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SAMMANFATTNING 

Anton Lindberg och Daniel Lissert,studenter på programmet Innovation & Produktdesign vid 

Mälardalens högskola, har på uppdrag av SE AB genom Minst Innovation i Mälardalen 

utvecklat koncept på ett antal komponenter för en elektroniskt höj- och sänkbar vagn med 

användning inom begravningsbranschen. 

Examensarbetet bygger på tidigare produktutveckling med problemformuleringen ”att minska 

lyft inom begravningsbranschen”. Ett tidigare examensarbete låg även som grund för 

vidareutvecklingsarbetet.I detta projektbehandlas bland annat  konstruktion, transportmoment i 

samband med dödsfall samt interaktion mellan produkt och användare med hänsyn till 

användningsområde. 

Projektet resulterade i ett koncept som uppfyller uppdragsgivarens kravspecifikation samt 

identifierade kundbehov. Resultatet presenteras som CAD-modell med tillhörande 

komponentritningar.  

 

Marknadsundersökning, kravspecifikation ochutvärderingsverktyg såsom FMEA, QFD och 

Pugh’s matris användes för att säkerställa kvalitet i konceptet som togs fram. 

 

Marknadsundersökningeninnehåller intervjuer, hantering och analys av 

omgivning.Intervjufrågor behandlade problem vid hantering av kistor och avlidna samt 

framkomlighet i närhet av kyrka, bårhus och äldreboende. 

 

Det insamlade underlaget möjliggjorde slutresultatet;en transportvagn med förenklade 

lastmöjliheter och ställbara lägen. Utvecklade delar består av lastplan, släde, handtag samt 

kontrollpanel.  

 

Idéer diskuterades med uppdragsgivare vid avstämningsmöten och kostnad för 

komponenttillverkning har tagits i beaktande.Något målvärde på kostnad har inte fastställts 

vilket leder till att tillverkningsmetoder och materialval kan behöva anpassas mot 

produktionsval. Konceptet ska ligga som grund för eventuell vidareutveckling av produkten 

innan slutlig produktion. 
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1. INLEDNING 

Denna rapport är resultatet av den dokumentation som utförts i samband med 

konceptutvecklingen av en transportvagn för SE AB i Sala. Ragnar Tengstrand  agerade 

handledare för projektet som utförts vid Mälardalens Högskola.  

1.1. Bakgrund 

Initiativtagare till utvecklingen av denna produkt är Bror-Erik Andersson som under många år 

drivit en begravningsbyrå i Sala. Han har i och med arbetet insett brister i dagens produkter då 

de inte ger möjlighet till skonsamma lyft för användaren. Idén till en ny produkt som ska 

ersätta flertalet av dagens produkter på marknaden kom för några år sedan och 2013 påbörjades 

ett samarbete med Sören Elfving (SE AB), VMB (Västerås Maskinbyggarcenter AB) och 

MDH (Mälardalens högskola) genom Minst Innovation.  

En student vid MDH utförde sitt examensarbete med syfte att ta fram ett koncept för den tänkta 

produkten tillsammans med VMB i Västerås. En prototyp utan elektronik togs fram och 

testades. 

 

Figur 1, Prototyp framtagen 2013 

Under året som gått har konceptet förfinats ytterligare och till våren 2014 planerades ytterligare 

ett examensarbete med syfte att se över användarvänlighet och formgivning. VMB står som 

ansvarig för att konstruera motoriserad mekanisk styrning för ben. Målet är att till sommaren 

2014 ha en ny prototyp med uppdaterad konstruktion och inbyggd elektronik för att kunna 

utföra fysiska tester på produkten. 

1.2. Problemförståelse 

Idag sker ungefär 90 000 begravningar årligen i Sverige
1
. Vid ett dödsfall så uppstår ett antal 

olika moment och transporter, vilka resulterar i många lyft förtransportören. Dessa lyft anses i 

många fall varadåliga urergonomisk synpunkt. 

                                                 
1
Svenska kyrkan, Begravningsverksamhet, 2014 
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För att tydliggöra vilka lyft som transportören vanligen utsätts för beskrivs ett kort scenario: 

 Dödsfall, en person avlider exempelvis på ett äldreboende. Den avlidne hämtas då ofta 

av en begravningsentreprenör som tagit på sig uppgiften genom anbud. Den avlidne 

lyfts över på en bår och transporteras till begravningsbilen. 

 Den avlidne körs sedan till ett bårhus där denne omgående lyfts ur bilen på båren och 

sedan förflyttas till ett kylrum. 

 När det är dags för begravning hämtar begravningsentreprenören en avsedd kista och 

lyfter ned den avlidne i denna vid bårhuset. Kistan med den avlidne transporteras 

därefter till en bisättningsplats. Denna plats är ett kylrum avsett för kistor. 

 Samma dag som begravningsceremonin äger rum hämtas kistan och kläs med blommor 

av entreprenören. Därefter transporteras kistan till ceremoniplatsen där den lastas ur 

bilen till en vagn och sedan oftast till ytterligare en plats inuti kyrka eller där ceremonin 

ska äga rum. Dessa ser ofta olika ut i olika kyrkor. 

 Efter ceremonin transporteras kistan till krematorium eller bisättningsplats för att vid ett 

senare tillfälle kremeras. 

Dessa moment kan skilja lite men innebär oftast samma lyftsituationer för användaren. 

För sammanställning av lyftmoment se bilaga 1, Transportmoment i samband med dödsfall. 

För att skapa bra förutsättningar för en produkt som ska underlätta lyft och förflyttning av tung 

last granskades bland annat dokumentation från Arbetsmiljöverket. Man skriver bland annat att 

Figur 2, Moment vid dödsfall 
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”Inom vården är ambitionen att inga manuella lyft av vårdtagare ska behöva göras.” 

Detta är liknande lyftarbete som begravningsentreprenören ofta utför ensam, dock i många fall 

med lägre vikt då det inte ingår någon kista. 

 

Följande är taget ur arbetsmiljöverkets text ”Belasta rätt – så undviker du skador”
2
 

 

Figur 3, Belasta rätt - så undviker du skador 

 

Flertalet av lyften ovan är svåra att undvika vid lastning av kista i och ur fordon. Exempelvis är 

utrymmet ofta trångt in mot bilen under bagageluckan, lyfthöjden är relativt lång då en katafalk 

är ca 40cm hög. Lyftet görs ofta ganska långt ifrån kroppen då handtag på kistan inte alltid 

finns placerat på kistans kortsida vilket skapar ett snett framåtlutat lyft för ryggen. Det är 

vanligt att entreprenörer lyfter i kistan istället för i handtagen, detta för att skapa bättre 

lyftsituation för ryggen. Dock är kistans greppbarhet begränsad då det inte finns givna 

greppunkter utöver kistans handtag. 

Synergonomin är väldigt begränsad då det är svårt att se överkistan samt belysning kring 

ceremonilokaler, bårhus, etc. kan vara begränsad. Underlaget är ofta grus och ett vridande lyft 

blir i många fall nödvändigt för att sparka undan katafalken som hamnar i vägen vid lastning 

till fordon, eller när kistan ska lyftas upp på ett dragbord från katafalken. 

Det hela kan summeras till att lyften som utförs av begravningsentreprenören är väldigt dåliga 

ur en arbetsergonomisk synpunkt. 

Nedan visas de situationer då lyft förekommer i och med transport samt på vilka platser dessa 

utförs. 

 

Produkten benämns här ”Kombikatafalk”. 

                                                 
2
 Arbetsmiljöverket, Belasta rätt, 2013 
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Som grund till bilden ovan ligger sammanställning av moment som kommit fram under 

marknadsundersökning, se bilaga 1,Transportmoment i samband med dödsfall. 

För att en enda produkt ska kunna utföra alla momenten ovan behöver den uppfylla alla de 

funktioner som de befintliga produkterna gör idag. Skrivet som funktioner blev detta följande 

för tidigare framtaget koncept: 

 Upp - bakre och främre ben samtidigt 

 Ner - bakre och främre ben samtidigt 

 Upp - bakre och främre var för sig (Denna funktion om vagnen har två separata benpar) 

 Ner - bakre och främre var för sig (Denna funktion om vagnen har två separata benpar) 

 Stanna till på mellanlägen för de olika lasthöjderna. 

 Lägen: Last, Transport (även Kropp till plåt), Katafalk. 

 Kunna dras ut ca 70cm ur bil och hållas i position. 

 Döljas eller se värdig ut vid ceremoni. 

För att uppfylla de behov som bestämts av uppdragsgivare och är inom ramen för åtaget 

utvecklingsområde antogs följande komponenter vara i behov av utveckling: 

 Kontrollpanel för vagnens funktioner 

 Handtag för styrning 

 Släde som löper längs vagnen 

 Skynke eller dylikt längs vagnens sidor 

 Sufflett för täckning av avliden 

 Spännband för säkring av kropp 

 Lastplan 

 

1.3. Problemformulering 

Utifrån problemförståelsen definierades ett antal frågeställningar som sedan behandlades under 

detta arbete. 

 Vad är en bra lösning till att dölja produkten vid ceremoni? 

 Vad är en billig och effektiv lösning för att föra släden över vagnens lastplan? 

 Vilka hanteringsmöjligheter behöver produkten? 

 Hur skapas en värdig hantering av avliden? 

 

1.4. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att optimera berörda komponenter för att på ett så bra sätt som 

möjligt skapa en helhetslösning till angivet problem. Dessa komponenter bör optimeras med 

hänsyn till användaren och med beaktning till omgivningen. 

Målet var att skapa ett koncept som uppfyller uppdragsgivarens önskemål och användarens 

krav. Det tvecklade konceptet måste vara realistiskt, med andra ord produktionsbart.Projektet 

skulle resultera i en CAD-modell över utformade komponenter. 
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1.5. Uppdragsbeskrivning 

Projektet sammanfattas i uppdragsbeskrivningen: 

Utgångspunkt för projektet är konceptet “Demonstratorn” framtaget under 2013. 

Vidareutveckling begärsav den del av vagnen som användaren interagerar med.  Utvecklingen 

skall ske med avseende på funktion och attraktion samt tillverkningsmöjlighet. 

 

1.6. Avgränsningar 

Examensarbetet är utfört av två studenter, med ett värde av 15hp per person. Detta motsvarar 

totalt 800 timmar arbetstid. 

Utvecklingen var begränsad till att endast beröra de komponenter som användaren interagerar 

med, närmare bestämt; lastplan, handtag, kontrollpanel, skynke, sufflett och släde. 

Resultatet illustrerar slutkonceptet och presenteras i digitalt format med tillhörande ritningar.  

Projektet behandlar inte: 

 Programmering av kontrollpanel 

 Kostnadsberäkning av resultat 

 Fysisk prototyp- eller modellframtagning 

 Försäljningsstrategi 

 Elektroniklösningar 
 

2. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK OCH TEORI 

2.1. GANTTSCHEMA 

Ganttschemat utvecklades av Henry Gantt i USA i början på 1900-talet och är en typ av 

illustrerat flödesschema som används för att skapa en lätt överblickbar planering av ett projekt. 

Schemat illustrerar en x-axel som motsvarar projektets tid och längs med axeln placeras de 

olika aktiviteter som behöver utföras i projektet och hur lång tid de beräknas ta att utföra.
3
 

 

Figur 4, Ganttschema (Bild hämtad från gantt.com) 

För att göra ett Ganttschema listas de aktiviteter som behöver utföras, samt i vilken ordning de 

bör behandlas. Sedan uppskattas tidsåtgången för varje aktivitet samt kontroll om det går att 

                                                 
3
Gantt.com,What is a Gantt Chart?, 2014 
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utföra aktiviteter parallellt. När detta gjorts är det möjligt att lista aktiviteterna och planera ut 

dem över den tidsram som finns för projektet. 

För att möjliggöra noggrannare planering av framtida projektgörs ett uppskattat 

planeringsschema innan projektstart. Därefter fyllsett likadant schema i under projektets gång, 

alltför att se hur väl planeringen följs och hur lång tid olika aktiviteter egentligen tar. Dessa 

scheman kan därför med fördel studeras efter avslutat projekt för att öka användarens 

erfarenhet av projektplanering. 

 

2.2. KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen används i början av utvecklingen när en marknadsundersökning är utförd 

och marknadens behov omformats till mätbara krav som kan uppfylla dessa. 

Kravspecifikationen kan även ingå i den brief som en beställare vanligen lämnar i samband 

med sin beställning för att förtydliga den. Denna kravspecifikation och den som 

produktutvecklarna använder i sin process kan skilja sig åt men den senare bör uppfylla 

samtliga krav som beställaren definierat. 

En kravspecifikation är listade egenskaper hos en produkt där egenskaperna ska vara mätbara. 

Detta innebär exempelvis längd, bredd, vikt men dessa kan också vara egenskaper som 

upphettning av vatten under en bestämd tid, temperaturintervall vid användning, osv. 

Kravspecifikationen ska vara tydlig nog för att mäta om produkten uppfyller kravet. 

Kravspecifikationen innebär därmed krav för utveckling samt kontroll av uppnått resultat. 

Det är en fördel att lista mätbara krav. Detta värde kan baseras på konkurrenter och vikten av 

att kravet uppfylls. Är det väldigt viktigt att en ficklampa håller länge kan kravet exempelvis 

utformas ”lysa med 70% ljusstyrka motsvarande 200 lumenunder 100 timmar". Ett mätbart 

krav kan även vara JA eller NEJ. Ett exempel på ett ja eller nej krav kan lyda ”varningsskylt 

synlig vid användning av gräsklippare”. 

Kraven får inte skrivas för otydligt men bör inte heller skrivas för snäva då detta kan hämma 

utvecklarens möjligheter till nya idéer och lösningar. 

Det kan vara av vikt att lista krav på mer än det direkta användandet av produkten. Exempelvis 

kan krav kring tillverkning och återvinning vara viktiga för att ta marknadsandelar. Det kan 

även listas krav som riktar sig mot inköpare snarare än användare av produkten.
4
 

Det är ibland en bra idé att lista kraven och vikten av att kravet uppfylls till fullo i 

kravspecifikationen. Detta kan göras med i en separat kolumn i kravspecifikationen och 

värderas normalt mellan 1-5 där 5 är av mycket hög vikt och 1 är mindre viktigt
5
. Detta gör 

kraven mer överskådliga och det blir lättare att prioritera vilka krav som bör prioriteras. Det 

krävs dock en noggrann undersökning för att kunna säkerställa vilka krav som är av högst vikt 

för att undvika felprioriteringar. 

 

2.3. MARKNADSUNDERSÖKNING 

                                                 

4
Österlin, Kenneth. Design i fokus. 3e upplagan. Malmö: Liber AB, 2010, s.51 

5
 Ulrich, Karl T.  Eppinger, Steven D. Product Design and Development 4 uppl.  New York: 

McGraw-Hill sidan 2010, s.75-76. 
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För att få förståelse för de behov användaren ställer på en produkt bör en 

marknadsundersökning eller liknandeutföras. Detta innebär ofta en studie av konkurrenter 

(konkurrentanalys) och diverse intervjuer. Detta för att klargöra för  produktutvecklaren vad 

kunden och slutanvändaren vill att produkten skall uppfylla. Därefter behöver utvecklaren även 

reflektera över om användaren är samma person som konsumerar produkten, dessa är inte alltid 

densamma, och om behoven fördessa skiljer sig. Ett tydligt exempel på en produkter där 

konsumenten och användaren ofta inte är densamma är leksaker. 

Då det finns olika behov som utvecklaren vill ha förtydligade är en marknadsundersökning ofta 

ett omfattande arbete. Ett arbete som kommer att ligga till grund för resten av 

utvecklingsprocessen. 

 

Enligt Ulrich och Eppinger ska marknadsundersökningen huvudsakligen: 

 Se till att produkten fokuserar på kundbehov 

 Hitta dolda eller latenta behov samt tydliga behov 

 Skapa en faktagrund till kravspecifikation 

 Se till att inga kundbehov förbises eller glöms 

 Skapa en grundförståelse för kundbehoven hos alla utvecklare i gruppen 

 

För att uppnå detta kan intervjuer utföras mot enskild individ eller i fokusgrupper. En 

fokusgrupp innebär att man samlar en grupp på ca 8-12 personer som intervjuas samtidigt och  

diskuterar problemen. Detta resulterar ofta i att fler behov kartläggs samt att undersökningen 

går att utföra tidsmässigt fortare och till ett lägre pris. 

Ett väldigt viktigt moment inom marknadsundersökningär även att studera när användare 

brukar produkten. Här kan beteenden och problem uppfattas av iakttagaren vilka användaren 

själv inte reflekterar över. 

Utförs enskilda intervjuer kan det vara värdefullt att intervjua frekventa användare, "proffs", 

som kan ha skapat egna lösningar på sina problem eller stött på fler problem då de använder 

produkterna oftare. Tillgodoses "proffsens" problem så löser man oftast sällananvändarens 

problem också.
6
 

Enligt boken Consumer Behaviour and Marketing Strategy av Peter, J. Paul är studerandet av 

processen när en kund köper en ny produkt minst lika viktig som produkten i sig. Detta kan 

visa vilka kundprioriteringar som behöver tillgodoses, exempelvisfärg, material, eller dylikt. 

Ett impulsköp av en billig produkt kan skilja sig mycket jämfört mot inköp av en dyrare 

produkt där specifikationerna är av större vikt. Det går enligt författaren att påverka kundens 

känslor vid beslutsfattandet, vilket reklam är en viktig del av men även själva produkten i sig 

och presentationen av denna påverkar kunden.
7
 

Att studera kunder vid köp av liknande produkter kan ge mycket viktig information angående 

beslutsfattandet.  

 

                                                 

6
Ulrich, Karl T.  Eppinger, Steven D. Product Design and Development 4 upplagan.  New York: McGraw-Hill sidan 2010, 

s.75-76. 

7 Peter, J. Paul. Consumer Behaviour and Marketing Strategy.  7e upplagan.  New York: McGraw-Hill, 2005 
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2.4. TIDSMATRIS 

Syftet med en tidsmatris är att definiera hur marknadssituationen ser ur. Matrisen skall 

illustrera vilka produkter som är mer populära än andra och hur dessa produkter förhåller sig 

till kund.  

 

Figur 5, Tidsmatris 

En avancerad produkt placeras högt up i matrisen, i toppskiktet, medan en mindre avancerad 

produkt hamnar lägre. En produkt som tilltalar kunden/användaren på ett emotionellt plan 

placeras åt höger i matrisen medan en vänsterplacerad produkt är mer rationell och 

funktionsfokuserad. 

En trendpil i matrisen representerar den förutspådda trenden inom produktområdet. I figuren 

ovan är trenden spådd att med tiden bli allt mer emotionell. 

Produkterna placeras in med bilder i matrisen för att tydligare se jämförelsen mellan dem. När 

alla relevanta produkter placerats ut måste resultatet analyseras. Frågor som bör ställas är hur 

matrisen ser ut om spådd trend följs och om detta kan medföra oförutsedda möjligheter.
8
 

2.5. MOODBOARD 

Ett Moodboard är ett kollage av bild, färg och form med syfte att skapa en uppfattning av en 

känsla eller formspråk. Anledningen att moodboards skapas är för att förmedla en tänkt känsla 

hos en produkt till andra inom utvecklingsarbetet. Den kan även behandlas mot beställare eller 

användas  i marknadsföringssyfte för att skapa förståelse över vilken typ av formspråk, 

material, eller dylikt en produkt ska ha. Man kan se ett moodboard som en visuell 

kravspecifikation, och att denna är speciellt viktig vid utveckling av produktfamiljer med flera 

produkter.
9
 

 

                                                 

8
Gästföreläsning, Mälardalens Högskola, Industridesign 3, VT13, Fredrik Goffhé, Formal Design AB 

9
 Österlin, Kenneth. Design i fokus för produktutveckling. 3e upplagan. Malmö: Liber AB, 2010. s.53 
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Nedan ses ett exempel där skaparen förmedlar en känsla med bilder men också förtydligar 

målet med den genom ledord. 

 

Figur 6, Moodboard exempel (hämtat ifrån benjaminrlloyd.com) 

 

 

2.6. FUNKTIONSANALYS 

En funktionsanalys är ett verktyg som listar en produkts huvudfunktion, delfunktioner och 

stödfunktioner. Syftet med verktyget är att skapa en tydlig bild över vad produkten är avsedd 

för, samt vilka funktioner som gör detta möjligt. 

Huvudfunktionen är den funktion som produkten är konstruerad efter och är högst prioriterad 

av alla produktens funktioner. Delfunktioner är funktioner som är nödvändiga för att 

huvudfunktionen skall kunna uppfyllas medan stödfunktioner är önskvärda funktioner som inte 

påverkar huvudfunktionen, dessa kan dock skapa mervärde för produkten. En funktion anges 

med verb och substantiv.
10

 

 En enkel överskådning av hur en funktionsanalys kan utformas exemplifieras med hjälp av en 

kaffebryggare. Huvudfunktionen för en kaffebryggare är att skapa varmt kaffe, vilken är den 

funktion som bryggaren är konstruerad för. En av delfunktionerna för kaffebryggaren för att 

den skall kunna utföra huvudfunktionen blir då att ta emot kaffe, malet eller i bönor. Kan inte 

bryggaren ta emot kaffe så uppfylls inte huvudfunktionen. En stödfunktion kan för detta 

exempel kan vara att se tilltalande ut.
11

 

                                                 
10

Eriksson, Joakim, postdok, Mälardalens Högskola, Produktutveckling 1, Föreläsning 2, 2010 

11Eriksson, Joakim, post doc, Mälardalens Högskola, Produktutveckling 1, Föreläsning 2, 2010 
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Det finns dock många olika varianter på hur en funktionsanalys kan utformas, det som är 

viktigt är att användaren känner sig bekväm med utformningen av verktyget.
12

 

En funktionsanalys kan läsas på två sätt, antingen från huvudfunktionen och bortåt för att 

tolkahur en funktion skall uppfyllas med hjälp av andra funktioner eller i riktning mot 

huvudfunktionen för att spåra varför en funktion är nödvändig. 
13

 

2.7. KONCEPTGENERERING 

Ett koncept är en presentation av konstruktion, funktion och form för en produkt, vilken är 

tänkt att uppfylla ett syfte. Detta syfte ligger vanligen nära i relation till det marknads behov 

som identifierats. Att försöka skapa koncept utan genomförd marknadsanalys resulterar sällan i 

framgångsrika slutprodukter, då det är de identifierade marknadsvärderingarna som agerar 

riktlinjer vid konceptframtagning. 

Vid konceptgenerering är det viktigt att problemet som skall lösas är tydligt identifierat. Om 

nödvändigt kan huvudproblemet delas in i delproblem, detta för att förenkla komplexiteten hos 

problemet. När problemet eller problemen verifierats bör utvecklaren samla in information från 

olika källor för att skapa en bred infallsvinkel inför själva konceptgenereringen.
14

 

Under konceptgenereringsfasen i ett projekt så kan kreativitetsverktyg med fördel användas, för 

att finna nya lösningar utöver de uppenbara, till problemet. Under detta projekt nyttjades 

kreativitetsverktyget Brainstorming. 

2.7.1. BRAINSTORMING 

Brainstorming , eller idékläckning på svenska, är en kreativitetsmetod som hjälper användaren 

generera många idéer, dessa kan  exempelvis vara lösningar till ett problem. Idéerna får inte 

kritiseras eller censureras under övningen då detta tenderar till att hämma kreativiteten hos 

utförarna. Analys av idéerna utförs först när övningen är genomförd. 
15

 

Utförandet av ett brainstormingmöte kan se up på olika sätt. Några vanliga varianter är: 

"Turordning" där alla i gruppen får presentera sin idé i turordning.  "Start/Stop", gruppen kastar 

ur sig idéer under en viss tid för att sedan pausa och fortsätta efter några minuter. "Brain 

writing" deltagarna skriver ner sina idéer på papper och presenterar sedan dessa för varandra. 

Det är önskvärt att kombinera, komplettera  och vidareutveckla idéer inom gruppen och det är 

viktigt att alla idéer dokumenteras. 
16

 

Trots att det finns olika sätt att utföra en brainstorming så gäller det att alla deltagarna känner 

till de regler som gäller. En väl genomförd brainstorming resulterar i bra bredd på idéerna, stort 

antal idéer och vilda idéer. En brainstorming övning pågår ungefär i en timme. 
17

 

 

                                                 
12 Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010. sid 

103  

13Eriksson, Joakim, post doc, Mälardalens Högskola, Produktutveckling 1, Föreläsning 2, 2010 

14Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  sid 99-

100 
15

Nationalencyklopedin, Brainstorming, 2014. 

16
Österlin, Kenneth. Design i fokus för produktutveckling. 3e upplagan. Malmö: Liber AB, 2010. s.55 

17
Österlin, Kenneth. Design i fokus för produktutveckling. 3e upplagan. Malmö: Liber AB, 2010. s.55 
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2.8. KONCEPTSCREENING 

Koncept screening är ett användbart verktyg vid grovgallring av framtagna produktkoncept. 

Det finns olika varianter av verktyg som kan användas för ändamålet, till denna uppgift 

användes Pugh concept selection, på svenska även kallad Pugh's Matris.
18

 

2.9. PUGH’S MATRIS 

Verktyget skapar en snabb överblick över vilka produktkoncept som uppfyller verifierade 

kundbehov bäst. Genom att vikta hur väl olika koncept uppfyller dessa behov gentemot en 

referensprodukt utfaller resultatet positivt eller negativt. Positiva resultat uppfyller de listade 

behoven bättre än, ett negativt resultat påvisar en lägre uppfyllandegrad medan värdet noll 

innebär lika bra som referensprodukten. Den listade referensprodukten bör vara framgångsrik 

på marknaden och användaren bör vara bekant med dess funktioner.
19

 

I tabellen nedan ses ett exempel på hur verktyget kan se ut. De verifierade behoven listas i den 

vänstra kolumnen och bör inte vara fler än 10 stycken. Blir dessa fler än tio ökar komplexiteten 

för viktningen och då även osäkerhetsgraden i resultatet. Referensprodukten är neutral och 

används endast till  jämförelsen. De framtagna koncepten fyller sedan ut tabellen åt höger. 

Antalet positiva (+) och negativa (-) symboler summeras efter jämförelsen och belyser 

konceptets värde, dessa rangordnas sedan för att klargöra vilka koncept som bör prioriteras. 

När dessa steg utförts är det upp till användaren att välja koncept att jobba vidare med, det kan 

vara ett eller flera, men även vara kombinationer av olika koncept.
20

 

 

Pugh's Matris 

Behov Referensprodukt 
Koncept 

1 
Koncept 

2 

Livslängd 0 + 0 

Enkel 
användning 0 0 - 

Pris 0 + 0 

Summa: 0 2 -1 

Ranking:   1 2 

Att ta vidare:   JA NEJ 

 

    

Tabell 1, Pugh's Matris 

 

                                                 
18

Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  S.130 

19
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  S.131 

20
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  

S.131-132 
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2.10. KONCEPTUTVÄRDERING 

2.10.1. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

En QFD är ett vanligt förekommande verktyg vid produktutveckling och är tänkt att fungera 

som hjälp för användaren vid utvärdering av hur väl en produkt uppfyller önskemål och smak 

ur kundperspektiv,
21

 hädanefter  benämns dessa gemensamt som kundbehov. 

Verktyget uppfyller dock mer än utvärdering av kundbehovet. Med specifikationer från diverse 

yrkesgrupper fullständigas verktyget ut efter vad dessa yrkesgrupper anser vara målvärden för 

slutprodukten, målvärden som användarna anser vara konkurrenskraftiga på marknaden
22

. 

Vid identifikation av kundbehov utförs ofta en marknadsundersökning i samband med en QFD. 

Denna undersökning ligger till grund för de behov som senare används i verktyget, dock 

kategoriseras och översätts dessa oftast subjektiva önskningar till hanterbara och tydligt 

tekniskt mätbara specifikationer relevanta för slutprodukten.
23

En specifikation kan täcka in fler 

behov, likväl som det kan behöva skapas fler specifikationer för att tillfredställa ett enda 

behov.
24

 

De slutliga specifikationerna jämförs sedan mot hur väl de uppfyller identifierade kundbehov 

vilket resulterar i ett värde. Ett högt värde är lika med en viktig specifikation, ett lägre värde 

visar mot en specifikation som inte uppfyller allt för många av de behov som listats och man 

måste utvärdera specifikationens värde för slutprodukten. 

I QFD finns det även utrymme för jämförelse av konkurrenter, dessa konkurrenter utgörs ofta 

av produkter som redan är etablerade på marknaden och fyller samma syfte som tänkt 

slutprodukt.
25

 

Nedan illustreras en modell av verktygets uppbyggnad. 

  

 

Figur 7, House Of Quality 

                                                 
21

 John R. Hauser, Don Clusing, Harvard business review, Maj-Juni, 1988 

22
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  s.74 

23
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.s.72-73  

24
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  s.76 

25
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  s.79 
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2.11. COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 

Ett CAD-system är ett datorbaserat system vars användningsområde kan variera kraftigt. De 

används för bland annat konstruktions- och ritarbeten i två eller tre dimensioner. CAD är även 

vanligt förekommande inom området konceptutveckling där man drar nytta av systemens 

egenskaper för att förmedla konstruktion, design eller dylikt mellan olika parter.
26

 

När en modell har byggts upp inom ett CAD-system erbjuds även användaren möjligheten att 

utföra diverse matematiska beräkningar på den. Hållfasthet, egenfrekvens och flödesanalyser är 

några få exempel på vad systemen kan hantera.
27

 

Utöver detta så kan systemen generera verklighetstrogna bilder på den skapade modellen, så 

kallade renderingar. Nedan ses en modell skapad i ett CAD-system där skaparen har försökt 

åstadkomma en så verklighetstrogen bild som möjligt.
28

 

Allt CAD-material som producerats för detta uppdrag är skapat i programmet SolidWorks.  

 

Figur 8, CAD-modell av Majenta PLM, konsult inom CAD. Till vänster ses modellen i CAD-systemet innan den genomgått 
rendering. Till höger syns resultatet av renderingen. 

 

2.12. DESIGN FOR X 

Design for X är en förkortning av olika processer en produkt kan genomgå. X:et står för en rad 

olika kvalitetskriterier en produkt kan uppfylla, exempelvis Design for Assembly (DFA), 

vilken produkten tillfredsställer om man i utvecklingen försökt att optimera produkten för enkel 

montering. 

2.12.1. DESIGN FOR MANUFACTURING (DFM) 

Tillverkningskostnaden för en produkt kan vara avgörande för dess framgång. Är kostnaden 

vid tillverkning hög minskar vinstmarginalen jämfört en lägre tillverkningskostnad, DFM är ett 

hjälpmedel som ska minska denna kostnad utan försämrad produktkvalitet.  

                                                 
26

Nationalencyklopedin.  CAD. 2014. 

27
SolidWorks.com. 3D CAD. 2014   

28
Majenta PLM, Solid edge products and solution. 2014 
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DFM används i konceptgenereringsfasen då produktens tillverkningskostnad vanligen är av 

stor betydelse vid val av koncept.  Utförandet av DFM kan beskrivas i de 5 punkter som ses 

nedan.
29

 

 

 

1. Uppskatta tillverkningskostnad - Baserat på vald tillverkningsprocess.  

2. Reducera komponentkostnader - Standard- eller specialkomponenter samt val av 

tillverkningsprocess. 

3. Reducera Monteringskostnad - Kombinerade komponenter, enkelhet och tydlighet. 

4. Reducera kostnad för stödproduktion - Minskar antalet komponenter så minskar. 

lagerhanteringsbehovet. 

5. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

2.12.2. DESIGN FOR ASSEMBLY (DFA) 

DFA är en del i DFM och har till syfte att underlätta montering av en produkt med två eller fler 

komponenter. Optimeringen behandlar bland annat möjligheten att: 

 Kombinera två eller fler komponenter till en - Utan att det resulterar i en alltför komplex 

komponent. 

 Montera alla komponenter från samma håll - Minskar omplaceringar, ofta är Z-led en 

önskvärd riktning. 

 Skapa självinriktande komponenter - Utformning av komponenter för att utesluta 

finmotoriska moment.  

 Minska orientering av komponenter - Om komponenten kan monteras åt alla håll sparas tid. 

 Skapa komponenter som kan monteras med en hand -Generellt så går denna montering 

fortare än montering som kräver två händer.   

 Skapa komponenter som inte kräver verktyg för montering - Generellt så går denna 

montering fortare än montering som kräver verktyg. 

 Skapa komponenter som monteras i en linjär riktning - Generellt så går denna montering 

fortare än montering som kräver fler riktningar eller skruvmoment. 

 Skapa komponenter som säkras direkt vid sin montering - Komponenter som låser i andra 

komponenter utan ytterligare fästmateriel. 

Uppfyllandet av ovannämnda punkter kan nås på olika sätt, konstruktionsförändringar, 

stödkomponenter eller färgindikationer är några alternativ.
30

 

 

2.12.3. DESIGN FOR MAINTENANCE (DFMain) 

Design for Maintenance and testing. Detta innebär att en produkt utformas för att kunna testas 

och underhållas. Några exempel som klassas till kategorin "underhåll" är rengöring, oljebyte 

                                                 
29

Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  s.211-
212 

30
Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  s.223-

226 
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och byte av trasig komponent. Till DFMain kan "Design for Environment" (DFE) till viss del 

räknas. Inom DFE prioriterar men att underhålla och återvinna istället för att byta ut eller skrota 

hela eller stora delar av produkten. 

Som en del ien FMEA-analys så bör det finnas ett avsnitt som heter “möjlighet att testa 

produkten”. 
31

För att en produkt skall gå att testa och enkelt reparera krävs det att extra vikt 

under utvecklingen lagts på att få produkten enkel att demontera. 

Generellt gäller att elektroniska produkter enklare kan testas medan mekaniska konstruktioner 

är mer komplicerade. Elektroniska produkter kan även säkras mot diverse problem med hjälp 

av en säkring som skyddar vid överbelastning eller kortslutning. Eftersom mekaniska produkter 

är svårare att testa så bör extra tid läggas på ”mekaniska säkringar” som förhindrar större 

haverier i produkterna. 

För att undvika att haveri uppstår kan en produkt behöva utformas för att åstadkomma enkel 

rengöring och demontering för underhåll av komponenter. Detta påverkar även sannolikheten 

för att upptäcka fel i tidiga skeden. 

Nedan ses ett tydligt exempel på en produkt utformad för DFMain. En vanlig del i en mindre 

utombordsmotor till båtar är konstruerad med en så kallad ”brytpinne” (komponent 11 i bild 

nedan). Denna brytpinneplaceras genom axeln och propellern. Konstruktionen fungerar som en 

mekanisk säkring och förhoppningen är att brytpinnen går av vid en eventuell grundstötning 

istället för att propeller eller drev går sönder. Brytpinnen är lätt att byta ut och finns som 

reservdel till motorn. 

 

Figur 9, DFMain mekanisk säkring. (Hämtad från maringuiden.se) 

2.12.4. DESIGN FOR RELIABILITY (DFR) 

2.12.4.1. FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) 

FMEA är ett verktyg som används för att upptäcka potentiella fel och feleffekter som kan 

uppstå hos en produkt, samt att skapa åtgärds plan till dessa. Verktyget kan användas flera 

gånger genom hela utvecklingsprocessen och blir mer noggrann allteftersom produkten 

utvecklas. FMEA är ett av verktyg som används inom DFR.
32

 

                                                 
31

Ulrich, Karl, T.  Eppinger, Steven D. Product design and Development. 4e upplagan, New York: McGraw-Hill, 2010.  s. 357 

32
Ullman, David G. The Mechanical Design Process. 4e upplagan. New York: McGraw-Hill 2010, s.350  
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En FMEA går ut på att hitta felsätt och orsak samt frekvens, allvarlighetsgrad och 

upptäckssannolikhet. De tre senare nämnda betygsätts efter en skala mellan 1-10 för varje 

felorsak beroende på hur frekvent, allvarligt eller liten upptäckssannolikhet felet har.
33

 

Dessa tre multipliceras sedan med varandra och ger ett risktal. Eftersom poängen sätts 1-10 kan 

detta generera ett risktal mellan 1-1000. 

 Allvarlighetsgraden är beroende av den effekt som uppstår on definierat fel uppstår.. 

1 på skalan innebär inga problem medan 10 innebär att produkten kan vara farlig att 

använda med eventuell personskada som följd av nyttjande. 

 Hur stor sannolikhet att haveriet uppstår skalas från 1, då man aldrig tror att det 

kommer inträffa till 10, då haveriet troligen kommer att inträffa om produkten 

används. Denna skalning kan vara svår att sätta, då de kan kräva en del 

förkunskaper inom området. Krav på erfarenhet är en av begränsningarna med 

verktyget. 

 Sannolikhet att felet upptäcks skalas från 1, att det kommer att upptäckas till 10 då 

det förblir oupptäckt. 

Nedan följer ett exempel på hur en FMEA kan utföras. 

1. Analysera produkten och hitta vilka funktioner som finns och kan tänkas haverera på 

något sätt. 

2. Listas de olika felsätt i en tabell som kan komma fram utifrån varje given funktion. 

Varje felsätt kan ha flera felorsaker vilka får en ny rad i tabellen.  

3. Betygsätt sedan varje felorsak efter effekt, frekvens och upptäcktssannolikhet enligt 

ovan. 

4. Beräkna risktal för varje felorsak. 

5. Ta beslut om vilka felorsaker som ska åtgärdas och vem som bär ansvaret för åtgärden. 

6. Beräknas nya risktal för de förändrade funktionerna. 

                                                 
33 Salonen, Antti. Forskare, Mälardalens Högskola. Föreläsning 4, KPP015, 2010 
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3. UTFÖRANDE 

 

3.1. GANTTSCHEMA 

Planeringen utformades i form av ett ganttschema. Det förarbete som krävs för 

konceptgenereringen trycktes ihop ganska ordentligt i början av perioden. Detta för att skapa 

utrymme för själva utvecklingsdelen i processen. Schemat kan ses i bilaga 2, Ganttschema. 

Tiden att utföra konceptgenerering planerades något kort jämfört med utfall då antalet 

komponenter som behövde utvecklas underskattades i början av projektet. Rapportskrivningen 

blev därmed något hoptryckt jämfört med planerat. Däremot gjordes de bilagor som används i 

de flesta fall i samband med utförandet av själva produktutvecklingsverktyget, det vill säga 

intervjuver och liknande. 

 

3.2. MARKNADSUNDERSÖKNING 

För att skapa förståelse för vad den tänkta produkten ska kunna utföra samt vilka övriga 

önskemål som bör uppfyllasutfördes en kortare marknadsundersökning. Syftet med 

marknadsundersökningen var att skapa förståelse för det givna problemet, undersöka vilka 

möjligheter som finns samt studera befintliga produkter och miljöer. Iakttagande samt 

intervjuer användes till att få fram vilka konkurrenter som används idag samt hur de används. 

Även problem med dessa undersöktes samtidigt som önskemål försökte urskiljas.  

Som första steg i undersökningen besöktes ett bårhus i Västerås.Här demonstrerades hur 

kisthanteringen går till samt hur hantering av avliden utan kista fungerar. Även omgivningen 

och produkterna i denna omgivning studerades. 

Detta besök gav förståelse för användningen av produkterna samt vad som finns till förfogande 

vid bårhuset. En närmare studie av dragbord och släde i begravningsbilutfördes i samband med 

besöket och konkret urskildesatt krav på enkel användning av vagn krävs för hantering. 

Under nästa inbokade möte besöktesAndreas Olerås på BBT begravningsbyrå. Här erbjöds 

ytterligare demonstration av begravningsbil av annan typ med tillhörande produkter som 

används av byrån.Andreasdemonstrerade funktioner och användning av Junkin bår, saxvagn 

samt rörkatafalk. Som förberedelse användes en förberedd frågemall, se bilaga 3, 

Intervjufrågor. 

Detta besök gav förståelse och insikt i ytterligare brister hos dagens produkter som ska försöka 

tillgodoses för ytterligare konkurrenskraft hos slutprodukten.  

För att se en längre version av intervjun, se bilaga 4,Intervju Andreas, BBT. 

Ett tredje besök gjordes hos skogskyrkogården i Stockholm för att få förståelse för 

kisthanteringen ser ut vid ceremonilokaler, kremering och bisättningsplatser. Intervju utfördes 

medPeter Östlund, ansvarig för skogskyrkogårdens verksamhet. Vid detta besök studerades 

truckhantering av kistor, ceremonilokal med stenkatafalk samt omgivande miljö.  

Diskussion fördes även över de brister som Peter påträffat i denna miljö under sin arbetstid 

inom området.Kisthantering med truck gav insikt i nya krav på vagnen som inte tidigare 

diskuterats. 

I skogskyrkogården lastas kistorna ur fordon med hjälp av en truck som finnstillgänglig på 

platsen, det poängteras dock att begravningsentreprenören måste ha ett truckkort för att kunna 
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använda trucken. Hantering av kistan från fordon till kylrum  sköts av entreprenören.I 

kylrummet  lastas upp till tre kistor i höjd. 

På de flesta ställen antar Peter att man använder sig av en kisthanteringsvagn från Orax då 

truck är ganska dyrt. 

För transport inom lokalerna används träkatafalker med löstagbara handtag.  

 

Figur 10, Träkatafalk av samma modell som används på skogskyrkogården 

Dessa används i en del av kapellen då med stenram och mässing runt så att de inte syns 

speciellt. I andra kapell är det ”stenkatafalk” som man behöver lyfta över kistan till. I dessa 

finns ibland en träbräda med hjul på som då fungerar som släde.Alternativt så används bockar i 

ek från Orax under ceremonier. 

I Stockholm förvaras avlidna på sjukhusen och körs sedan över till skogskyrkogården eller 

något av de andra fyra krematorierna när de flyttas över till en kista. 

Bårtransportspersonal på AISAB intervjuades även för deras åsikter om funktioner nödvändiga 

för hantering av avlidna människor med bår.  

I samband med intervju med AISAB och begravningsentreprenör gjordes en omgivningsanalys 

av fordonet samt användare som kan ses som bilaga 5,Omgivningsanalys fordon.Detta är en del 

av det som ligger grund till hur vagnen ska utformas. 

 

 

 

Sammanfattning av önskemål från intervjuer: 

 Kunna låsa vagnens ben i utfällt läge så att man kan knuffa/trycka med kraft på den 

utan att den drar ihop sig / sviktar. 

 Inte bygga allt för mycket i höjd då utrymme för blomsterarrangemang måste få plats 

mellan tak på kista och innertak i fordon. 

 Om produkten slits med tiden skall detta inte ge upphov till missljud som uppfattas 

under transporter. 

 Släden bör inte låsa fast i ändläge vid pålastning, detta kan leda till att ensam person 

måste bära upp kistans vikt och inte kunna skjuta in den i bakluckan på fordonet. (Bör 

ses över så att detta inte motsäger någon annan mer nödvändig funktion) 

 Stort hjul bak kan leda till att ett lyft försvinner (tänkt att dagens katafalker och 

dragbord används). Kan vagnen med kista tippas med det större hjulet som stöd mot 

underlag kan främre delen gå fri och ett lyft försvinner. Denna funktion kan vara 

värdefull då man ensam manövrerar produkten över trösklar och liknande. 

 Hålla en form som möjliggör att lasta av/på en kista med truck. (en bred skena) 
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 Kunna parkeras snett mot fordonets baklucka men lastas på eller av rakt in, dvs. ta bort 

ett snett lyft. 

 Hålla handtag/ lyftpunkter för upp till 6 personer.  

 Kunna höja och sänka transportmedlet för kistor så att det passar långa/korta personer.  

Låsas i detta läge. 

 Ha slitstarka delar på ytor eller knoppar som kommer att utsättas för hög påfrestning.  

 Kunna lasta mellan truck och produkt. 

 Skapa en lätt förflyttning mellan produkt och bockar. 

 Skapa en lätt/ lättare förflyttning mellan produkt och "stenkatafalk", eventuellt ett 

tillbehör. (som kan lämnas efter) 

 Om det är möjligt att lasta från produkten till det lägre lagerhyllorna i kylrum vore det 

en fördel. 

 Det skall vara lätt att se vart man kör med produkten så att man inte kör sönder 

korridorer och vägghörn och liknande. (även hjul på produkten bör vara skyddade mot 

stötar.) 

 Att kunna dra kistan över till en "stenkatafalk" bör kunna göras av en person. Bra vore 

då likt då man flyttar den avlidne från brits i bårhus ner i kista, dvs. vagnarna placerade 

jämsides och kistan dras över "kortaste vägen". (rullande donkraftslösning) 

 

Efter detta påbörjades sammanställning av materialet och vidareutveckling av produkten. Vid 

ungefär halva projektets gång skapades kompletterande material till undersökning för att höra 

vad inköpare och entreprenörer anser vara av värde i en ny produkt rent utseendemässigt. Två 

moodboards verkställdes för att illustrera olika uttyck och formspråk. 

Här är kommentarer från de byråer vi varit i kontakt med: 

Vi tycker att bild 1 är snyggast. Däremot ser bild 2 ut att vara mer hållbar, vagnarna 

behandlas ganska hårt. Dessutom så ser bild 1 ut att behöva lite mer underhåll för att vara 

snygg. Produkten behöver vara lättskött. Jag hade nog på grund av detta valt en produkt likt 

bild 2. Den ser ut att klara hårt slitage bättre än bild 1. (Andreas Olerås, 

Begravningsbyråernas Transport AB, BBT) 

Vi är inte ute efter utseende utan mer praktiskt.  Vagnarna är idag det simplaste vi har och 

dessa behöver inte designas. Om jag måste välja design för en framtidsprodukt som skall följa 

med i bilarna så skulle jag föredra "Bild 1" för man vill ju ha något schysst. (Victor, Göteborgs 

Begravningstjänst AB) 

Bild 1 ger en bättre känsla, den tycker jag om bäst. Gillar det mjuka, detta skulle skapa ett 

mervärde och jag skulle kunna tänka mig att betala mer för en "designad" produkt. (Håkan 

Axelsson, Axelssons Begravningsbyrå) 

För att se moodboards se bilaga 6, Moodboard. 

3.3. TIDSMATRIS 

En tidsmatris utfördes för att kontrollera om marknaden saknar produkter inom en viss 

kategori. Om detta är fallet så kan slutprodukten styras åt i den riktningen där det idag saknas 
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produkter.  Nedan ses den utförda tidsmatrisen med tillhörande bildbeskrivning.

 

Figur 11, Tidsmatris 

1. Stryker ambulansbår– Produkten är färgad för att skapa ett intryck. Den används 

inom akutsjukvård och syns väl. Den är klassad som en topprodukt på grund av alla 

dess funktioner. 

2. Junkin bårvagn–En kombination med många funktioner samt ett genomtänkt uttryck i 

färg, material och form har gjort den till en omtyckt (näst intill standardiserad) produkt 

på marknaden. 

3. Orax Kistvagn–Funktionsmässigt utvecklad för sitt syfte. Konstruktionen styr 

designen, sterilt och bantat uttryck. 

4. Dragbord med släde–Funktionsmässigt utvecklad för sitt syfte. Konstruktionen styr 

designen, sterilt för enkel skötsel. 

5. Orax katafalk–Enkel konstruktion med en träskiva som gör den snygg samt ett skynke 

som döljer sidorna. Fyller sitt syfte vid ceremoni genom att skapa en känsla av 

värdighet. 

6. Orax brickvagn–Funktionsmässigt utvecklad till Orax system med funktion som 

huvudsyfte. 
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7. Saxvagn–Kompakt och konstruktionsmässigt förhöjd lösning över rörkatafalken. 

Energi utöver funktion har lagts på detaljutveckling för att skapa högre kvalitetskänsla. 

8. Rörkatafalk– Endast utvecklad för att fylla syftet att bära en kista gällande materialval 

och konstruktion. 

9. Specialtillverkad katafalk– Enkel funktion som utformas för att skapa intresse och 

reaktion hos beskådare. 

 

Trendpilen illustrerar hur marknadens framtida utveckling förmodar utveckla sig. Detta 

kontrolleras även i kortare undersökning se bilaga 6,Moodboardför resultatet av denna. 

 

Slutsats: För att nå toppskikt behövs nya lösningar då branschens utveckling gått långsamt. 

Generellt har interaktionen mellan människa – produkt förändrats och vi börjar få en mer 

emotionell syn på produkter, därav bilens lutning åt höger. 

 

Rekommendationer: För att skapa en framgångsrik lösning anser vi att användarens arbete 

måste underlättas i förhållande till befintliga lösningar. 

 

3.4. OMVÄRLDSANALYS 

För att skapa en produkt som löser problemen så bra som möjligt samt skapa inspiration och 

idéer till konceptgenerering utfördes en omvärldsanalys, en studie av konkurrenter, liknande 

produkter samt miljöer där den nya produkten kommer att användas. 

 

3.5. KONKURRENTANALYS 

Steg ett bestod av en konkurrentanalys,en studie av de produkter som används i något av de 

områden den nya produkten är tänkt att användas. 

Junkin bår  

Den produkt som används för att transportera kropp från vårdhem, bostad,bårhus och sjukhus.  

Junkin båren finns i två storlekar. De väger 26kg respektive 36kg och klarar av att lasta 294kg 

respektive 408kg.
34

 

Denna bår är den typ som studerats vid besök på bårhus i Västerås samt lik de som används av 

AISAB i Stockholm. Då det verkar finnas få alternativ tros denna produkt ha stor 

marknadsandel.  

                                                 

34
 Junkin Safety, Mortuary Cots, 2014 
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Figur 12, Bild Junkin bår, med och utan överdrag 

Till båren finns det färdiganpassade överdrag för att dölja kropp. 

Båren är konstruerad för att kunna hanterasav en person, detta inkluderar även lastning till 

fordon. För att detta ska fungera är båren utrustad med hjul i fronten, precis under skivan för att 

den ska kunna rullas in i bilen. När båren rullas in i bilen flyttas belastningen till hjulen i 

fronten av vagnen och belastningen på det främre benparet försvinner, dessa kan då fällas in 

vid kontakt mot fordonet. Benparet som stöter mot fordonet är utrustade med glidskenor i plast 

längs att inte repas och för att underlätta glid. 

När båren skjuts in i bilen träffar även de bakre benparet fordonet och fälls även detta benpar.. 

När det bakre benparet är helt uppfällt så ställs båren på två stöttor mot golvet i lastplanet för 

att motverka att vagnen rullar inuti fordonet. 

Båren har en något vadderad bädd som är löstagbar. Denna är gjord i ett plastliknande material 

och känslan är inte speciellt påkostad. Över bädden finns två spännband av liknande band som 

används till säkerhetsbälten. 

Hjulen på båren är gummiklädda både de övre och nedre hjulparen. 

Stöttben längst bak för att båren ska stå still i bil vid färd. 

Båren går att sänka stabilt vid användning då det främre benparet vinklas framåt och det bakre 

bakåt. Detta gör att båren inte blir instabil och kan tippa när den sänks. När den rullas in i bil så 

fälls båda benparen åt samma håll (bakåt mot handtag). 

Det går även att fälla in det främre benparet och då rulla båren på de övre hjulen. Funktionen 

blir då lik en pirra vilket förenklar hantering i trånga utrymmen eller hissar.  

Vid bårens främre del (fotända) finns det en kant som kan göra det möjligt att dra båren, men 

huvudsyftet tros vara att hålla en kropp på plats om båren lutas nedåt i backe eller med det 

främre benparet hopfällt. 

Stommen är tillverkad av anodiserade aluminiumrör samt skarvkopplingar av olika modell. 

Fördelar och nackdelar: 

 Ett flertal olika tillbehör. Det finns överdrag av olika typ, ersättningsdelar, skidor för 

vinteranvändning, mm. Säljs bland annat av Erikssons karosseri. 

 Enkel att använda ensam då den fäller ihop och fäller ut sig automatiskt 

 Städben gör båren stabil i bilen 

 Går att tillverka i olika färger då den är gjord i anodiserad aluminium 

 Fotstöd för kropp som fixerar bättre vid lutning av bår 

 

 Relativt hög vikt, (klarar onödigt hög last?) 
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 Risk för att båren viker ihop sig om den inte fälls ut korrekt. (se Figur 4) 

 Handtag går ej att justera efter hur användaren vill ha det. 

 Ramen blir väldigt kall på vintern, obekväm att ta tag i. 

 Något svårhanterlig fotbroms 

 

 

 

 

Figur 13 – Bild Junkin bår, övre hjulpar (hämtad från netauktion.se) 

 

Figur 14 – Bild Junkin bår, överblick (hämtad från netauktion.se) 
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Figur 15, Illustration Junkin bår, instruktion för att undvika ”drop”. 

 

 

Katafalk 

Katafalk är en produkt som används för transport av kistor. Katafalkens utseende kan variera 

beroende på var den används och den typ som syns nedan (Figur 15)  ”rörkatafalk” och 

används i kistlager, bårhus, vid kremering, och vid begravningar. Den vanligaste modellen är 

en rörram som kistan placeras på. Ramen är ofta utrustad med gummifötter så att kistan kan stå 

mer stabilt. 

 

Figur 16, Rörkatafalk 

 

Figur 17, Katafalk för ceremoni 
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Den nedre katafalken är från en tysk återförsäljare
35

och finns att få i olika modeller med 

varierande träslag samtmålade utföranden. Denna typ av katafalk är endast avsedda för 

användning i kyrka och formen är säljande faktor. De flesta katafalkerna verkar ha 

motsvarande funktioner men utseendetkan variera stort. Basfunktionerna är någon typ av stöd 

eller gummifötter för kista, fyra hjul varav två oftast försedda med broms. 

Fördelarna med en enkel rörramskatafalk är att vikten samt priset är lägre, nackdelarna är 

framförallt att den lätt rullar iväg om den ska lastas med kista av en person på grund av sin låga 

vikt. De är inte heller hopfällbara vilket gör dem stationära i lokalen där de används. De 

varianterna i trä är tunga men är troligtvis endast framtagna för att användas vid begravning, 

alternativt avskedsvisning. 

 

Katafalker från Orax AB 

Vagnarna nedan är katafalker avsedda för förflyttning och visning av kista, även förflyttning i 

samband med begravningsceremoni där man även gravsätter. De två vänstra träklädda 

katafalkerna har ett löstagbart handtag när de visas. 

Sex stycken uppvikbara handtag på stor träkatafalk möjliggör lyft och förflyttning vid ceremoni 

då kista är lastad. 

I bilden syns även hopfällbara katafalker som gör det möjligt att ta med dem i 

begravningsbilen. Dessa kallas sax- och vikkatafalk och används av de flesta 

begravningsentreprenörerna. De är gjorda i aluminium ochhar små gummiskydd för att hålla 

kistan stabilt. Den större saxkatafalken (nr. 2 i bild) har även uppvikbara handtag för att kunna 

lyftas med kista. 

 

Figur 18, Katafalker från Orax 

För- och nackdelar: (Träkatafalk) 

 Elegant utseende med trä och tygklädd katafalk 

 Kan visas utan synligt handtag 

 

 Stationära i lokalerna de används 

                                                 

35
 Erasmus A. Baumeister, Katafalke, 2014 
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 Svåra att lasta med kista ensam 

 En fast höjd 

För- och nackdelar: (Hopfällbara katafalker) 

 Kan visas utan synligt handtag 

 Hopfällbara och blir väldigt små 

 Kan enkelt transporteras i begravningsbil eller ställas undan när de inte används 

 Nr. 2 har utfällbara handtag för att kunna lyfta eller dra katafalken med kista ovanpå. 

 

 Svåra att lasta med kista ensam 

 En fast höjd 

 

Orax kisthanteringsvagnar 

Orax kistvagnar och katafalker finns i ett antal olika utföranden. Vagnarna är tänkta att 

användas vid hantering av kistor till och från kylrum, hantering av kroppar mellan plåtar och 

obduktionsbord, samt hantering av kistor i och ur fordon. Vagnarna kan även användas i 

avskedsrum för anhöriga. Då kan vagnens ben täckasmed ”rullgardiner”  och handtaget kan 

avlägsnas Detta skapar ett mer värdigt intryck samt minimerar klämrisk. 

Vagnen nedan används främst till lastning av kroppar mellan plåtar, kylrum och 

obduktionsbord. Vagnen drivs av 24V, två seriekopplade 12V av typ bilbatterier. Vagnen kan 

höjas högt för att ta emot kropp från de högsta plåtarna. För på- och avlastning finns ett 

drivband längst fram på vagnen som möjliggör hantering av plåtar eller kistor med en joystick 

placerad vid vagnens handtag. 

 

Figur 19, Orax kisthanteringsvagn normal läge (Bild från Västerås bårhus) 
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Figur 20, Joystick för styrning av kisthanteringsvagn 

 

Figur 21, Påsvetsade skydd för skydd av hjul samt elektronikbox för Orax kisthanteringsvagn 

 

 

Figur 22, Orax kisthanteringsvagn i högt lastläge 
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Figur 23, Orax kistvagn med löstagbart handtag, äldre modell 

Den vagn vi sett som har löstagbart handtag med elektriska motorer för höj/sänkning samt med 

rullar för att lasta på/av kistan enkelt finns på bårhuset i Västerås men används inte så ofta då 

den känns omständig. (Se bild ovan) 

Fördelar/nackdelar Oraxvagnar: 

 Enkel att använda ensam då den höjs/sänks samt lastar på och av med motorhjälp 

 Väldigt stabil 

 Rullgardiner döljer ben vid avskedsvisning 

 Enkel att ladda med uppladdningsbara batterier 

 Stark lyftkraft (250kg) 

 Hög lyfthöjd för höga kylrum 

 Variant med löstagbart handtag 

 

 Väldigt tung vilket gör den stationär i de lokaler den används 

 Hjul kan skadas i dörrposter etc. Se figur 20 för modifierat skydd dit svetsat av 

bårhuspersonal i Västerås 

 

Dragbord 

Ett dragbord är den produkt som finns installerad i bilarna och förenklar lastningen av kistor 

och bårar. Produkten kan dras ut ca 70cm vilket ur baklucka vilket ger möjlighet att enklare 

lasta i och ur kista eller bår. Dessa bord är utrustade med en bårsläde, se bårsläde beklädd med 

grå matta i figur 23, som glider längs med bordet. Funktionen med denna är att kistans främre 

ben kan placeras på släden och kistan går då enkelt att skjuta in längs bordet. 

Dragborden är fast installerade i begravningsbilarna och görs av bland annat Erikssons 

karosseri och Nilsson. 
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Figur 24, Övre halvan av bilden visar två dragbord i en begravningsbil.Ett dragbord ses även utdraget redo för lastning till 
rörkatafalk i den undre halvan av bilden 

3.6. Närliggande produkter 

Till närliggande produkter har andra typer av bårar, tillbehör och produkter med samband till 

önskade funktioner analyserats. 

Ferno International ambulansbår, Powerflexx 

En elektronisk ambulansbår med hydralstyrning för höj och sänkning. Konstruktionen verkar 

stabil och genomtänkt då den tillexempel har en justerbar kontrollpanel med batteriindikator för 

ambulansföraren, en låsningsskena som monteras i bilen och som även förser batterierna med 

laddning och ett utdragbart handtag i framkant för att enklare dra båren. 

Väger 60kg, kan lasta 317,5kg och är cirka 61cm bred. 

 

Figur 25, Ambulansbår, Ferno International 
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Stryker ambulansbår 

Elektronisk bår driven av borrmaskinbatterier. Bidrar till enkel laddning och hantering då dessa 

kan tas loss och laddas på annan plats.Denna bår ser ut att vara väldigt genomtänkt och med 

samma grundfunktion och konstruktionsutseende som Fernos motsvarande bår.Tydligt med 

gult som visar vart man inte ska hålla samt svart där det går att hålla.
36

,
37

 

 

Figur 26, Ambulansbår, Stryker 

 

Ferno Powertraxx 

Powertraxx klarar av att rullas upp och ner för trappor med drivhjälp. Fördelen med denna 

rullstollsbår är att den går att rulla upp och ner för branta trappor med en person i utan att 

användaren behöver hålla hela vikten av personen. Detta är löst genom rullband som försiktigt 

rullar över trappstegen.
38

 

 

Figur 27, Rullstolsbår, Ferno Powertraxx 
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 Stryker, katalog, 2014  
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Fixering av bår 

Fixering av bår i ambulans. Dessa koppar är till för att båren ska ligga stabilt i bilen medan den 

körs. En enkel konstruktion som håller allt på plats genom att bårens hjul ställs i dessa som är 

monterade i ambulansgolvet. Dessa används till bårar som inte är utrustade med skenor som 

håller båren på plats. 

 

Figur 28, Fixeringskopp för fixering av vagn i fordon 

 

Skena  för bår 

Denna skena är till för att fixera båren i ambulansen, och möjliggöra att båren rullas ut nästan 

helt men inte släpper från ambulansen innan användaren tryckt på en ”release-knapp”.
39

 

 

Figur 29, Skenstyrning av bår i fordon 
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Sufflett 

Enkelt skynke döljer kroppen kan anses värdigare än ett andra suffletter som mer liknar ett 

uppspänt tält. 

 

Figur 30, Cot covers bårskynke (hämtad från cotcovers.com) 

 

Brickvagn med löstagbar bårbricka 

Denna vagn används i bårhuset och är en del  av Orax kompletta system för bårhus. Detta 

innebär att avliden inte behöver lyftas av bårbrickan förutom när begravningsentreprenören 

kommer för omsvepning.
40

 

 

Figur 31, Brickvagn Orax med löstagbart lastplan 

 

Miljö där produkten kan komma att användas 

Produkten kommer att användas på äldreboenden/hem, i bårhus och vid ceremonilokaler. 

Produkten kommer att uppmärksammas mest i ceremonilokalen i samband med begravning och 

bör därför fungera väl i denna miljö. 

Nedan ses diverse tillbehör som kan syns i samband med ceremoni. 

Pallar:Pallar används idag för presentation av kista.
41
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Figur 32, Kistpallar, finns i olika utföranden 

Tillbehör i mässing: Utsmyckning av ceremonilokal sker ofta med mässingstillbehör för att 

skapa en vacker och harmonisk känsla.
42

 

 

Figur 33, Vanliga mässingstillbehör, dessa från Orax.se 

Skynke för att dölja katafalk 

Olika varianter av skynken finns på marknaden och dessa är alla väldigt enkla i utförandet. De 

mer avancerade skynken som ses går ofta inte att avlägsna. Dessa skynken kan komma i olika 

utföranden och färger.
43

 

                                                 
42 Orax.se, Produkter, 2014 
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Figur 34, Skynke för att tänka vagn under ceremoni 

Kistdekoration 

Vid bildsökning på ordet "kistdekoration" (2014-02-19) på söknmotorn google erhölls bilderna 

nedan vilka visas som en "print screen". Dessa visar på en stor variation av 

blomsterarrangemang i olika utföranden och färgkombinationer. 

 

Figur 35, Bildsökning av ordet "kistdekoration" 

 

Insikter som uppstått i samband med undersökning av miljö. 

 Måste ha en neutral färg som inte skär sig mot diverse blomsterarrangemang. 

 Mässing, ek, vitt är vanligt förekommande.  

 Låga Kelvintal på belysningen ger varmt ljus. 

 Kan belysning installeras i produkten kanske en ny dimension kan uppnås. (självklart 

valbar) 

 

3.7. KRAVSPECIFIKATION 

Vid projektets början erhölls en kravspecifikation utav uppdragsgivaren. Denna innehöll 

max/min mått, temperaturkrav, lastvikt samt ytterligare detaljer som var dittills förutbestämt. 

Specifikationen reviderades och skickades ut i ny upplaga då ändringar gjordes under 

projektets gång. För att se den kravspecifikation som erhölls vid projektets början se bilaga 7, 

Kravspecifikation uppdragsgivare. 

Efter att marknadsundersökningen utförts kunde specifika kundkrav listas för att precisera de 

behov och önskemål en kommande produkt behöver uppfylla. Uppdragsgivarens krav skrevs 

ihop med kundkraven och bildade krav och mål att uppnå för produktutvecklarna. Denna 
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specifikation har varit grunden för att se till att inga behov eller krav förbisetts i utvecklingen. 

För att se hela dokumentet se bilaga 8, Allmänna kundkrav. 

För att enklare kunna jämföra olika lösningar eller val av komponenter sorterades kundkrav 

och beställarens kravspecifikation ut till en mätbar kravspecifikation som kan ses i bilaga 9, 

Kravspecifikation samt bilaga 14, Kravspecifikation sorterad. Skillnaden mellan dessa och 

kundkraven är mätbarhet, för att möjliggöra kontroll av uppfyllandegrad. 

 

3.8. FUNKTIONSANALYS 

Vid skapandet av funktionsanalysen diskuterades huvudfunktionen noggrant fram. I tidigare 

utförd funktionsanalys menade man på att huvudfunktionen var att "minska antal lyft vid 

hantering av kistor". Denna funktion omvärderades och blev stödfunktion i den nyskapade 

analysen. Detta med anledning av att hantering av kistor innefattar förflyttning av kistor, vilket 

kräver en transportfunktion hos produkten. Det vill säga att funktionen "minska antal lyft vid 

hantering av kistor" är underordnad funktion till att transportera kista.  

 

FUNKTIONSANALYS 

Huvudfunktion 

- Transportera kista eller människokropp i och utanför fordon 

Delfunktion 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Stödfunktion 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-   

-  

-  

-  

-  

-   

-  
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Tabell 2, Funktionsanalys 

 

3.9. KONCEPTGENERERING 

Innan konceptgenereringen påbörjades så skapades en tydlig definition av problemet,se 

nedbrytning av problemområdet sida 11-12.Fokus låg vid att utveckla de definierade 

komponenterna efter slutproduktens huvudsyfte.  

Konceptgenereringen som utfördes kan delas in i tre kategorier: 

 Brainstorming – Koncept genererades utifrån erfarenhet 

 Inspiration från konkurrenter – Inspirerats av befintliga lösningar 

 Inspiration från närliggande produkter – Inspirerats av hur önskvärda funktioner löses hos 

andra produkter utanför problemområde. 

Resultatet av konceptgenereringen ses nedan. Dessa koncept användes därefter som indata i 

Pugh’s matris. 

Koncepten presenteras i vissa fall med både skiss och CAD-modell. Detta beror på att 

konceptet har presenterats för arbetsgivaren för feedback. De koncept som uppstått efter 

inspiration från konkurrenter eller närliggande produkter identifieras med en kommentar 

under konceptbilden. För att läsa om alla inspirationskällor se bilaga 10, Inspiration. 

Handtag: 

Hantag 1, Utdragbara lyfthandtag 

Möjlighet att dra ut handtag ur styret för att underlätta vid lyft. Bockat styre för lättare greppa 

det om inskjutet. 
 

 

Figur 36, Koncept handtag 1 

 

Handtag 2, Justerbar bår i längdled 

Förlängning av skiva med utdragbar kortsida skapar värdighet vid frakt av långa personer. 

Bildar också handtag.  
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Figur 37,Koncept handtag 2 

 

Hantag 3, Stödben blir bärhandtag 

Stödben kan fällas och bildar då handtag för lyft. 

 

Figur 38, Koncept handtag 3 

 

Hantag 4, Lösa handtag 

Handtag för lyft som finns i bil eller följer med vagn. 
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Figur 39, Koncept handtag 4 

 

Hantag 5, Utvikbara handtag 

Handtag viks ut för lyft av vagn om den behöver lyftas, plats för 4 personer. 

 

Figur 40, Koncept handtag 5 

 

Hantag 6, Handtag runt om vagn 

Bockad profil runt skiva för möjlighet till lyft. Även möjligt att fästa "transportskynke" i denna 

profil. Profilen kan vinklas för att underlätta lyft eller hålla kropp vid transport. 
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Figur 41, Koncept handtag 6 

 

Handtag 7, "Pilplacering" av handtag 

För att skapa rätt fördelning av last vid transport som sker av lyft vagn i sluttning kan handtag 

placerad i en "pilplacering" längs vagnen. Det vill säga en person lyfter bak, två personer lyfter 

längs kant i den främre sektionen av lastplanet och en person lyfter längst fram. 

 

Figur 42, Koncept handtag 7 

 

Hantag 8, Utvikbara handtag 

Handtag viks ut under skivan.  
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Figur 43, Koncept handtag 8 

Hantag 9, Utdragbart handtag 

Vinklat handtag som är gömt i en box. Dras ut. Kan justeras i vinkel. 

 

Figur 44, Koncept handtag 9 
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Hantag 10, Handtag med gångjärn 

Justerbarhet i axel. Utdragbart alternativ, göms under skiva. 

 

Figur 45, Koncept handtag 10 

 

Handtag 11, Inskjutbart 

Justerbart i olika lägen. Låses likt ett strykbräde. 

 

Figur 46, Koncept handtag 11 
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Kontrollpanel: 

Panel1, Panel fäst i handtag 

Panel som monteras runt profil. 

 

Figur 47, Koncept panel 1 

 

Inspiration för denna panel: Konceptvagn Getinge. 
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Panel 2, Styrning med vred 

Vred som styr standardlägen samt upp/ner. Eventuella övriga funktioner kan monteras mellan 

dessa.  

 

Figur 48, Koncept panel 2 

 

Figur 49, Koncept panel 2, renderad bild 

Inspiration för denna panel: Cykelväxel 
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Panel3, Mobil 

Löstagbar kontroll till panel. För körning till/från lägsta läget. Ergonomisk. 

 

Figur 50, Koncept panel 3 

 

Panel4, Handkontroll 

Kontroll med kabel. Kontroll utformad som del av panel. Kontrollen kan separeras från enhet. 

 

Figur 51, Koncept panel 4 

 

Figur 52, Koncept panel 4 med separerad kontroll 
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Panel5, Mobil panel 

Löstagbar panel som kan fungera som både kontroll och panel. Display för extra funktioner och 

tydlighet. 

 

 

Figur 53, Koncept panel 5 

 

Panel 6, "kundvagnen" 

 

 

Figur 54, Koncept panel 6 

Inspiration för denna panel: Kundvagn 
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Släde: 

Släde 1, Skenstyrning i lastplan 

Släden rullar i spår/skenor på bärplanes ovansida. Släden är försedd med rullkulor eller 

glidskenor. 

Två slädar kan användas för eventuell lastning mot egentillverkad katafalk. 

 

Figur 55, Koncept släde 1 

 

Figur 56, Koncept släde 1, renderad bild 
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Släde 2, ”Överjustering” 

 

 

Figur 57, Koncept släde 2 

 

Släde 3, Teleskop 

 

 

Figur 58, Koncept släde 3 
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Släde 4, Omslutande släde för styrning 

Släden utformas för att antingen gå i spår eller omsluta lastplanet. (olika varianter av spår) 

 

Figur 59, Koncept släde 4 

 

Släde 5, Rullar i skena med hjul 

Släde med hjul går i skena monterad under skiva.  

 

Figur 60, Koncept släde 5 
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Bår(Till kategori ”bår” har övriga komponenter, vilka berör vagnens lastplan, räknats.) 

Bår 1, Fästanordning för kropp 

Rulle likt ”entréband” med åtdragningsfunktion.  

 

Figur 61, Koncept bår 1 

Inspiration för denna låsning: Everlast träningsväska 

 

Bår 2, Bårdyna (tillbehör) 

Vikbar stoppning för transport av kropp ”bekvämare” och värdigare hantering av avliden. 

 

Figur 62, Koncept bår 1 
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Bår 3, Pirra 

Skapar möjlighet att använda vagnen som pirra vid hämtning av kropp i trånga utrymmen. 

(exempelvis hiss) 

 

Figur 63, Koncept bår 3 

 

Bår 4, Lampa fram (tillbehör) 

Belysning för bättre sikt. Bärplan klädd i önskad "finish" 

 

Figur 64, Koncept bår 4 
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Bår 5, Täckning av ben med tyg i lös rulle 

Spole med tyg likt rullgardin vilken fästs i ena kortsidan och dras runt vagnen. 

 

 

Figur 65, Koncept bår 5 

 

Bår 6, Täckning av ben med löst tyg 

Täckning av ben med tyg som fästs med hjälp av kardborreband, eller skena (profil). Konceptet 

är aktuellt i dagensprodukter nedan ses en katafalk tillverkad av Orax. 

 

Figur 66, Koncept bår 6, befintlig produktlösning från Orax (hämtat från orax.se) 
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3.10. KONCEPTSCREENING 

3.10.1. PUGH’S MATRIS 

Då slutprodukten består av en monterad produkt med icke fastfällda parter så användes Pugh's 

matris för att effektivt välja de parter som var lämpligast efter verifierade behov. Det vill säga 

istället för att verktyget utfördes på helhetskoncept så utfördes den på detaljnivå, detta för att 

minska den komplexitet som lätt uppstår vid jämförelse av många funktioner mot många 

behov. Koncepten som jämfördes var resultatet av konceptgenereringen.  

Beslut om att välja befintliga skynken till att täcka kropp fastställs innan man tar alla koncept 

till utvärdering i Pugh's matris. Detta med avseende på att dessa lösningar är enkla och billiga 

och kan om önskas med enkelhet utvecklas i framtiden.   

Pugh's utfördes separat för detaljerna; hålla kropp, släde, kontrollpanel, handtag och katafalk 

(dölja ben)vilka kan härledas till kravspecifikationen.Resultatet analyserades och 

dokumenterades, se nedan. För fullständigt utförande av verktyget se bilaga 11, Pugh's Matris. 

 

Resultat Pugh's Matris omgång 1 

Hålla kropp: 

 I och med att fästbanden göms undan känns produkten mer genomarbetad och 

därigenom mer förtroendeingivande.  Enkel åtspänning av banden behöver säkerställas.  

 

Släde:  

 Släde 3 får höga poäng för den uppfyller kravet "Låsning i ändläge". Dock är överföring 

till katafalk en viktig funktion som inte kan förbises. 

 Kan låsning i ändläge appliceras på släde 2 och släde 5 kommer dessa bli bättre som 

helhet. 

 Släde 1 är inte längre aktuell efter nya överenskommelser pga. ingrepp i skiva. För att 

kunna nå katafalk måste släden även vara avtagbar.  

 

Kontrollpanel 

 Eftersom paneler med kontroll ökar klämrisken drar det ned totalvärdet. Kan vi 

bibehålla hög säkerhet mot klämrisk utan att användaren behöver böja sig ned i 

katafalkläge är mycket vunnet. 

 Dagens produkter har relativt gammal teknik och ny utformning eller teknik kommer 

förmodligen upplevas som en bättre lösning.  

Handtag 

 Handtag 2 kan eventuellt användas som ett bär/draghandtag fram men är dock uteslutet 

som huvudhandtag. 

 Handtag 4,5 och 8 har efter möte 20/3 beslutats vara av låg vikt. Fokus ligger på 

handtag fram och bak. 
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 Att kunna fälla in handtaget har efter diskussion med beställare framkommit som 

önskvärt. 

 Handtag 10 måste förbättras med avseende på klämrisk. 

 

Katafalk(dölja ben) 

 För att kunna lösa detta problem bra behöver montering/demontering göras enkel. 

Slitaget kommer självklart vara högre men livslängden kommer kunna vara tillräckligt 

lång för att accepteras.  

Efter första omgången i verktyget utvecklades de detaljer där fler än ett koncept som 

fortfarande var aktuella. Släde, kontrollpanel och handtag fick genomgå ytterligare en omgång 

i verktyget och resultatet kan ses nedan. 

Resultat Pugh's Matris omgång 2 

Släde 

 Släde 2.3 uppfyller kraven bäst. Konceptet är en billig lösning som kan generera 

framtida reservdelar då glidytor slits. Detta kräver enkel montering/ demontering av 

glidplan. Konceptet kan även modifieras så att det rullar på valsar eller hjul för minskad 

friktion. 

Den låga siffran som erhölls i friktionsraden är godtagbar. Friktionen är högre jämfört 

dragbordet men fullt acceptabel.  
 

Kontrollpanel 

 Panel 2.2 har en enkel konstruktion som ger ett intryck av hållbarhet. Wow-effekten 

kan möjligen uppnås genom att tända panel 2.2 när den dras ut. 

 Panel 2.4 ger ett intryck med "wow-känsla" när den viks upp utan att verka onödigt 

komplex. 

 Panel 2.5  skapar god ergonomi då placeringen är under handtaget. Kan denna panel 

skyddas bättre vid användning får den högst poäng. Konceptet gör även att handtaget 

kan placeras så nära bärplanet som möjligt.  

 

Handtag 

 Handtag 2.3 får låga poäng då möjligheten att hålla ett brett grepp försvinner i och med 

fästenas placering. 

 Handtag 2.1 och  2.4 är inte styrande för konstruktionen (enkelt utformade) och måste 

anpassas mot kontrollpanelen.  

 

3.11. Konceptval 

Konceptvalen på detaljnivå skapades utifrån resultatet ur  Pugh's Matris. Nedan ses hur 

resultatet styrde processen fram till ett komplett koncept.  

Detaljer: 

Hålla kropp/infästning: En färdig komponent från varumärket uppfyller resultatet ur Pugh's 

matris omgång 1. Denna produkt är enkel att använda vilket är önskvärt för slutprodukten. 
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Funktionen bör efterliknas dock med en mindre fästkrok i mjukt material för att undvika 

skrammel. Se nedan. 

 

Figur 67 

Släde:Släde 2.3 modifierades en del efter det att den verifierats som bäst lämpad för 

slutprodukten. Den tänkta styrskenan byttes ut och en kantlist med tillhörande glidlist i plast 

ersatte denna. Glidlisten fäster på undersidan av vagnens lastplan och styr släden i längsled. 

Motivering till beslutet var bland annat att; aluminium som glider mot aluminium kan skapa 

missljud, vilket kan lura användaren att tro att vagnen repas. Kantlist kombinerat med 

glidskena i plast minskar förmodligen även totalvikten och gör att kantlisten kan utformas 

"smartare", med bland annat infästning för främre och bakre kantlist. 

Kontrollpanel: De vinnande koncepten 2.2, 2.4 och 2.5 kombinerades med varandra för att 

uppnå känslor som hållbarhet, enkelhet, ergonomi och skyddad vid användning. Det 

resulterade i en mindre panel placerat mitt på handtaget med kort avstånd från grepp till 

styrning. För att uppnå god ergonomi måste panelen placeras på bra avstånd från användaren, 

främst i höjdled. Vid en för lågt placerad panel måste användaren böja sig för att se vad 

knapparna eller display indikerar. Även användarens hållning påverkas av detta vid användning 

av slutprodukten. 

Handtag:Ett enkelt handtag som tillåter brett grepp samt fungerar bra med panelen 

utformades.  

De vinnande komponenterna illustrerades i en enklare CAD-modell för att kontrollera om 

konceptet uppfyller problemformuleringen. 

 

Figur 68, Komplett koncept 

Efter kontroll av Pugh's matris för hantag ses handtag 8 som en bra ersättare för att uppfylla 

ergonomikraven verifierade för kontrollpanelen. Detta handtag var först tänkt som lyfthandtag 
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vid lyft av vagnen men konstruktionen kan likväl appliceras på styrhandtaget. Då de koncept på 

handtag som genomgått Pugh's omgång 2 saknar motivering för att dessa skall vara bättre. 

Handtag 10 kan även ha fungerat. Argumentet för att välja handtag 8  baserades på enkelhet att 

ta fram handtaget för användaren, handtag 8 kan manövreras med en hand det kan inte handtag 

10. 

 

Figur 69, Dimensioner hämtade ut Wanzl produktkatalog för kundvagnar (hämtad från webdanmark.com) 

Dockningsben kortades ner 20mm vilket minskade kontrasten mellan dem och vagnens 

lastplan. De bortagna millimetrarna måste kompenseras i fordonskonstruktionen för att vagnen 

skall få plats i fordonet i hopfält läge. 

 

 

3.12. KONCEPTUTVÄRDERING 

3.12.1. QFD 

Verktyget användes för att förtydliga hur väl dagens produkter, konkurrenter, uppfyller de 

kundbehov som urskildes i marknadsundersökningen. Att kunna jämföra dessa mot varandra  

och mot utvecklat slutkoncept med avseende på hur väl dessa tillfredställer de urskiljda 

behoven anses mycket värdefullt för utvecklingsprocessen.  Se bilaga 13,QFD för fullständigt 

utförande. 

Ur marknadsundersökningen skapades dokumentet "Allmänna kundkrav", se bilaga 8, 

Allmänna kundkrav. I detta dokument har relevanta krav och önskemål utifrån 

kravspecifikation och marknadsundersökning sammanfattats för att skapa en tydlig överblick 

av vad som måste tillgodoses. 

För att möjliggöra användning av dessa "allmänna kundkrav" i verktyget måste dessa 

omvandlas till tekniskt mätbara specifikationer. För att tydligt kunna spåra hur kundkrav 

utvecklas inom verktyget så har alla krav i dokumentet "Allmänna kundkrav" tilldelats en 

beteckning. Denna beteckning består av två nummer. Det första numret anger vilken 

huvudkategori behovet tillhör och det andra uppger själva behovet inom den fastställda 

kategorin. De två olika siffertalen skiljs åt med en punkt. I  bilaga 9, Kravspecifikation har den 

nämnda omvandlingen skett och de krav som tidigare varit otydliga eller subjektiva har erhållit 

en förbättrad tekniskt hänförbar beskrivning och kallas numera "specifikation". De olika 

specifikationerna beskrivs med en teknisk mätbar enhet och ett målvärde. Specifikationerna har 

även analyserats och rangordnats efter hur viktig den är för uppfyllandet av slutproduktens 

huvudsyfte. Denna kravspecifikation sorterades därefter med avseende på prioritet för att 
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urskilja vilka specifikationer som redan i detta stadium av processen bevisats betydelsefulla, se 

bilaga 14, Kravspecifikation sorterad. 

När all nödvändig indata fanns tillgänglig så fördes den in i QFD-verktyget. "Allmänna 

kundkrav" fördes in i kolumnen "customer needs"medan den sorterade kravspecifikationen 

fyllde ut  raden "engineering metrics", se figur 6, Houseof quality, inom teoribeskrivning av 

verktyget. Här valdes att ta bort några av specifikationerna för att de inte tillförde något värde. 

De som värderades bort var: 

 

 Omställningstid mellan standardhöjder - Arbetsgivaren har meddelat att de inte önskar 

förinställda lägen, detta på grund av öka klämrisk. 

 Möjlighet att dölja kropp - Ett måste oavsett  resultat av QFD. Dagens lösningar fungerar. 

 Kropp skall kunna säkras på lastplan - Ett måste oavsett  resultat av QFD. Dagens lösningar 

fungerar. (Lösning likt produkter från Cot covers är ett alternativ) 

 

Därefter viktades sambandet mellan behov och specifikationer med tre olika värden, 1, 3, 9, där 

värdet nio visar på ett högt samband, 3 ett medelmåttigt samband och 1 inget eller obetydligt 

samband.  Detta resulterade i en tydlighet över vilka specifikationer som var viktiga och 

mindre viktiga. Resultatet skiljde sig en del från rangordningen i kravspecifikationen och 

resulterade i fem specifikationer med höga värden och tre med låga värden.  

Specifikationerna; skydd för främre hjulparets axel, hjuldiameter fram och slitbana hjul  visade 

sig vara av mindre vikt. 

Konkurrenterna viktades mot  "allmänna kundkrav" och specifikationer i verktyget och ett 

"medelvärde" ur resultatet fick summera jämförelsen. 

 Då den tänkta slutprodukten inte har någon direkt marknadskonkurrent så valdes konkurrenter 

utifrån produkter på dagens marknad som utför de essentiella funktioner som slutprodukten 

måste uppfylla i färdigutvecklat tillstånd. Tydligheten i verktyget minskar lite på grund av 

avsaknaden på direkta konkurrenter dock så kunde de bästa egenskaperna hos de valda 

konkurrenterna verifieras. Dessa högpoängare markerades med röd färg för att senare 

analyseras.  

Diagram över hur väl konkurrenterna uppfyller tekniska krav och marknadskrav skapades 

också för att skapa en totalbild över hur en konkurrent generellt står sig mot dessa skapades, för 

att ta del av slutsatserna ur QFD samt QFD-diagramse bilaga 15, QFD diagram samt bilaga 16, 

QFD slutsatser. 

 

3.13. DESIGN FOR X 

3.13.1. DESIGN FOR MANUFACTURING & ASSEMBLY 

Delar av DFM användes i utvecklingen av komponenterna "kantlist längs sidor", 

"kontrollpanel", "handtag", "infästning handtag", "glidlister (under)" samt "slädens sidprofil". 

Då koncepten hade verifierats och analyserats i Pugh's matris optimerades de för tillverkning. 

Vagnens lastplan hade sedan tidigare utvärderats och fastställts av arbetsgivaren. 

Dockningsbenen samt bärande konstruktion konstrueras av företaget VMB och lämnas därför 

också utanför analys.  
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Alla steg i monteringen kan utföras då vagnens lastplan är vänt upp och ned.Om önskat kan 

även kantlist längs sida och glidlister monteras separat.   

Kantlist längs sida: 
1. Uppskatta tillverkningskostnad  

Materialkrav: Slitstark, stöttåligt, temperatur resistent, erhålla snygg ytfinish. 

Komponentens utformning: Enkel att strängpressa. Aluminium eller HDPE kan vara av 

intresse, HDPE för goda glidytor om släde skall glida mot kant. 

Verktygskostnad: Strängpressning i HDPE uppskattat pris verktyg 25 000-50 

000SEK.
44

Uppskattat verktygspris för strängpressning i aluminiumcirka 9000SEK.
45

 

Aluminium då uppfyller materialkraven bäst med en billigare verktygskostnad. 

2. Reducera komponentkostnader 

Det finns inga standardlister som uppfyller måttkraven.
46

 Konstruerar en egen profil, se bilaga 

17, Kantlister. 

3. Reducera monteringskostnad 

Profil konstrueras så att den är symetrisk detta för att verktygskostnaden reduceras samt att den 

inte kan monteras åt fel håll. Infästning för "främre/bakre kantlist" integreras i profilen. 

Limspalt konstruerad i profilen för enkel montering. Denna list kan monteras i en linjär 

riktning, åt alla håll och kräver inga verktyg. 

 

4. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

Besluten påverkar endast slutprodukten positivt. 

 

Slädens sidprofil: 

1. Uppskatta tillverkningskostnad  

Materialkrav: Slitstark, stöttåligt, temperatur resistent, erhålla snygg ytfinish.  

Komponentens utformning: Enkel att strängpressa.  

Verktygskostnad: Denna komponent bör erhålla samma material som kantlist för att skapa 

enlighet. För denna profil gäller även samma argument som för punkten ovan. Pris för verktyg 

cirka 9000SEK + material och kostnad för kapning och efterbearbetning av profilen. 

Fördelaktigt att använda sig av samma material på släde och kantlister då materialpriset 

generellt sjunker vid inköp av större kvantitet. 

2. Reducera komponentkostnader 

Det finns inga standard lister som uppfyller måttkraven.
47

 Konstruerar en egen profil, se bilaga 

17, Kantlister. 

 

3. Reducera monteringskostnad 
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 Johnsson, Anders, TH Extrusion AB, Mejlkontakt 2014 
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 Tobiasson, Ted, SAPA, Mejlkontakt 2014 
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47
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Slädens sidprofil är konstruerad så att slädens lastplan kan vila på klackar. Här finns möjlighet 

till att limma, skruva eller klämma fast lastplanet. Tanken är att dessa skall limmas ihop, men 

om slädens lastplan kommer att vara i annat material än vagnens så kan separering av dessa 

förenklas med skruvinfästning.Detta för enkel att förenkla demontering i slutet av produktens 

livscykel samt eventuellt utbyte av ett slitet lastplan. 

 

4. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

Besluten påverkar endast slutprodukten positivt. 

 

Kontrollpanel: 

1. Uppskatta tillverkningskostnad  

Materialkrav: Måste vara slitstark, stöttåligt, temperatur resistent, erhålla snygg ytfinish.  

Komponentens utformning: Enkel att bocka till panelens framsida. Aluminium- eller stålplåt 

kan vara av intresse. Plast räknas bort i detta skede då produktionen till en början är av 

mindre skala och blir därför dyr, dock bör detta ses över om större kvantiteter uppstår i 

framtiden. 

2. Reducera komponentkostnader 

Kostnaden för en bockad plåt är inte stor dock kan priset för den elektronikdosa på plåtens 

baksida höja kostnaderna då denna förmodas att formsprutas i ett stycke. Man bör kontrollera 

om elektronikdosa med acceptabel passform finns på marknaden för att till en början 

undvikadenna verktygskostnad. För att lönsamhet skall uppnås vid formsprutning behöver man 

uppnå en seriestorlek påöver 1000 detaljer.
48

 

Till en början kan dock denna elektronikdosa med fördel specialbeställas och tillverkas i 

mindre serier för att skuta upp verktygskostnad.  Ett alternativ är att använda strängpressade 

hörnprofiler tillsammans med plåtar för att skapa en lättillverkad konstruktion, likt figur nedan. 
 

 

Figur 70, Hörnprofil, SAPA 

3. Reducera monteringskostnad 

Om eget verktyg införskaffas bör infästning för bockad plåt och handtag integreras i 

elektronikdosan. 

 

4. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

Besluten påverkar endast slutprodukten positivt. 
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Handtag: 

Uppskattat material, Aluminium stång (SAPA Round bar) 

1. Uppskatta tillverkningskostnad  

Materialkrav: Måste kännas stabil och robust. 

Komponentens utformning: Denna komponent finns i standardutförande och erhåller därmed 

ett godtagbart pris.Efterbearbetning i form av svarvning är nödvändig för att ge plats åt 

greppytor vid handtagets ändar. 

2. Reducera komponentkostnader 

Egna fästarmar för handtag måste tillverkas. Dessa kan specialbeställas och enkelt fräsas ut ur 

aluminiumplåt med rätt godstjocklek (4mm). Då många fästarmar kan fräsas ur samma plåt 

under samma CNC-program bör kostnaden vara acceptabel.  

 

3. Reducera monteringskostnad 

Handtagets fästarmar är identiska och tydlig form försvårar felmontering av dessa. Svetsning 

krävs mellan handtag och fäste. 

 

4. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

Besluten påverkar endast slutprodukten positivt. 

 

Infästning handtag/vagnens lastplan: 

1. Uppskatta tillverkningskostnad  

Materialkrav: Måste klara påfrestning från handtag. 

Komponentens utformning: Möjligt att skära ut önskad profil och sedan bocka till den. 

Material 4mm aluminiumplåt. Legeringsval får göras av tillverkare. 

2. Reducera komponentkostnader 

Denna komponent håller infästning för handtagens fästen samt låsning av dessa, det vill säga 

två komponenter har kombinerats till en. Denna del används även för det främre handtaget för 

att minska antalet varierande komponenter. 

 

3. Reducera monteringskostnad 

Fästet är bockat så att det endast måste centreras längs kortsida av montör vid monteringen. 

Detta genom att fästet utformats med en kant som ligger mot kortsidans list och låser en den i 

en riktning. 

 

4. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

Besluten påverkar endast slutprodukten positivt. 

 

Glidlister (under): 

1. Uppskatta tillverkningskostnad  

Materialkrav: Låg friktionskonstant, slittålig och temperaturresistent  
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Komponentens utformning: Går att få kapad i kvadratiska stänger, föreslaget material 

UHMWPE då materialet har utmärkta friktions- och nötningsegenskaper. Materialet används 

vanligen till glidlister i industriapplikationer och fungerar inom angivet temperaturintervall.
49

 

2. Reducera komponentkostnader 

Denna komponent bär ingen större kostnad jämfört mot resterande komponenter. 

Skapad symetriskt i ändarna för att samma komponent skall kunna användas på vagnens båda 

sidor. 

 

3. Reducera monteringskostnad 

Limas i underkant av "kantlist längs sida". Detta kan utföras innan kantlisten monteras på 

vangen om såönskas. 

 

4. Analysera om tagna DFM-beslut påverkar andra faktorer  

Besluten påverkar endast slutprodukten positivt. 

 

3.13.2. DESIGN FOR MAINTENANCE 

För att möjliggöra underhåll av vagnen eller utbyte av delar gjordes en översyn med avseende 

på montering, demontering samt rengöringsmöjligheter. 

Specifikt innebär detta att djupa veck och kanter har tagits bort längs kantlisterna för att 

möjliggöra rengöring. 

Den främre och bakre kantlisten är i huvudsak skruvad och går därmed att byta ut enkelt. 

Inget har utformats för att dölja benkonstruktion eller motorer för att enkelt kunna upptäcka 

och åtgärda fel samt skapa tillgänglighet av vagnens rörliga delar för underhåll. 

Slitdelar såsom greppyta på huvudhandtag och glidplan till släde är utformat så att dessa enkelt 

går att  byta ut efter behov. Beställning av nya reservdelar och montering kan utföras av 

användaren. 

 

3.13.3. DESIGN FOR RELIABILITY 

3.13.3.1. FMEA 

En FMEA utfördes  genom att de delar som konstruerats på vagnen bildade följande 

kategorier:Lastplan, släde, huvudhandtag, draghandtag, display/panel, fäste handtag/lastplan, 

fästband, skynke, sufflett och kulsnäppfästen. 

Under respektive kategori listades fel som ansågs kunna uppstå i varje funktion. Effekten av 

detta fel skulle noterades och värden för felfrekvens, allvarlighetsgrad och upptäckssannolikhet 

fylldes i för att beräkna ett risktal. 

De fel som ansågs ha höga risktal eller allvarliga effekter kontrollerades för att se om 

konstruktionen kunde ändras. När ändringar på de fel som ansågs allvarliga nog gjorts 

beräknades nya risktal vilka i många fall halverades jämfört med tidigare. 

FMEA resulterade i följande förändringar: 
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 Långa limfogar längs kantlisterna för att bidra till styvhet i konstruktionen. Tidigare var 

det tänkt att limma med längre mellanrum, tillräckligt för att hålla fast kantlisterna. 

 Montering av borste i framkant på släde för att hålla sten/grus borta från lastplan. 

 Se till att skapa tydliga instruktioner till montör vid limning. 

 Tåligare komponent monteras i framkant för att undvika att styrskena för släde böjs vid 

kollision. Denna komponent blir främre draghandtag. 

 Anpassat utrymme mellan släde och lastplan så det finns ett spel för felmarginaler. 

 Främre och bakre kantlister skruvas samt limmas för att minimera risken att de lossnar. 

 Slädens sidoprofiler minskas något i höjd för att hamna precis under slädens lastplan. 

Detta för att sidoprofilen inte ska ta upp last vid felplacerad kista. 

 Bakre kantlist utformas med bockning för att undvika vass kant med klämrisk. 

 Inbromsning av handtag med gasfjäder för att undvika klämskador. 

 Försegling av elektronik med ”Performix liquid tape”. 

 Simulering för dimensionering av yta för infästning av handtag. 

 Plåt limmas där kulstäppfästen eventuellt placeras, sedan skruvas fästena mot denna  

istället för att de enbart limmas direkt mot lastplanets undersida. 

För att se hela FMEA-dokumentet se bilaga 18, FMEA.  

 

3.14. COMPUTER AIDED DESIGN 

CAD-programmet Solidworks användes vid framtagning av tredimensionella modeller, vilka 

skapats för att illustrera de koncept som framtagits under processens gång, samt relevanta 

ritningar för dessa. 

Handtaget och dess infästning är de komponenter som utsätts för hög påfrestning. För att 

säkerställa att handtaget inte är underdimensionerat så utförs en simulering av problemet i 

Solidworks.  

Då infästningen för själva handtaget kan förankras på olika sätt i vagnens lastplan så ligger 

fokus i att utvärdera om handtagets fästarmar klarar påfrestningen. Vid denna simulering lades 

en last på 1500N på för att simulera ett lyft av vagnen lastad med kista. Denna last är orimligt 

tung att utföra för en vanlig användare men för att säkerställa hållfasthet och osäkerhet 

iprogrammets beräkningar så överdimensionerades denna.   

Endast lyftsimulering utfördes då denna belastning antas bli högst på grund av tänkbara 

scenarion, exempelvis lyft över tröskel. 

Endast det bakre handtaget kontrollerades mot belastningen, då det främre handtaget håller 

samma konstruktion men med kortare hävarm och blir därför mindre påfrestat. 
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Figur 71, Simulering lyft, spänningsresultat 

 

 

Figur 72, Simulering lyft, deformationsresultat 

Resultatet av simuleringen påvisar att komponenten påfrestas under sträckgränsen och 

deformationen blir ca 4mm längst ut i handtagets ändar. Simulering utfördes i materialet 

aluminium 6063-T6. 

 

När slutkoncept fastställts och verifierats så skapades de olika komponenterna för att passa mot 

varandra, och när dessa var klara monterades konceptet ihop för att erhålla sin definitiva form. 

Renderingar utfördes sedan för att illustrera slutkonceptet. 
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4. RESULTAT 

Nedan visas renderade bilder på hela vagnen samt utvecklade komponenter. För att se ritningar 

på separata komponenter se bilaga 19, Ritningar. 

 

Figur 73, Vagnen framför begravningsbil 

 

Figur 74, Vagnen i körläge 
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Vid visning och ceremoni används ett skynke för att täcka vagnens ben. 

 

Figur 75, Vagnen i katafalklägen med skynke 

 

 

Figur 76, Vagnens olika lägen vid användning. 
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Nedan visas vagnen hur den sitter monterad på den modul som är fast i fordonet. 

 

Figur 77, Vagnen hopfälld i bil 

Ytterligare bild på modulen i fordon samt vagnen.  

 

Figur 78, Vagn dockad mot modul i bil och främre benpar uppfällt 
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Här är vagnen utdragen ca 70cm från bilen och bakre benparet nedfällt. 

 

Figur 79, Vagnen 70cm utdragen ur bil med bakre benpar nedfällda 

 

 

Nedan listas alla vagnens utvecklade komponenter. 

Dockningsben: Konstruktion av dockningsben utförs av annan konsult. Modifierad till 

mjukare utseende.  

 

Figur 80, Dockningsben 

 

Dockningsmodul i fordon: Denna modul ligger utanför projektets ramar. Dock så tillhör 

dockningsben under vagn, dessa har modifierats och påverkar därmed dockningsmodulen. 

Nedan ses ett koncept för denna modul för att uppnå normal funktion mot vagnens 

dockningsben.   
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Figur 81, Dockningsmodul 

 

Figur 82, Del av vagn illustrerar funktion hos dockningsmodul 

Hålla kropp/infästning 

 

Figur 83, Q`straint rullstolsband 

Panel: (modekort och annan elektronik ligger utanför åtagande) 
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Figur 84, Kontrollpanel 

 

  Figur 85, Kontrollpanel "sprängvy" 

Panelplåt: 

 

Figur 86, Panelplåt 

 

Display: Display som uppfyller krav köps in från utomstående leverantör.  
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Figur 87, Befintlig produkt som kan användas som display i kontrollpanelen 

 

Tryckknappar: Knappar som uppfyller kraven köps in från utomstående leverantör. Panelen 

är utformad efter mått från denna knapp. 

 

  Figur 88, Befintliga produkt som kan användas som tryckknapp i kontrollpanelen 

 

 

Figur 89, Befintlig produkt 
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Till denna standardkomponent tillverkas en egen knapp; antingen genom svarvning eller 

gjutning 

 

Figur 90, Knapp till kontrollpanel 

Elektronikdosa:Box för elektronik tillhörande panelen. 

 

Figur 91, Elektroniklåda tillhörande kontrollpanelen 

 

Släde: Släden består av komponenterna lastplan. 
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Figur 92, Släde 

 

Figur 93, Släde "sprängvy" 

Lastplan: Slädens lastplan består av en 15 mm tjock skiva. Material kan varieras efter behov. 

 

Figur 94, Slädens lastplan 
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Figur 95, Slädens sidprofil 

 

 

 

Figur 96, Glidplan 

 

Figur 97, Kardborrematta 
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Handtag bak: Bakre handtag består av komponenterna sju komponenter; stång med fäste, 2st 

greppytor, 2st ändpluggar samt 2st försänkta M5 skruvar. 

 

 

Figur 98, Bakre handtag hopsatt samt i ”sprängvy” 

Greppytor och ändpluggar: Greppytorna kan tillverkas av valfritt material men förslagsvis 

extruderad termoplast, eller elastomer.  Innerdimensionen är 21mm och ytterdimensionen 

25mm. Ändpluggarna görs av aluminium och har en diameter på 26mm och en tjocklek på 

10mm.För att fästa ändpluggarna i handtaget används M5 skruv som gängas direkt in i stången. 

 

 

Figur 99, Greppyta med ändplugg 

 

Stång och fästarmar: Stången är 25mm ytterdiameter på tjockaste delenoch svarvas i ändarna 

ned 2mm och får en diameter på 21mm. För att möjliggöra montering av ändpluggar borras och 

gängas hål i storlek M5 i kortsidorna.  

Fästarmarna  kapas ur 4mm aluminiumplåt  och stången svetsas samman med fästarmarna. 

I armarna görs dessutom hål på 8,4mm för infästning samt 5mm för låsning. 
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Figur 100, Stång och fästarmar 

 

Fäste: Fäste för handtaget tillverkas av 4mm aluminiumplåt som borras och bockas. För att 

möjliggöra tight passform utan glapp samt låg friktion görs hålen för infästning av fästarmar 

20mm och en bussning i delrin monteras mellan dessa. För att hålla fästarmar på plats används 

en 8x80mm M8 bult med mutter och brickor. Kanten på fästet monteras mot bärplanet för att 

ge en enkel montering, det finns även hål för låsning med handtag, se avsnitt ovan "stång och 

fästarmar". 

 

Figur 101, Handtagets fäste med bussningar 
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Fästet monteras enligt bilden nedan. Här med främre handtag.

 

Figur 102, fäste med delar och handtag fram 

Fjäderlås: Låsning av bakre handtag. Öppnas och stängs med dragknopp. 

 

Figur 103, Fjäderlåsning, miniatyr visar dragknopp för öppning 
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Främre handtag: Det främre handtaget är gjort helt i aluminium, precis som det bakre.  

 

 

 

Figur 104, Handtag fram 

Främre och bakre kantlist:Kantlisterna monteras med 4,2mm självgängande skruv med 

försänkt skalle. Den främre listen (till vänster i figur nedan) görs i PE som är genomfärgat svart 

samt tåligt för stötar och slag utan att spricka. Denna list kan gjutas eller kapas/fräsas till sin 

form ur ett stycke. Listen är 5mm tjock. 

Den bakre kantlisten (till höger i figur nedan) är gjord i rostfritt stål för att tåla eventuella 

smällar från kistor och truckgaffel och då skydda vagnens bärplan. Listen är 4mm tjock. 

Båda listerna anpassas till vagnens bredd. 

 

 

Figur 105, Främre och bakre kantlister 
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Lister längs sidor: 

 

 

Figur 106, Kantlister längs sidor 

Skivans Lastplan: Skivans lastplan har valts som en färdig komponent utav uppdragsgivaren 

och är 20mm tjockt.  

 

Figur 107, Glidlist för styrning av släde (vit) 
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Figur 108 

 

Skynke: Skynket består av ett tjockare tyg. 

 

Figur 109, Orax katafalk 

Sufflett:Suffletten består av ett tjockare tyg med insydda sömmar för anta önskad form. Nedan 

ses en konkurrent med ett skynke som har den utformning som eftersträvas. 

 

Figur 110, Sufflett från Cot covers (http://www.cotcovers.com/)  
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5. ANALYS 

Nedan ses komponentanalys följt av kontroll av uppfyllandegrad hos slutkonceptet mot 

formulerade frågeställningar. 

Dockning i fordon 

Dockningsbenens konstruktion har modifierats för att bättre passa ihop med slutprodukten. 

Benlängden har kortats och formspråket på detaljen har gjorts mjukare för att utseendemässigt 

passa bättre mot vagnen. Förändringarna i dockningsben kräver att dockningsmodulen i fordon 

höjs motsvarande mått som kortats i benlängd. 

Kontrollpanel 

Figur 76 och 78 visar panelgravyr. Tanken är att användaren skall styra vagnen genom att hålla 

nere  "upp/ner knappen"samtidigt som vredet roteras till "Run". (45° medsols) Dessa måste 

styras samtidigt och fungerar som ett dödmansgrepp. 

Display 

Display som verifierade möjligheten hämtades från en internetförsäljningssida
50

 . Panelen är 

utformad efter dessa mått, dock kan detta enkelt justeras efter annat komponentval. Den display 

som används håller 16 bokstäver i bredd och två i höjd. Displayens storlek kan komma att 

förändras beroende på hur meny-interface utformas. 

Knappar 

Enkla knappar är fördelaktigt då displayplåten visar nödvändig information. Dessa knappar 

skall vara av momentan typ. 

Elektronikdosa 

Då projektets avgränsats mot elektronik så har endast en uppskattad modell skapats för att 

illustrera funktion. Om denna egentillverkas kan den med fördel anpassas mot elektronik och 

infästningar. 

Hålla kropp/infästning: En färdig komponent uppfyller behovet för säkring av kropp. Denna 

produkt är enkelvilket är önskvärt för slutprodukten. 

 

Släde 

Slädens lastplan 

Tjockleken på skivan skiljer sig från vagnens lastplan då hänsyn har tagits till kontrasten 

mellan dessa. 

Bakre handtag/ Greppytor/ Ändpluggar 

Greppytor täcker handtagets stång som är tillverkad i aluminium. Detta för att användaren inte 

skall uppleva obehag vid lägre temperaturer. Greppytorna medför även möjligheten att anpassa 

vagnen efter olika kundönskemål av exempelvis färg och material. Greppytan säkras med 

ändpluggar för att dessa enkelt skall kunna bytas ut vid slitage. 

Handtag fram 

                                                 
50

Alibaba.com  
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Handtaget fram är gjort på samma sätt som det bakre med skillnaden att det saknar greppytor. 

Detta för att hålla kostnad nere i en del av produkten som används sällan. Vid montering dras 

detta hårt för att inte hänga löst och ge upphov till missljud. 

Fäste / Fjäderlåsnig 

Fästet är utformat för att passa både främre och bakre handtagen.Förutom att hålla fästarmarna 

så monteras fjäderlåsning med tillhörande spärr. Denna låsning ger ifrån sig ett "klick" vid 

låsning. Detta skall inte enbart låsa handtaget utan och så signalera att handtaget kan användas. 

Klicket som indikation ger en högre affordance.  Det mekaniska ljudet skall även förmedla den 

känsla av robusthet som eftersträvas utifrån moodboardundersökningen.  Handtaget fälls ned 

genom att drag knopp med återfjädrande spärr. 

Kantlist fram och bak 

Den bakre listen är mer robust då den sitter på en mer utsatt plats än den främre. Denna list ses 

även av användaren och kombineras handtaget med greppytor i träutförande kommer en list i 

plast sänka kvalitetskänslan hos produkten vilket inte är önskvärt enligt 

marknadsundersökningen.  

Kantlist längs sidor 

Att skapa en specialtillverkad komponent kan vara dyrt, dock så kan dennasträngpressas i 

aluminium till ett i längden fördelaktigt pris. Specialtillverkad kan profilen erbjuda fler 

funktioner än "vanlig" kantlist, bland annat infästning för list fram och bak. Om önskvärt finns 

även utrymme att dra kablage inuti listerna innan montering. 

Lastplan 

Detta plan  är valt av uppdragsgivaren och utformningen av berörda komponenter har skett 

därefter. 

Sufflett 

Suffletten kan sys upp av tapetserare och anpassas efter kundens behov. 

Skynke 

Skynket kan även det sys upp av tapetserare. Fördel med ett avtagbart skynke är att det kan tas 

av när det inte används och därigenom blir produkten mer lättskött. 

 

Kombinationen av dessa komponenter bildar en produkt som kan användas vid hantering av 

avliden, kisthantering samt vid ceremonier. Antalet lyft minskar vid användning av vagnen då 

denna ersätter många av dagens lyftmoment. Nedan ses hur konceptet uppfyller 

frågeställningarna.  

 

Vad är en bra lösning till att dölja produkten vid ceremoni? 

Värdiga produkter som används vid ceremoni har ett heltäckande underrede. Detta kan tvättas 

enkelt om det behövs eller smidigt bytas ut. 

 

Vad är en billig och effektiv lösning för att föra släden över lastplanet? 

En effektiv lösning anses vara en lösning som kräver normalt underhåll. En produkt som skall 

uppfylla de krav som specificerats mot användning i utemiljö måste erhålla en konstruktion 
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som tålig mot väder och vind. Konceptet som utvecklats har en enkelt utformad släde som är 

stryktålig och har få delar som kan hämma slädens huvudfunktion. Komponenterna i släden är 

få och enkla att tillverka. 

 

Hur skapas en värdig hantering av avliden? 

Konceptet löser önskemålet genom att erbjudabekväma spännband, täckande sufflett, tyst 

hantering (inga missljud) samt kvalitativa materialval. 

För att stärka konceptets validitet kontrollerades det mot kravspecifikationen och 

uppfyllandegrad ses i checklistan nedan. 

Checklista slutkoncept 

Krav 
uppfyllt Kommentar 1  Dimensioner och materialkrav 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I QFDn användes endast en typ av kund som definierar både inköpare och användare. 

Anledningen är att användaren och inköparen ofta är samma person i detta fall. Vanligtvis bör 

man se om användarens och inköparens behov skiljer sig. Om dessa är olika personer såhar 

företagen ofta få anställda och det har antagits attanvändaren har ett stort inflytande över vilka 

produkter som köps in. 

I QFDn så har dessutom den övre pyramiden uteslutits. Detta för att ingen av funktionerna 

påverkar varandra på ett negativt sätt, det vill säga att alla kan användas utan att förhindra 

funktion av någon av de andra. 

Generellt så har utvecklingen försökt att ta hänsyn till en låg tillverkningskostnad. Men som 

vidareutveckling av konceptet  bör en kostnadskalkyl utföras för att se om ramarna för önskat 

tillverkningspris hålls. Då vagnens lastplan var förutbestämt begränsades 

konstruktionsalternativen och en mer kostsam lösning kan ha komma att skapats. 

Vi har utgått ifrån att montering enbart sköts av det SE AB och samtliga komponenter köps in 

från andra tillverkande företag varför antalet arbetsmoment vid tillverkningen försökt hållas 

låga. 

Rekommendation på fortsatt arbete är att se över distributionsplanen. I Sverige säljs flertalet av 

dagens produkter genom de två firmor (Nilssons och Erikssons karosseri) vilket innebär att ett 

samarbete med någon av dessa kan vara avgörande för att kunna ta marknadsandelar. 

 

Designargument 

Vid fastställandet av designen var funktioner styrande, det vill säga att det formspråk som 

användes inte fick förändra någon av de verifierade egenskaperna från utvecklingsprocessen. 

Utformningen av produkten är dock i behov av egenskapen att attrahera användaren. Nedan 

följer de argument som ansetts relevanta vid den slutliga utformningen.  

Ergonomi - För att skapa en bättre ergonomisk hållning vid körning av vagn så flyttas 

handtaget upp till en nivå som är bättre lämpad för användaren.Handtaget påverkar vagnens 

helhetsuttryck, tyngdpunkten flyttas uppåt och bak jämfört ett handtag i linje med vagnens 

bärplan. Detta får vagnen att se lite vassare och snabbare ut.  

Formgivning - En smal infästning av handtaget möjliggör ett stabilare grepp vilket ger 

fördelaktiga köregenskaper. Fästet utformas med inspiration av de race-vingar som vanligen 

ses på sportbilar. Idén med handtagets infästning  är att skapa intresse hos iakttagaren. 

Designen särskiljer sig från andra produkter inom samma huvudområde och är tänkt att 

attrahera inköpare vid mässor eller liknande. Anordningen ger även ett önskvärt robust uttryck 

då den är tillverkad i aluminium med relativt tjocka gods. 

Samhörighet med dockningsstation och vagn är önskvärt då dessa tillsammans skapar 

produkten.Skiljer dessa sig allt för mycket i utseende kan produkten komma att uppfattas 

mindre genomarbetad och komplett. Därför omformades lastmodulen i fordonet så att en 

enhetlighet uppstod.  

Kantlist längs sida -Längsgående utformades med ett spår i mitten av profilen. Detta valdes att 

adderas då produkten kommer att hanteras oförsiktigt och garanterat få sig ett par smällar 

längst listerna. Detta spår bryter linjen på de eventuella repor som kan komma att uppstå. 

Slädens sidoprofil och längsgående kantlister bör ha liknande uttryck för att fungera bra 

tillsammans. 
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Anpassning - Genom att erbjuda handtag i olika material kombinerat med egenvald ytfinish på 

vagnens lastplan så ökar kundens möjligheter till att passa in vagnen med övriga produkter som 

används eller till en speciell bilinredning. 

Reservdelar - Slädens glidyta kan komma att skadas men kan enkelt bytas av kund själv. Detta 

skapar orderingång utan att kundens uppfattning om produkten försämras, dock möjliggörs 

kundkontakt och god service vilket höjer företagets förtroende om bra service erbjuds.  

Önskemål -Då jämställdhet inom företag är önskvärt finns förhoppningar om att produkten kan 

komma att locka fler kvinnor till att arbeta med kisthantering. 
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Bilaga 1, Transportmoment i samband med dödsfall 

1 Hur man gör idag: 

Dödsfallsplats (äldreboende, bostad, sjukhus) 

Kropp från säng till Amerikabår 

Utförs av begravningsentreprenör eller sjukvårdspersonal, kroppen insvept i lakan. Kroppen 

transporteras på bår och lastas i bil. (om dödsfall inte sker på sjukhus med bårhus). 

Bårhus 

Avlastning 

Scenario 1:Kropp från bårvagn i fordon till brits i lokal 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2:Kista frånsläde i fordon till katafalk eller egen saxvagn 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

Förflyttningar inne i bårhuset 

Scenario 1: Kropp från bårvagn till brits  

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2:Kropp från kylrum till brits  

Utförs av bårhuspersonal och/eller begravningsentreprenör  

Scenario 3:Kropp från brits till kista placerad på katafalk eller saxvagn 

Utförs av begravningsentreprenören och/eller bårhuspersonal 

 

Pålastning 

Kista från katafalk eller saxvagn till fordonets fasta släde 

 

 

Bisättningslokal 

Avlastning 

Scenario 1: Kista från släde i fordon till katafalk eller saxvagn 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2: Kista från släde i fordon till truck eller ”Oraxvagn” 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

Pålastning 

Scenario 1: Kista från katafalk till släde i fordon 

Utförs av begravningsentreprenören 
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Scenario 2: Kista från katafalk till saxvagn (beror på vilken typ av katafalk denna är 

placerad på) 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 3: Kista från truck till släde i fordon 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

Ceremonilokal (Kyrka) 

Avlastning 

Scenario 1: Kista från katafalk eller saxvagn till bockar 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 1: Kista från katafalk eller saxvagn till stenkatafalk 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

Pålastning 

Scenario 1: Kista från bockar till katafalk eller saxvagn 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2: Kista från stenkatafalk till katafalk eller saxvagn 

Utförs av begravningsentreprenören 

2 Hur man gör med ny produkt (Kallas här demonstratorn) 

Dödsfallsplats (äldreboende, bostad sjukhus) 

Kropp från säng till Demonstratorn 

Utförs av begravningsentreprenör eller sjukvårdspersonal, kroppen insvept i lakan. Transport 

till bil och in i bil lastad med kropp. 

 

Bårhus 

Avlastning 

Scenario 1: Kropp från ut ur fordon på Demonstratorntill brits i lokal 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2: Kista på Demonstratorn ut ur fordon och över till katafalk (Vid avlämning) 

Utförs av begravningsentreprenören  

Scenario 3: Kista på Demonstratorn ut ur fordon och över till motordriven 

kisthanteringsvagn, Orax (Vid avlämning) 

Utförs av begravningsentreprenören  

Scenario 4:  Stor kista på två Demonstratorer ut ur fordon och över till katafalk (Vid 

avlämning) 

Utförs av begravningsentreprenören  
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Förflyttningar inne i bårhuset 

Scenario 1: Kropp från kylrum till brits (produkten är inte inblandad) 

Utförs av bårhuspersonal och/eller begravningsentreprenör  

Scenario 2: Kropp från kylrum till motordriven kisthanteringsvagn (Orax) (produkten är 

inte inblandad) 

Utförs av bårhuspersonal och/eller begravningsentreprenör  

Scenario 3: Kropp från brits till kista placerad på Demonstratorn 

Utförs av begravningsentreprenören 

Pålastning 

Demonstratorn lastad med kista lastas in i fordon 

 

Bisättningslokal (Kyrka) 

Avlastning 

Scenario 1: Kista från Demonstratorn till katafalk (ska kunna utföras i och utanför 

fordon) 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2: Kista från Demonstratorn i fordon till truck 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

Pålastning 

Scenario 1: Kista från katafalk till Demonstratorn 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2: Kista från truck till Demonstratorn i fordon 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

Ceremonilokal (Kyrka) 

Avlastning 

Scenario 1: Kista från Demonstratorn till bockar 

Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 1: Kista från Demonstratorn till stenkatafalk 

Utförs av begravningsentreprenören 

 

 

Pålastning 

Scenario 1: Kista från bockar till Demonstratorn 
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Utförs av begravningsentreprenören 

Scenario 2: Kista från stenkatafalk till Demonstratorn 

Utförs av begravningsentreprenören 
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Bilaga 2, Ganttschema 
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Bilaga 3, Intervjufrågor 

Frågeställning 

När används produkten? 

Var används produkten? 

Hur används produkten? 

Varför används produkten? (används den för mer än ett syfte exempelvis) 

Intervjufrågor 

9. Lastning 

1.1.1 Lasta på vagn 

Med kista 

Med kropp 

2.1.1 Lasta av vagn 

Med kista 

Med kropp 

3.1.1 Lasta i bil 

In i bil lastad 

Ut ur bil lastad 

In i bil olastad 

Ut ur bil olastad 

10. Under transport i fordon 

(Skakande delar, missljud, instabilitet, etc) 

Transport lastad 

Transport olastad 

4.1.1 Skaderisk (ex på kista) 

 

11. Köregenskaper 

5.1.1 Svänga 

6.1.1 Bromsa 

7.1.1 Uppför 

8.1.1 Nedför 

9.1.1 Trappor 
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10.1.1 Hiss 

11.1.1 Trösklar 

12.1.1 Vikt/andra egenskaper 

13.1.1 Terräng 

14.1.1 Skaderisk 

12. Användaregenskaper 

15.1.1 Handtag körning (ergonomi, placering, utformning) 

16.1.1 Handtag lyft (ergonomi, placering, utformning) 

17.1.1 Broms 

18.1.1 Styrning 

19.1.1 Hissa upp/ner 

20.1.1 Skaderisk 

13. Generellt 

21.1.1 Vad är bra? 

22.1.1 Vad är problem? 

23.1.1 Utseende 

Tycker du produkten är attraktiv? 

24.1.1 Har du någon gång gjort illa dig /irriterat dig? 
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Bilaga 4, Intervju Andreas, BBT 

Censurerad 
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Bilaga 5, Omgivningsanalys fordon 

Fordonet (Begravningsentreprenör): 

Vem är det som använder? 

Chauffören (i vissa fall en chaufför och en passagerare) 

Vad har dessa personer för generella egenskaper? (ex stark, gammal...) 

Arbetar ofta ensam. 

Vilka färger används? (produkter, miljö, person) 

Person:  

Fordon:Grå tygklädsel , vita persienner (slät yta matt vit färg), gul belysning (1 ljuskälla),  

rosfritt stål, 

ljusgrått dörrmattetyg på  glidskenor, ljusgrå plast med svag struktur på högtalare, svarta  

gummilister, spegelglas ses på vissa bilmodeller 

På vissa  bilmodeller ses röda och vita baklampor när  bagageluckan är öppen  

Bilens färg syns tydligt vilken ofta är mörkare. 

Vilken ljussättning kan ses? 

En ljuskälla i tak, i vissa fall ljusinsläpp från ett litet fönster mot framrutan 

Vilket formspråk används? 

"Kubistiskt" fyrkantiga former som gjorts mjukare med radieövergångar i hörn. 

Vad finns det för andra produkter i denna miljö och hur ser dessa ut? 

Högtalare, i ljusgrå-beige. Filtar gula och vitt överdrag till bår. 

Utmärkande detalj för denna miljö? 

Avskalat och enkelt, känns tomt och deprimerande då det är dålig belysning. 

Vem/vilka ser produkten i denna miljö? 

Chauffören, bårhuspersonal, sjukhuspersonal,  förbipasserande människor på kyrkogårdar,  

ålderdomshem och sjukhus. 
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Fordonet (AISAB:s bårbil): 

Vem är det som använder? 

Två stycken AISAB-anställda, de varierar vem som kör bilen. 

Vad har dessa personer för generella egenskaper? (ex stark, gammal...) 

Man 30år och äldre. Välbyggd och tidigare erfarenhet av döda människor. (ex vårdpersonal,  

brandmän etc.) 

Vilka färger används? (produkter, miljö, person) 

Person: Mörka skinnskor, mörkblå byxor med reflexer i höjd med underben. Sidofickor med 

kopparfärgade knappar. Mörkblå piké eller skaljacka med gul text. Piké har AISAB-logo med 

gul kant vit bakgrund och röd text. Svart brett (5cm) skärp, nyckelknippa hängande i byxögla. 

Fordon: Väggar beklädda med ljusgrå slät plastyta, några få nitar syns mitt på väggarna.  

Aluminiumprofiler som avslutas med svarta plastskydd. Vit lysrörsbelysning. Aluminium      

profiler på bårar. "Plasttyg" i vinrött. Ljusblå, och gula filtar. Vita lakan. Varningsröd detalj på 

amerikabår. 

Svartgrått dörrmattetyg på glidskenor. Svart plastdyna på ”Junkin” bår (amerikabår). 

Vilken ljussättning kan ses? 

Fyra lysrör i tak två strålkastare monterade på bilens tak. Innerbelysningen ger bra ljus. 
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Vilket formspråk används? 

"Kubistiskt" fyrkantiga former med skarpa hörn. Bårarna bidrar med runda mjuka former med  

rörprofiler. 

Vad finns det för andra produkter i denna miljö och hur ser dessa ut? 

Handkontroll för styrning av britsar i höjdled, plastig i stark blå, . Insats för lastning av bårar 

och kistor i rostfritt stål. Svartgråttyg på glidskena (liknande dörrmatta), Bärbår vinrött 

"plasttyg" 

Utmärkande detalj för denna miljö? 

Bra belysning gör att den i förhållande vis tråkiga miljön känns ny och ren. 

Vem/vilka ser produkten i denna miljö? 

AISAB-anställda, bårhuspersonal,  förbipasserande människor på ålderdomshem och sjukhus. 
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Bilaga 6, Moodboard 

Censurerad 
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Bilaga 7, Kravspecifikation uppdragsgivare 

Censurerad 

14. KRAVSPECIFIKATION 

Prototyp för hantering och transporter av 

avlidna 

Datum: 2014-01-08  Rev 2 

 

Projektägare och Kravställare:  

Sören Elfving AB  (SE AB) 

Brantingsgatan 4 

733 33  Sala 

Org nr: 556850-0812 

Kontaktpersoner: 

Bror-Erik Andersson      070-677 01 45                                

brorerik.andersson@gruvtornet.se 

Sören Elfving        070-63 777 33    

soren.elfving@sheab.net 

Uppdragstagare: 

Västerås MaskinByggarcentrum AB 

Tallmätargatan 1C 

721 34  Västerås 

Org nr: 556492-8678 

Kontaktpersoner: 

Peter Haga                   070-795 21 61 

peter.haga@vmb.se 

Åke Mattsson                070-441 77 05 

ake.mattsson@vmb.se 

  

BAKGRUND 

 

Syfte 

 

Tekniska krav och viktiga mått 

 

Övrigt 

 

 

 

 

Tillverkning 

 
 

Miljö 

 

Certifiering/standarder 

 

Underhåll 

 

mailto:brorerik.andersson@gruvtornet.se
mailto:soren.elfving@sheab.net
mailto:peter.haga@vmb.se
mailto:ake.mattsson@vmb.se
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Design 

 

Tidsplan 

Projektstart januari och färdig produkt önskas mars-april 2014. 

 

SE AB  

Sören Elfving    
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15. Bilaga 8, Allmänna kundkrav 

Censurerad 
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Bilaga 9, Kravspecifikation 
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Bilaga 10, Inspiration 

Nedan följer de produkter som har används som inspiration vid konceptgenerering. 

Panel 1, Inspirerad av lastvagn från Getinge 

 

http://www.getinge.com/sv/sjukvard/produkter/sterilisation/lastutrustning-for-

angautoklaver/smart-lastvagnar/ 

Panel 2, Inspirerad av vridväxel för cykel 

 

http://www.xxl.se/cykel/cyklar/barncykel-2-12-ar/white-xc-200-lite-ane-20-

barncykel/p/1097667_1_style 

Panel 6, Inspirerad av kundvagnsreklam 

 

http://kundvagnar.wordpress.com/tag/heron-city/ 

 

Bår 1, Inspirerad av Everlast träningsväska 

http://www.getinge.com/sv/sjukvard/produkter/sterilisation/lastutrustning-for-angautoklaver/smart-lastvagnar/
http://www.getinge.com/sv/sjukvard/produkter/sterilisation/lastutrustning-for-angautoklaver/smart-lastvagnar/
http://www.xxl.se/cykel/cyklar/barncykel-2-12-ar/white-xc-200-lite-ane-20-barncykel/p/1097667_1_style
http://www.xxl.se/cykel/cyklar/barncykel-2-12-ar/white-xc-200-lite-ane-20-barncykel/p/1097667_1_style
http://kundvagnar.wordpress.com/tag/heron-city/
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Bår 6, Inspirerad av katafalk från Orax 

 

http://www.orax.se/produkter2_d.asp 

http://www.orax.se/produkter2_d.asp
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Bilaga 11, Pugh's Matris, Omgång 1 & 2 

Omgång 1 
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Fortsättning omgång 1 
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Omgång 2 
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Bilaga 12, Ergonomi 

 

http://www.gallerydiabolus.com/MAPPE1/html/zeichenschablonen.html 

 

 

 

 

 

 

Markerat område anvisar god 

synergonomi. 

http://www.gallerydiabolus.com/MAPPE1/html/zeichenschablonen.html
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Modell för bedömning av lyft 

Modellen för bedömning av lyft nedan koncentrerar sig på två 

huvudfaktorer; bördans vikt och hur långt framför kroppen 

bördans tyngdpunkt är. 

 

Viktiga påverkande faktorer 

Bland de många faktorer som bör beaktas vid riskbedömningen, 

särskilt om den första bedömningen hamnar i gult område, är 

följande de viktigaste: 

• antal lyft, 

• tidspress, 

• dålig greppbarhet, 

• nivåskillnader, litet utrymme, 

• arbetstagarens förutsättningar. 

Ju fl er ”förvärrande” faktorer som förekommer, desto lägre 
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rekommenderad maxvikt jämfört med om lyftförhållandena är 

idealiska. Lyft och förfl yttning av levande varelser kräver 

särskilda överväganden och hänsynstaganden. 

 

Urklipp ur Belasta rätt – så undviker du skador, Arbetsmiljöverket 2013, s13.  
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Bilaga 13, QFD 
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Bilaga 14, Kravspecifikation 

Sorterad efter prioritet 
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Bilaga 15, QFD-Diagram 

 

 

 

 

Bilaga 

16, 

QFD-
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slutsatser 

3 Höga poäng hos konkurrenter 

25.1.1 Allmänna kundkrav 

Bilaga 17, kantlister 

 

Skruv som används till 

kortsidornas kantlister ses 

nedan. Diameter 4,2mm, 

skalle 8,1mm.
51

 

 

Profilen är formad så att tjockt gods undviks i överkant för att 

uppnå så jämn tjocklek som möjligt vilket underlättar 

strängpressning samt minskar risk för strukturskillnader som kan 

orsakas av stora skillnader i godstjocklek. Kanter och smal spets 

högst upp har radier för att minska risk för ojämnheter i profilen. 

Hörnet där slädens lastplan ska ligga har en hålkälsradie för att 

undvika en glipa mellan lastplan och profil.
52

 

För att ytterligare minimera risk för strukturskillnader samt 

motverka risk för synliga repor vid användning har dekorlinjer 

adderats på profilens utsida (längst upp till höger).
53

 

  

                                                 

51
http://rostfribult.se/pl%C3%A5tskruv/G%C3%A4ngpressande-skruv-med-

f%C3%B6rs%C3%A4nkt-skalle-Pl%C3%A5tskruv-FXS-DIN_7982-A4.htm 
52

 Sapa, Handbok för konstruktörer, s. 37 

53
 Sapa, Handbok för konstruktörer, s. 40 

http://rostfribult.se/pl%C3%A5tskruv/G%C3%A4ngpressande-skruv-med-f%C3%B6rs%C3%A4nkt-skalle-Pl%C3%A5tskruv-FXS-DIN_7982-A4.htm
http://rostfribult.se/pl%C3%A5tskruv/G%C3%A4ngpressande-skruv-med-f%C3%B6rs%C3%A4nkt-skalle-Pl%C3%A5tskruv-FXS-DIN_7982-A4.htm
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BILAGA 18, FMEA 
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Bilaga 19, Ritningar 
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