koppling till ergonomi. Det är allt som har ett samröre med 

kommunikation, med människan såsom skärmdialoger, underlättning av demontering och utseende 

på delar som ska sättas ihop. Människovaran kommer då minska risken för konsumenten att begå 

misstag och kan tillsättas med produkten för bruksanvisning och informationsbeskrivning. Bilagor i 

denna form kan bestå av exempelvis en bruksanvisning, arbetshjälpmedel och manualer. På själva 

produkten kan människovaran vara en märkning. För att ergonomin ska kunna fungera så bra som 

möjligt krävs det att människovaran är den som har högst kvalité. Det görs genom att utgå från själva 

konsumenten. (Andersson, Ulf-L, 1993) 

Ergonomi definieras som en vetenskaplig disciplin som berör förståelsen mellan människor och andra 

parter av ett system. Yrken som tillämpar teoretiska principer, data och andra metoder för design i 

syfte att optimera människors välbefinnande och övergripande systemprestanda. (IEA, 2006) 

3.6.1 Arbetshöjder 
När ergonomins roll kommer in, är det kritiskt att ta hänsyn till vilka typer av arbetshöjder som 

bestäms. Om arbetsstationen är för hög kommer arbetarna vara tvungna att lyfta armarna över 

axelnivå. Om arbetsstationen är för låg kommer arbetarna vara tvungna att luta sig framåt. 

Ergonomiskt lämpliga arbetshöjder illustreras nedan i figur.3. Det som kan avläsas från figuren är den 

rätta höjden som är anpassad för både män och kvinnor. Det höjdspannet illustreras med hjälp av 

den svarta rutan. Anpassning till arbetshöjden som den svarta rutan avser bidrar till att förebygga 

eventuella skador. (Berlin. C, Adams. C, 2017) 

 

Figur 3. Lämpliga arbetshöjder 
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3.6.2 Hållning 
En annan faktor som kan ha en påverkan i förhållande till arbetshöjden är hållningen. När 

människans hållning är dålig, innebär det att hållningen är i en svag position, framför allt i utförandet 

av arbete. En dålig hållning innebär att kroppen arbetar utöver sin normala kapacitet som i själva 

verket inte är nödvändigt. Figuren nedan visar några exempel på hur en dålig respektive bra hållning 

kan se ut. (Berlin. C, Adams. C, 2017) 

 

 

Figur 4. Rätt rygghållning. 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt än de ovan nämnda för att identifiera en dålig kroppshållning. 

Enligt Berlin. C och Adams. C. (2017) går det att mäta individers rörelser som visar om det genomförs 

på ett hälsosamt vis. Figur 5 nedan visar på vilken typ av rörlighet i armar och ben som kan orsaka 

överansträngning samt vilka som är skonsamma för kroppen. Teorin är baserad på olika zoner som 

individen har åtkomst till och är färgkategoriserade utifrån graden av risk. (Berlin. C, Adams. C, 2017) 

Den vanliga neutrala hållningen visas i bilden nedan i rött, när man är i denna position är man i den 

minsta riskzonen för skadlig arbetskraft. Det som visas i orange är en maximal avdrift från ben och 

armar vilket ger ett maximalt vridmoment i de flesta lederna vilket inte är bra. Även böjning och 

vridning leder till avdrift från den ideala ställningen som påverkar hållningen. (Berlin. C, Adams. C, 

2017) 

 

Figur 5. Neutral samt maximal hållning. 
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3.6.3 Arbetsområde 
För att kunna arbeta en längre tid är det viktigt att hålla sig inom en specifik räckvidd som kallas 

arbetsområde. Arbetsområden innehåller det inre och det yttre som vi kan se nedan i figur xx. Vid 

förekomst att eventuell arbetsyta används som befinner sig utanför det lämpliga området, kan det 

innebära att personen måste böja sig eller sträcka ut armarna. Detta leder vid upprepning till 

överansträngning och fysiska konsekvenser för den som utför arbetet. (Berlin. C, Adams. C, 2017)

 

 

Figur 6. Inre och yttre arbetsområde. 

3.7 Vad är ett modulhus? 
Ett modulhus är ett hus som är tillverkat av speciella byggmoduler som tillverkas i fabriker. 

Tillverkningen kring ett modulhus är att modulerna tillverkas i en fabrik och sedan ska dessa 

monteras ihop. Dvs, golv, tak, väggar byggs ihop till ett fullständigt hus. När huset är fullständigt 

fraktas modulhuset så fort det finns plats för en byggnadsyta där huset ska placeras. När modulhuset 

levererats slutförs all montering på plats. Det positiva med modulhus är att utbyggnaden av dessa 

går mycket snabbare än ett vanligt hus samt att det är väldigt lätt att flytta dem till en annan plats 

om detta skulle behövas. (Via-s, 2017). 
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3.8 Vad är en monteringsstation? 
En monteringsstation kan skötas av en människa eller en maskin. Monteringsstationen som utvecklas 

i detta projekt kommer att skötas av människor. Vid monteringsstationen kommer lösa delar att 

monteras till en färdig verktygstavla, med tillbehör, som går att rulla omkring i fabriken.  

Företaget Elektroautomatik AB visar på sin hemsida upp en monteringsstation som sköts av en robot, 

som med hjälp av kameror monterar små komponenter, se figur 6 (Elektroautomatik AB, 2015). 

 

Figur 7. Robotstyrd monteringsstation. 

Företaget MIBA Industriteknik AB visar på sin hemsida upp en monteringsstation som kan anpassas 

individuellt efter operatörer, och olika operatörer kan spara sina inställningar för t.ex. arbetshöjd i 

monteringsstationen. Detta i kombination med väl placerade knappar och reglage ger 

monteringsstationen goda ergonomiska egenskaper. (MIBA Industriteknik AB, u.d.). 

  

http://www.elektroautomatik.se/smart-monterings-station/
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3.9 Vad är en verktygstavla? 
En verktygstavla är en slags förvaring för verktyg och andra saker som man kan vilja ha i närheten av 

sina verktyg. Tavlan brukar bestå av en skiva med ett rutmönster av hål för krokar och annan 

förvaring, som hyllor och lådor, och fästs direkt på en vägg eller på någon form av ställning.  

Nedan följer några exempel på hur verktygstavlor kan se ut. 

 

Figur 8. Verktygstavla i metall med krokar, fäst på vägg. 

 

Figur 9. Verktygstavla med krokar. 

 

Figur 10. Verktygstavla på ställning med hjul, av företaget X-ponent kallad montörvagn. 
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Nedan följer några bilder på Husmutterns verktygsvagnar, tagna i fabriken. 

   

Figur 11. Verktygstavla 1, framsida.   Figur 12. Verktygstavla 1, baksida. 

 

 

   

Figur 13. Verktygstavla 2, framsida.    Figur 14. Verktygstavla 2, baksida. 
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3.10 Skydd mot felmontering 
En metod som används för att skydda mot fel då saker ska monteras, användas, m.m. är poka-yoke. 

Exempel från vardagen är USB-kontakter som bara kan kopplas in på ett sätt och ljudsignalen i bilen 

om man glömt stänga av lamporna innan man kliver ur (World Class Manufacturing, u.d.). I det här 

projektet kommer poka-yoke att tillämpas som skydd mot felmontering. 

Poka-yoke kan t.ex. vara att förändra detaljers geometri eller använda styrpinnar så att detaljerna 

bara kan monteras på ett sätt, nämligen det korrekta sättet. Ibland använder man ljussignaler för att 

uppmärksamma operatören då hen håller på att göra fel, till exempel om hen inte samlat ihop alla 

delar som behövs för att montera aktuell detalj (Franzén, Hallgren, Ohlsson, 1992). 

I rapporten Förbättra produktkvaliteten genom att förebygga fel (1992) av Franzén, Hellgren och 

Ohlsson tas det upp en rad exempel på fall där man tillämpat poka-yoke för att lösa problem med att 

operatören gör fel. De fall som förefaller mest relevanta för det här projektet är för det första ett fall 

med montering av kapslar på kretskort där kapslarna ibland monterades på fel ledd. Lösningen blev 

en pinne på insidan av kapseln som omöjliggjorde felmontering eftersom kapseln då bara gick att 

montera när pinnen hamnade på det ställe där den inte tog i någon IC-krets. I det andra fallet som 

verkar relevant för detta projekt ska man montera knappar på en kassettbandspelare. Felet som 

ibland uppstår är att Eject-knappen monteras upp och ner. Det löste man genom att ge pinnarna som 

knappen fästs med olika diametrar, och därmed kan knappen bara sättas på ett sätt. Några liknande 

fall med liknande lösningar tas också upp i samma rapport. 
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3.11 Visuella illustrationer som kommunikation 
Ware (2012) beskriver två typer av information som lagras i människors tanke. Den ena benämns 

som imagens och den andra som logogens.  

3.11.1 Imagens 
Visuella illustrationer (imagens) består av exempelvis objekt, naturliga grupperingar av objekt samt 

hela delar av objekt. Dessa tillsammans med rumslig information om sättet dessa placeras ut i en 

specifik miljö, såsom ett rum, omfattar det som Ware (2012) beskriver som visuella illustrationer.  

3.11.2 Logogens 
Den andra typen av information som lagras hos människor beskriver författaren huvudsakligen som 

grundläggande information. Med detta menar han att detta som han benämner som Logogens är 

den delen som behandlar språk, men inte ljudet av orden. Han menar att Logogens bearbetas genom 

ett antal funktionella delsystem bidrar till att stödja läsning och skrift, förmågan att förstå samt 

producera tal och logiskt tänkande. Logogens är den kommunikationstypen som associeras med icke-

visuell kommunikation. (Ware, 2012) 

3.12 Bildbaserad objektsidentifiering 
Den bildbaserade teorin inom förmedling av kommunikation finner stöd i det faktum att människor 

har en anmärkningsvärd förmåga att känna igen tidigare sedda och analyserade illustrationer i 

bildform. Ware (2012) beskriver en studie som genomförts där deltagarna synade 2560 bilder med 

jämna tio sekunders mellanrum per bild. Sammanlagt tog hela visningen mer än 7 timmar spridd över 

en fyra dagars period. Som uppföljning testades sedan deltagarnas igenkänningsförmåga som till 90 

% lyckades urskilja de studerade bilderna från nya osedda bilder. (Ware, 2012) 

Människor har en god förmåga att känna igen tidigare påträffad information som studien påvisar. 

Om det däremot behandlar ett scenario där visuella scener ska återskapas, utifrån en plats eller 

händelse, är prestationen betydligt svagare. Det är enligt Ware (2012) viktigt att skilja på igenkänning 

och återskapande utifrån minnet som beskrivs i det senare exemplet.  

3.13 Human centered design  

Human Centered Design (HCD) som på svenska benämns som användarcentrerad design, baseras på 

att justera och anpassa design och information utifrån individer I målgruppen och dess 

förutsättningar. Enligt Wikberg, Nilsson och Törlind (2015) ska HCD-design sträva efter att 

komplettera individernas starka egenskaper och förmågor. Nyckeln i en framgångsrik design av detta 

slag härstammar från att sätta människan i fokus så att denne inte behöver anpassa sig till eventuell 

överbelastning och svårigheter. Med detta menas att arbetet anpassas till individen och inte omvänt. 

Individernas olikheter bör användas som utgångspunkt och designen utformas utifrån målgruppens 

förutsättningar. (Wikberg, Nilsson & Törlind, 2015) 
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4. Resultat 

4.1 Planering 
Upplägget för arbetet utfördes inledningsvis genom att välja ut vilka produktutvecklingsverktyg som 

var relevanta och användbara i förhållande till projektet. I syfte att organisera upp samtliga moment 

utformades sedan ett Gantt-schema, där momenten sorterades i flödets ordning. För att möjliggöra 

att arbetet utförs inom de bestämda ramarna som var vecka 7 till och med vecka 22, genomfördes en 

tidsuppskattning av samtliga moment. Dessa spreds sedan ut över tidslinjen i Gantt-schemat i 

relevant ordning utefter behov. Detta innebär att nästkommande moment i planeringen är beroende 

av det föregående som därför måste vara genomfört vid nästa moments början.  

 

Figur 15. Ganttschemat för projektet 

4.2 Kravspecifikation 
Krav har satts upp för både instruktionerna och monteringsstationen.  

 Instruktionerna ska inte påverkas av språk.  

 Instruktionerna ska inte påverkas av bakgrund. 

 Instruktionerna ska inte påverkas av erfarenheter. 

 Instruktionerna ska kunna följas utan ledning. 

 Monteringsstationen ska vara ergonomisk. 

 Monteringsstationen ska kunna förflyttas. 

 Monteringsstationen ska kunna stå stabilt. 

 Monteringsstationen ska kunna plockas isär utan svårigheter. 

 Monteringsstationen ska vara säker vid användning. 

4.3 Brainstorming 
För att kunna identifiera hur instruktionerna ska utföras och hur benställningen ska sättas dit, och 

även kunna ta hänsyn till våra krav som blivit uppsatta,  har brainstorming använts. 

Gruppmedlemmarna fick alla komma på sina idéer och sedan göra en förklaring till denna. Här kom 

då alla första idéer, därefter plockades idéer ut och rangordnades med hjälp av Pughs matris. För 

bilder på idéer se Figur 24 som blev förslaget vi gick vidare med. Därefter Figur 32, 33 och 34 för 

bilder på de resterande förslagen. För bild på hur slutgiltiga Pughs matrisen blev, se Figur 25. 
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Brainstorming hjälpte gruppen att komma fram till ett slutgiltigt förslag som uppfyllde alla gruppens 

krav samt Husmutterns krav och önskemål. 

 

4.4 CAD 
CAD har använts för att visalisera monteringsstationen och med hjälp av det fick man en tydlig bild 

på hur saker och ting ska sitta, och byggas upp på det smartaste och effektivaste sättet.  

En verktygsvagn har ritats upp i Solidworks för att ha som referens vid utveckling av 

monteringsstationen. CAD-filer från ett tidigare examensarbete vid Husmuttern AB tilldelades 

gruppen, men dessa stämde inte med den nuvarande verktygsvagnen, varför de fick bearbetas. 

Nedan syns CAD-bilder på en verktygsvagn med bland annat brandsläckare, brandfilt och första 

hjälpen-skåp på baksidan. 

 

Figur 16. T v: Framsidan av vagnen där verktyg med tillbehör 
förvaras. T h: Baksidan av vagnen.  
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4.5 Hålmallar 
Idén med hålmallar för att visa var muttrar, krokar m.m. ska sitta på tavlorna kommer från Johan 

Tjernell, Husmuttern AB. Projektgruppen har sedan utformat hålmallarna och gjort ritningar på dessa 

i Solid Works. Johan Tjernell har ombesörjt tillverkning av hålmallarna. 

Det som här kallas för en hålmall är en skiva med hål på olika ställen och med olika form och storlek. 

Det är viktigt att allt som ska fästas på verktygstavlorna hamnar på rätt plats, därav behovet av något 

som gör det svårt att montera sakerna på fel plats. Hålen i hålmallarna exponerar de hål i 

verktygstavlorna där respektive sak ska monteras. Vilken sak som ska monteras var framgår dels av 

hålets form och dels av instruktionerna. 

Hålmallarna tillverkas av 3 mm tjock kanalplast i en maskin som skär plasten enligt ritningarna. 

Kanalplast är ett material som kan liknas vid wellpapp, men istället är det tillverkat i plast. Materialet 

består av, i det här fallet två, tunna plastskikt med ribbor emellan som bildar “kanaler”.  

Det är två skivor för varje verktygstavla på 

verktygsvagnen, en för baksidan och en för framsidan 

på tavlan. Eftersom det är sex tavlor blir det tolv 

kanalplastskivor. Skivorna är sedan numrerade med 

nummer 1–12 i den ordning de ska monteras. 

En sak som alla skivor har gemensamt är att de har en 

rad med hål vid varje kortsida. Dessa hål är för placering 

av muttrarna som benen skruvas fast i. Muttrarna 

monteras från baksidan av tavlan. Även skivan som sätts 

på framsidan av tavlan har hål för muttrarna, detta för 

att underlätta korrekt placering av skivan, som indikeras 

av att en mutter syns i varje hål. Skivorna är sådana att 

om man skulle sätta den upp och ner kommer något 

eller några hål att hamna fel, och då syns ingen mutter 

där.  

Här kan man se hur teorierna om skydd mot felmontering 

tillämpats. Faktumet att hålmallarna är numrerade i 

monteringsordning, där baksidan med muttrarna monteras 

först och hålmallarna för framsidorna är utformade så att hålen 

hamnar fel om man lägger den uppochner på tavlan blir ett 

slags poka-yoke i kombination med att instruktionerna 

(beskrivning av dem i kommande avsnitt) instruerar användaren 

att se efter att en mutter syns i varje hål på hålmallen. Eftersom 

de tomma tavlorna är symmetriska både uppåt-nedåt och åt 

vänster-höger går hålmallarna för baksidorna inte att montera 

uppochner. Samma sak gäller krokarna. De små krokarna går 

visserligen att montera i hålen för de större krokarna, men om 

man gör det felet så märks det när de stora krokarna inte går att 

montera i hålen för de små krokarna. Då är tanken att 

användaren ska påminnas att titta i instruktionerna och då 

kommer användaren se var krokarna ska monteras.  

Figur 18. Hålmall på framsidan av färdigmonterad 
verktygstavla. 

Figur 17. Exempel på ritning till hålmall. 



21 
 

 

Figur 19. Hålmall på baksidan av en verktygstavla. 

4.6 Instruktioner 
Instruktionerna för monteringsstationen är i form av en Powerpoint-presentation som kan spelas upp 

på tv-apparater som finns i fabriken. I presentationen gås monteringen igenom steg för steg med 

bilder och video. Varje tavla gås igenom för sig, och i början visas vad som behövs till den aktuella 

tavlan så att material kan samlas ihop. I instruktionerna förekommer inga texter, däremot förutsätts 

det att den som jobbar vid stationen förstår siffror då siffror används vid olika ställen i monteringen.  

I instruktionerna har man använt teorin om imagens för att på ett logiskt sätt och i en logisk ordning 

visa med bilder och tecken hur den aktuella tavlan ska monteras. Även det faktum att människor har 

lätt att komma ihåg bilder enligt avsnitt 3.12 har utnyttjats på det sättet att man hållit 

instruktionerna enhetliga för att operatören ska vänja sig snabbt och komma in i ett ”flow” när hen 

jobbar vid stationen. 

Nedan följer en sekvens av bilder från instruktionerna till den översta tavlan på framsidan av vagnen, 

och även en video som i den elektroniska versionen av rapporten är spelbar.  

 

Figur 20. Första bilden. 
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Figur 21. Andra bilden 

 

Figur 22. Tredje bilden. 

 

Figur 23. Fjärde bilden. 
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Figur 24. Instruktionsvideo (En av videorna som används i instruktionerna). 

4.7 Benställning 
Här beskrivs processen som ledde fram till ställningen för montering av benen. 

4.7.1 Koncept 
Gruppen har genererat ett antal koncept för montering av benen. Nedan följer ett urval, samtliga 

koncept finns i bilagorna.  

 

Figur 25. Koncept E och F 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn4rJt3kmgM


24 
 

4.7.2 Konceptval 
För konceptvalet ställdes det upp en Pughs matris där två koncept fick snarlik men överlägset högst 

poäng (4 respektive 5 poäng). Gruppen resonerade att koncept F som även var det koncept som fick 

5 poäng skulle vara enklast att få att fungera i praktiken, därför valdes detta koncept.  

 

Figur 26. Pughs matrisen som användes för konceptval. 

Koncept F är en ställning med krokar som tavlorna hängs upp på i rätt ordning. När tavlorna hänger 

på krokarna rullar man in benen från sidorna och skruvar fast dem i tavlorna. Därefter rullar man ut 

den färdiga vagnen. Ställningen och krokarna bör kunna byggas med standarddelar från X-ponent, 

precis som verktygsvagnen. 

Byte av koncept 

Vid det andra testet hade koncept F valts men inte omsatts i praktiken. Detta gjorde att man vid 

testet fick improvisera ett koncept för fastsättning av benen, eftersom vagnen behövde monteras. 

Det blev en variant där man stödjer benen i ytterkant med en fixtur och låser hjulen (hjulen är 

låsbara). Fixturen hindrar benen från att välta utåt och de låsta hjulen hindrar benen från att rulla 

iväg. Därefter lyfter man tavlorna på plats ovanifrån i tur och ordning och skruvar fast dem. Den 

slutgiltiga versionen skulle kunna ha magneter i fixturen så att benen säkert står still.  

Detta koncept eliminerar två svårigheter med koncept F. För det första behöver krokarna sitta på 

precis rätt höjd för att benen ska gå att skruva fast utan att lyftas så att muttrarna hamnar i linje med 

skruvhålen i benen, något som möjligen inte går att göra utan specialtillverkning. För det andra 

behöver krokarna sänkas eller den färdiga vagnen lyftas av krokarna för att inte skrapa i eller fastna i 

krokarna. Lyftningen skulle i så fall behöva skötas med domkraft eller liknande eftersom en färdig 

vagn är alldeles för tung för att man rimligen ska behöva lyfta den av krokarna för hand.  

Detta sammantaget gjorde att gruppen valde att gå vidare med det nya konceptet med fixtur för 

benen och skrota koncept F. 

4.7.3 Fixturen 
Fixturen består av två stolpar som benen placeras mellan. Stolparna ska stå på ett sådant avstånd att 

man får ner tavlorna mellan benen men utan att det blir för mycket glapp mellan tavlorna och benen, 

för då hamnar skruvhålen i benen inte i linje med muttrarna i tavlorna. Avståndet som valts är 915 

mm, detta eftersom tavlorna är 903 mm breda och benen är 3 mm tjocka, och 2,5 mm per sida 

bedöms vara lagom glapp mellan benen och tavlorna. För att stolparna ska hållas på detta avstånd 
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används ett stag som dessutom ska förhindra att fixturen blir skev. I stolparna ska det finnas 

magneter som gör att benen inte välter inåt.  

Stolparna ska vara samma typ av ben som används till verktygsvagnarna, men vända ut och in, så att 

benen till verktygsvagnen kan vila mot en platt yta. Detta gör att man slipper specialtillverka 

stolparna utan kan köpa dessa direkt från X-ponent. Staget finns inte som standarddel utan kommer 

behöva specialtillverkas. 

Vid botten av stolparna finns en distans som flyttar ut hjulen så att de inte ska krocka med hjulen på 

benen som rullas in i fixturen.  Även denna behöver specialtillverkas. 

Teorin om skydd mot felmontering är delvis inbyggt i X-ponents system med tavlor och ben på det 

sättet att det i sig självt är ganska uppenbart hur tavlorna och benen ska sitta ihop. Man kan t.ex. inte 

montera ett ben bak och fram, för då går det inte att skruva fast tavlan. När det gäller fixturen har 

man försökt bygga vidare på det och underlätta montering genom att se till att benen håller sig på 

rätt avstånd från varandra, att de kan stå i fixturen så att man slipper hålla i dem, m.m. 

Som fixturen är konstruerad kommer man inte kunna ha en konstant optimal arbetshöjd när man 

monterar tavlorna i benen. Man kommer behöva lyfta tavlorna över axelhöjd och man kommer 

behöva sitta på knä för att skruva fast de lägsta tavlorna. Man kommer däremot inte heller ha en 

konstant dålig arbetshöjd, utan det är momentant som man har armarna över axelhöjd och sitter på 

knä. För att eliminera det knäsittande momentet skulle man kunna montera fixturen på ett bord som 

är höj- och sänkbart för att få skruvarna i en bra arbetshöjd.  

Nedan syns några bilder på fixturen. 

 

Figur 27. Ett tidigt förslag på hur fixturen kan se ut. 
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Figur 28. Den färdiga fixturen. 

 

Figur 29. Sprängskiss 
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Figur 30. Distans för hjulen. 

4.8 Första testet 
Ett test av konceptet med hålmallar i kanalplast för upphängning av krokar och montering av muttrar 

utfördes på arbetarna i Husmutterns fabrik. Testet visade att konceptet är en bra grund att arbeta 

vidare på men att förbättringar kan göras på många områden. Faktumet att hålmallar bara användes 

på framsidan gjorde att arbetarna inte förstod var muttrarna skulle monteras eftersom muttrarna 

monteras från baksidan. Vidare måste det på något sätt visas hur krokarna ska vändas för att inte 

hamna upp och ner och det måste bli tydligare vilken slags krok som ska sättas på respektive plats i 

hålmallen.  

4.9 Andra testet 
Till det andra testet hade gruppen vidareutvecklat hålmallarna och instruktionerna och man hade 

valt koncept för montering av benen. Det hade lagts till hålmallar för baksidorna och mer innehåll 

hade lagts in i instruktionen samtidigt som den förenklats.  

Testet visade att tillägget av hålmallar för 

baksidorna gjorde att arbetarna mycket 

enklare kunde placera muttrarna på rätt 

plats (muttrarna är det enda som monteras 

från baksidan). Detta eftersom det i princip 

är omöjligt att sätta dem någon annanstans 

än i de hål som är exponerade när 

hålmallen är på plats. Däremot visade det 

sig att hålen för muttrarna är för små och 

det är ibland svårt att komma åt att få 

muttern på plats i hålet, trots att hålen 

gjorts större än motsvarande hål i 

framsidornas hålmallar (18 resp. 15 mm i 

diameter). Dessutom är det lätt att 

hålmallen fastnar i muttrarna när den ska 

lyftas ur. 
Figur 31. En mutter och hålet där den ska monteras 



28 
 

Förutom det hade gruppen köpt polygriper för att underlätta montering av muttrarna, eftersom 

montering med fingrarna medför risk för att man skär sig i fingrarna eller skadar naglarna. 

Det som behöver förbättras är huvudsakligen följande punkter: 

 Större hål för muttrarna, som även ska gå ända ut i kanten för att underlätta urlyftning av 

hålmallen 

 Veck (även kallat big) på mitten av hålmallarna till baksidorna för att underlätta isättning och 

urlyftning 

 Endast en video/bild per “slide” i instruktionen för att minska förvirring 

4.10 Städvagnen 
Ett påbyggnadsuppdrag som gruppen fick var att 

designa baksidan av en ny verktygsvagn. Denna 

baksida skulle bland annat fungera som förvaring 

för städutrustning. Gruppen kom tillsammans 

med Johan Tjernell fram till att någon form av 

krok, hängare eller hylla för handdammsugaren 

var lämplig och att den stora dammsugaren 

kunde stå antingen på golvet under eller på en 

hylla nederst på vagnen. Inför det andra testet 

köptes två konsoler och en dubbelkrok in på X-

ponent i Eskilstuna. Konsolerna visade sig passa 

handdammsugaren bra, kroken som var avsedd 

för slangen till den stora dammsugaren blev 

istället en sladdvinda för strömsladden. Den 

stora dammsugaren går precis in under 

handdammsugarens konsoler och passar därför 

bra att ha ståendes där, direkt på golvet. 

I figuren till höger syns baksidan av städvagnen, 

som monterades med hjälp av instruktionerna 

under det andra testet. Förutom förvaring av 

dammsugarna bestämdes det att 

batteriladdaren till handdammsugaren ska placeras på någon form av hylla istället för lådan där 

batteriet ligger på den mellersta tavlan. 

På den översta tavlan kommer det att finnas en hylla där man kan förvara instruktionsböcker till olika 

maskiner och liknande.  

Figur 32. Baksidan av "städvagnen" 
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4.11 Ergonomi 
I projektet har gruppen tagit hänsyn till 

både kvinnor och män eftersom att de 

båda kommer använda sig utav 

monteringsstationen. I figur 5 i den 

teoretiska referensramen kan man läsa 

av att mannen och kvinnan möts vid 

höjden 100–110 cm som är det 

optimala. Det är anledningen till varför 

det markerade området har anpassats 

till just det spannet och marginalerna i 

förhållandet mellan lägsta och högsta 

arbetshöjd.  

Tänger används för att sätta fast alla 

muttrar, men eftersom både män och 

kvinnor ska bygga, samt små och stora 

händer kommer använda tängerna, 

beslutades att man ska beställa in två 

stycken, en liten och en stor. Detta för 

att storlek på händer påverkar, vid test 

såg man snabbt att detta var en bra 

idé då vissa av arbetarna tyckte att 

den lilla var för liten och den stora var 

perfekt, och den stora var för stor men 

den lilla var perfekt. Detta ledde till att 

de alla kunde arbeta på samma sätt oavsett storlek på tång. Se figur 32. 

När det kommer till arbetshöjden så ska höjden på bordet vara mellan 100 och 110 cm högt då det är 

den lämpligaste höjden för både män och kvinnor. Detta är eftersom om arbetsplatsen är för hög 

eller låg så finns det risk för eventuella skador både långsiktigt och kortsiktigt.  

  

Figur 33. Tänger 
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5. Analys 
De frågeställningar vi ställde i inledningen under rubriken 1.4 syfte och frågeställningar var följande: 

 Hur ska instruktionerna utformas så att personer oavsett språklig bakgrund kan förstå dem? 

 Vilka faktorer är de mest avgörande när det gäller ergonomi och skydd mot felmontering? 

 

5.1 Instruktionerna 
På frågan om hur instruktionerna ska utformas så att personer oavsett språklig bakgrund kan förstå 

dem måste man se till att eventuellt språk som används är universellt. I instruktionerna till 

monteringsstationen har löpande text undvikits helt och hållet och skriftspråket är begränsat till 

siffror. Siffrorna används för att visa hur många av varje del som behövs i inledningen av varje 

moment, och för att koppla ihop instruktionerna med rätt hålmall. Hålmallarna är numrerade efter 

den position motsvarande verktygstavla har på vagnen. 

För att visa själva monteringen används bilder och video. Under första och andra testet förekom flera 

bilder och videor i samma “slide”, men det visade sig skapa förvirring, trots att man försökt visa i 

vilken ordning man ska titta på dem. Därför togs vid det andra testet beslutet att endast ha en 

bild/video per “slide”. På det sättet ökas tydligheten ytterligare. 

På valda ställen finns också symboler inlagda för att uppmärksamma vissa saker. Till exempel är det 

inlagt pilar som visar att man ska se till att muttrarna syns i hålmallens hål när man lägger på 

hålmallen för framsidan; så att den inte hamnar upp och ner. När varje verktygstavla är klar syns en 

bild på den färdiga verktygstavlan med en grön tumme upp-symbol för att bekräfta att den är klar. 

Testerna har visat att detta koncept i stort sett fungerar, endast detaljer så som att undvika flera 

bilder/videor per slide behöver rättas till. Vid det andra testet monterade arbetarna verktygstavlorna 

i stort sett enbart utifrån instruktionerna. Eftersom benställningen, eller instruktioner till denna, inte 

var klar vid denna tidpunkt fick detta moment göras med muntliga instruktioner och assistans, men 

det tedde sig nästan självklart för arbetarna hur delarna skulle monteras ihop.  

Att det andra testet blev framgångsrikt kan delvis bero på att arbetarna fick viss träning vid det första 

testet och kom ihåg momenten till det andra testet, men här dras slutsatsen att det inte kan ha 

alltför stor påverkan eftersom det endast handlar om ett tidigare “träningstillfälle”.  

Något man hade kunnat göra annorlunda hade varit att titta mer på hur andra har gjort liknande 

saker. IKEA har till exempel instruktioner till de flesta av sina produkter där monteringen gås igenom 

steg för steg, och med tanke på deras erfarenhet hade det nog funnits inspiration att ta därifrån. 

Istället för att titta mer på hur andra företag utformat sina instruktioner har gruppen bollat idéer 

med Johan Tjernell som var handledare och är VD på företaget. 

Instruktionerna hade också kunnat tryckas på papper vilket kanske hade varit mer intuitivt för vissa. 

Dock är det lätt att papprena blir smutsiga, går sönder m.m. i en fabriksmiljö och man förlorar 

möjligheten att ha video i instruktionerna. Dessutom sparar digitala instruktioner på miljön, inte 

minst eftersom papperna antagligen kommer behöva skrivas ut på nytt på grund av ovan nämna 

anledningar.  

5.2 Hålmallarna 
Grundidén med hålmallar kommer från Johan Tjernell, och gruppen har sedan skapat ett koncept 

baserat på den idén som lett till en slutlig produkt. Grundproblemet som hålmallarna löser är hur 

man ska få arbetarna att placera alla krokar och andra delar på rätt plats på tavlorna. Det hade 
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förmodligen kunnat göras på andra sätt, t ex att man slopar hålmallarna och enbart visar i 

instruktionerna var sakerna ska sitta. Om man lyckas göra det kan man spara material på att slippa 

tillverka hålmallar, och man slipper också riskera att de tappas bort vilket kan spara värdefull tid. 

Gruppen tycker dock att hålmallarna har den stora fördelen att det blir svårt att montera sakerna på 

fel plats, om man också följer instruktionerna har testerna visat att sakerna nästan alltid hamnar rätt.   

5.3 Ergonomi 
Gällande den ergonomiska biten av utformandet ansåg gruppen att den viktigaste delen var att 

utforma och bygga med ett användarvänligt resultat. Detta för att kunna förebygga och undvika 

eventuella arbetsskador. Gruppen behövde anpassa sig efter att både män och kvinnor skulle arbeta 

med fixturen. Då män och kvinnor exempelvis är olika långa eller har olika storlek på händerna, ledde 

detta till att arbetshöjden och vissa verktyg behövde variera. Utifrån den teoretiska aspekten kunde 

vi anpassa våra arbetsstationer till den angivna, optimerade höjden oavsett kön.  

Man valde att höjden på arbetsplatsen ska ligga mellan 100–110 cm högt då det är den lämpligaste 

för att undvika eventuella skador och överansträngningar. Ifall arbetarna ska kunna arbeta en lång tid 

är det viktigt att det blir på ett bekvämt sätt så att inte kroppen blir trött av bland annat 

överansträngningar. 

Man valde även att beställa in två stycken tänger i olika storlekar för att i så stor mån som möjligt 

även där kunna undvika och förebygga skador. Tängernas syfte var även att förenkla monteringen. 

Detta på grund av att om verktyget är anpassat till handen baserat på exempelvis storlek, grepp, 

form etc. så möjliggör det ett tryggare och effektivare arbete. Tången är som tidigare nämnt det 

enda verktyget som används i samband med tavlorna. Däremot till monteringen av benen används 

skruvdragare, vilket fungerade bra för både männen och kvinnorna som arbetade. 

Fixturen är just nu inte optimal ergonomiskt sett eftersom man behöver sitta på knä och lyfta delar 

över axelhöjd när man använder den. Här kan man, som också nämns i avsnitt 4.7.3, använda ett höj- 

och sänkbart bord för att eliminera momentet när man sitter på knä. Man skulle också kunna lägga 

till en trappstege eller ett podium för att arbetarna ska komma upp och slippa lyfta delar över 

axlarna. Man kan också se till att fördela arbetsuppgifterna så att de långa utför lyftmomenten och 

de korta utför momenten närmare golvet.  

 

6. Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

Målet med uppdraget har uppnåtts då Powerpoint-instruktionen och hjälpmedlen såsom hålmallar 

och fixtur för benen tagits fram. Dessa har även testats och visat sig fungera, benfixturen är dock inte 

testad i sin slutliga form utan som koncept. Resultatet är en monteringsstation som inte kräver att 

man kan något speciellt språk, som inte kräver yrkeskunskaper, och som även kan användas av döva 

om man accepterar säkerhetsrisken med att de inte hör. Det sistnämnda har inte undersökts, men 

eftersom man inte behöver lyssna på instruktionerna kan en döv person i praktiken använda 

stationen.  

Det som krävs av operatören är att hen inte är blind, att hen förstår siffror och att hen inte har större 

fysiska handikapp. Om rullstolsburna ska använda stationen bör man se till att de får rätt arbetshöjd 

vid bordet där tavlorna monteras, och eftersom tavlorna måste lyftas då benen ska monteras 

behöver de ha hjälp av en icke rullstolsburen. 
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Vi tyckte det var väldigt intressant att jobba med något vi inte gjort tidigare, Husmuttern AB är 

fortfarande ett företag som växer och det är väldigt roligt att ha hjälpt företaget att växa ännu mer. 

Med hjälp utav våra instruktioner kommer arbetarna kunna bygga upp verktygstavlor var de än är 

och ju fler gånger de gjort det, desto snabbare kommer det att gå.  

6.2 Rekommendationer 
För fortsatt arbete med monteringsstationen rekommenderar vi att kravet att monteringsstationen 

ska vara språkfri, och ska kunna göras av alla oavsett erfarenheter, kön m.m. ska stanna kvar. Man 

behöver inte kunna språket för att kunna bygga hus. Vi träffade arbetarna på Husmuttern AB ett 

flertal gånger och testade våra instruktioner och vi lärde oss alltid något nytt, men när de slutgiltiga 

instruktionerna var färdiga så klarade de av samma slags arbete som en erfaren byggare som kan det 

svenska språket kunde göra. Så de kan klara av mycket mer saker om man anpassar instruktioner på 

ett språklöst sätt. 

Vi rekommenderar också att man tittar på hur andra företag utformat sina instruktioner, detta har vi 

insett i efterhand hade varit värdefullt och hade kunnat göra våra instruktioner ännu bättre.  

En annan rekommendation är att testa alla slags prototyper och idéer, man lär sig alltid nya saker när 

man testar saker, det är så man kommer framåt på det mest effektiva sättet.  
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Figur 8. VERKTYGSTAVLA MOTTEZ GALVANISERAD 60X90CM (Bauhaus AB, u.d.) 

Figur 9. Verktygstavla med krokar (Clas Ohlson AB, 2018.) 

Figur 10. Dan- X-Bå (TO) (X-Pontent AB, u.d.)  

 



36 
 

8. Bilagor 

Konceptskisser 

 

 

  

Figur 32. Koncept A och B. Figur 33. Koncept C och D. 

Figur 34. Koncept E och F. 
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Ritningar 

Figur 36. Hålmall nummer 2. 

Figur 37. Hålmall nummer 3. Figur 38. Hålmall nummer 4. 

Figur 35. Hålmall nummer 1. 
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Figur 39. Hålmall nummer 5. 
Figur 40. Hålmall nummer 6. 

Figur 41. Hålmall nummer 7. Figur 42. Hålmall nummer 8. 
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Figur 43. Hålmall nummer 9. Figur 44. Hålmall nummer 10. 

Figur 45. Hålmall nummer 11. Figur 46. Hålmall nummer 12. 


