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Sammanfattning 

Strömsholmen är en världsledande tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system. De 
tillverkar gasfjädrar under tre olika varumärken; Kaller, Hyson och Fibro. Strömsholmen 
erbjuder kunder att köpa serviceutrustning så att gasfjädrarna kan repareras eller underhållas. 
En del av serviceutrustningen är en serviceväska med serviceverktyg. I detta examensarbete har 
serviceväskan och verktygen i väskan utvecklats vidare och designats om för att vara mer 
användarvänliga, bättre representera varumärkena samt reducera kostnaden. Fokus har legat på 
väskan samt ett verktyg som demonterar låsringar i gasfjädrar. 

Examensarbetet inleddes med en omfattande nulägesundersökning för att ta reda på hur en 
service går till, vem som utför service, varför behovet av service uppstår och hur kontexten för 
service av gasfjädrar ser ut. Det genomfördes observationer, intervjuer och användbarhetstest. 
Materialet som samlades in analyserades och baserat på analysen sammanställdes en 
kravspecifikation. Konceptutvecklingsfasen genomfördes med olika metoder för att generera 
idéer och göra ett konceptval för hur servicesystemet i den nya väskan skulle se ut. 
Detaljdesignfasen fokuserade på att specificera utseendet och funktionen för främst 
låsringsverktyget och väskan. Även de övriga verktygen fick förbättringsförslag av varierande 
detaljnivå.  

Resultatet utvärderades utifrån kraven. De flesta kraven uppfylldes.  
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Abstract 

Strömsholmen is a world leading manufacturer of gas springs and gas hydraulic systems. 
They market their gas springs under three brands; Kaller, Hyson and Fibro. Strömsholmen 
offer their customers to buy service gear to repair and maintain their gas springs. In this gear 
there is a service tool kit. In this master thesis the service tool kit has been developed further 
and redesigned to be more user friendly, better represent the brands and to be more cost 
effective. The focus of the project was the tool case and the lock ring tool. 

The first half of the project was an extensive research phase where the goal was to learn more 
about the service process, who performs it, why there is a need for service of gas springs and 
what the context for service looks like. This was done through interviews, observations and 
usability tests. The information gathered was then analyzed and a list of product requirements 
was made. The concept development phase was executed through a series of methods to help 
generate ideas and select a concept for the service system of the new tool kit. The detail 
development phase mainly focused on the lock ring tool’s form and function and the 
appearance of the case. However, the other tools were also developed in a varying degree of 
detail.  

The result was reviewed based on the product requirements. Most requirements were fulfilled.   
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 Inledning 
I detta kapitel presenteras examensarbetets Bakgrund och problemformulering, syfte, mål, 
frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis beskrivs även rapportens struktur.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Strömsholmen är en världsledande tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system för 
tillämpningar inom olika industrier. Strömsholmen tillverkar gasfjädrar under tre olika 
varumärken; Kaller, Hyson och Fibro. Kaller är Strömsholmens eget varumärke, medan 
varumärkena Fibro och Hyson ägs av andra företag. Strömsholmen erbjuder kunder att köpa 
serviceutrustning så att gasfjädrarna kan repareras när de slutat fungera eller underhållas i 
förbyggande syfte. En del av serviceutrustningen är en serviceväska med verktyg. Denna väska 
är en stor del av Strömsholmens ansikte utåt. 

En gasfjäder är en typ av fjäder som använder komprimerad kvävgas för att lagra och applicera 
kraft. När kolvstången trycks ner av yttre påverkan ändras gasens tryck så att kraft lagras i 
gasfjädern. De gasfjädrar som tillverkas av Strömsholmen används oftast i industriella 
pressverktyg där mycket stora krafter krävs. Det finns två huvudtyper av gasfjädrar som kan 
repareras med Strömsholmens serviceutrustning. Den ena sorten konstrueras med bottenplatta 
och den andra sorten konstrueras utan bottenplatta. Skillnaden i konstruktion hos gasfjädrarna 
innebär också några skillnader i serviceprocessen. Illustrationer på de två olika gasfjädertyperna 
kan ses i Figur 1. 

 

 

 

Figur 1: Gasfjäder utan bottenplatta (vänster) och med bottenplatta (höger). Animeringen av gasfjädrarna 
ägs av Strömsholmen. 
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Utseendet på serviceväskan och verktygen som används idag överensstämmer inte speciellt väl 
med varumärkenas färger och funktionen hos verktygen behöver förbättras. I vissa fall väljer 
kunder att använda konkurrenters verktyg vid service av gasfjädrarna. Detta utmynnade i att 
serviceväskan och verktygen skulle vidareutvecklas. 

I serviceväskan finns det verktyg som används för att demontera och montera Strömsholmens 
gasfjädrar, se Figur 2. Det finns verktyg för att; tömma gasfjädern på gas, demontera/montera 
ventilen, demontera/montera kolv, styrning och bottenplatta samt demontera låsringen. 

Detta examensarbete baserades på ett grupprojekt som hölls under hösten 2014, där en av 
författarna till denna rapport deltog. Under höstens grupprojekt gjordes bl.a. en analys av 
företagets designprofil, en konkurrentanalys samt ett designförslag för verktygen och väskan. 
Gruppen utvecklade även en ny teknisk lösning för ett av verktygen, det verktyg som 
demonterar låsringen. Skillnaden mellan examensarbetet och grupprojektet är främst att 
examensarbetet innehöll en grundligare nulägesundersökning där mer resurser kunde läggas på 
informationsinhämtning. Mer resurser kunde även läggas på modellbygge och test av de nya 
förslagen som utvecklades under examensarbetet. 

Det gamla låsringsverktyget är svårt att använda enligt förtaget och användare samt står för en 
stor del av kostnaden för väskan. Nedan följer en bildserie som visar hur det används, se Figur 
3. Under höstprojektet 2014 utvecklades en ny teknisk lösning för verktyget som baserades på 
modifierade konservöppnare. Nedan finns en figur över de funktionsmodeller som tillverkades 
under höstprojektet, se Figur 4. I detta koncept placeras först kroken under låsringen och sedan 
bänds låsringen upp ur gasfjädern med stöd mot rörets ovankant.  

 

Figur 2: Strömsholmens serviceväska med verktyg. 
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Figur 3: Överst ses en bild på låsringsverktyget. Under ses en bildserie över hur låsringsverktyget är tänkt att användas i 
denna typ av gasfjädermodell (utan bottenplatta). Bildserien läses från vänster till höger. 

 

Figur 4: Här ses en bild på funktionsmodellerna som tillverkades under höstprojektet 2014. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att göra en re-design av serviceväskan samt förbättringsförslag 
för dess innehåll. Fokus ska ligga på det verktyg som demonterar låsringen eftersom verktyget 
har stor förbättringspotential samt att den nya funktionslösningen som togs fram under 
grupprojektet hösten 2014 anses vara spännande att utforska. Fokus kommer också att ligga på 
väskan för att den är viktig för helhetsintrycket av serviceväskan.  
Utvecklingen av väskan och dess innehåll ska svara mot Strömsholmens värdegrund och dess 
varumärken. Fokus kommer att ligga på varumärket Kaller, dock ska re-designen även passa 
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Hyson och Fibro. Målet är att kunder ska föredra att använda Strömsholmens serviceväska 
framför konkurrenternas. 

Vid utveckling av serviceväskan och verktygen ska teoretiskt fokus ligga på användbarhet, 
ergonomi och produktsemantik. Utvecklingen av väskan och verktygen ska även ta hänsyn till 
producerbarhet, estetik, marknadsföring, kostnadseffektivitet och hållbarhet på en mer 
övergripande teoretisk nivå. 

1.3 Mål 
Examensarbetet ska resultera i en specifikation som beskriver hur låsringsverktyget och väskan 
ska se ut och tillverkas, samt konceptförslag på väskans övriga verktyg och designuttryck. 
Designuttrycket för väskan som helhet ska passa Strömsholmens tre varumärken. Modeller på 
låsringsverktyg och väska ska även tillverkas enligt Kallers varumärkesprofil. 

  

4 
 



 

1.4 Frågeställningar 
F1: Vilka funktioner krävs i serviceväskan för att en kund med tillräcklig kunskap om 
gasfjäderservice ska kunna genomföra en fullständig service av Strömsholmens gasfjädrar? 

F2: Hur ska serviceväskan och verktygen som används för service av Kallers gasfjädrar 
utformas för att bli mer användarvänliga? 

F3: Hur ska serviceväskan och verktygen se ut för att kunna spegla Strömsholmens varumärken 
på gasfjädrar? 

1.5 Avgränsningar 
I examensarbetet undersöktes endast hur gasfjädrar servas av kunder i Sverige, och därför fanns 
en avgränsning till att inte beröra den internationella marknaden.  

Tester och undersökningar av examensarbetets delresultat utfördes inte på trycksatta gasfjädrar 
av säkerhetsskäl. Examensarbetet kommer heller inte behandla den väskan och de innehållande 
instrumenten, som används vid påfyllning av gas, som också säljs separat i Kallers sortiment.  

I examensarbetet fanns kravet från företaget att gasfjädrarnas utformning skulle behandlas som 
låst. Därför fanns en avgränsning om att inte utveckla den tekniska lösningen i gasfjädern och 
dess ingående delar.  

I examensarbetet kommer inte de företag som säljer Strömsholmens gasfjädrar under 
varumärkena Fibro och Hyson involveras i utvecklingsprocessen för serviceväskan och 
verktygen. Detta p.g.a. att dessa företag finns utomlands, och det skulle då krävas för mycket 
resurser att involvera dem till lika hög grad som Strömsholmen.  

Tester kommer endast genomföras på utvalda gasfjädermodeller. Dessa valdes ut med avsikten 
att representera majoriteten av Strömsholmens gasfjädermodeller. Urvalet gäller placeringen av 
låsringen och inga andra egenskaper hos gasfjädern har tagits i beaktning. 

1.6 Rapportstruktur 
Rapporten innehåller tolv kapitel, varav Kapitel 1 är denna inledning och Kapitel 12 är en 
referenslista. Övriga kapitel visualiseras i Figur 5. Denna figur kommer sedan finnas i 
rapportens sidhuvud med aktuellt kapitel markerat. 

 

Figur 5: Rapportstruktur för kapitel 2-11. 

2. Teoretisk referensram 
Här beskrivs den litteratur och teori som legat till grund för examensarbetet. Här ligger störst 
fokus på teori kring ergonomi och produktutformning. 

3. Metod  
Här beskrivs de metoder som använts i examensarbetet.  

Teoretisk 
referensram Metod Planering Nuläges-

undersökning
Koncept-
utveckling Detaljdesign Resultat-

utvärdering Slutresultat Diskussion Slutsatser
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4. Planering 
Här beskrivs vilka delar som ingick i examensarbetet samt vilken produktutvecklingsprocess 
som tillämpades. 

5. Nulägesundersökning 
Här beskrivs hur informationsinhämtningen i examensarbetet genomfördes och analyserades. 
I detta kapitel finns även en sammanfattning av resultaten från denna fas.  

6. Konceptutveckling  
Här beskrivs genomförandet och delresultaten från konceptutvecklingen i examensarbetet. 
Med ”koncept” syftas det i detta kapitel på vilka verktyg serviceväskan bör innehålla. 

7. Detaljdesign 
Här beskrivs genomförandet och delresultaten från detaljdesignfasen. I detaljdesignfasen 
utvecklades förslag för de individuella verktygen, då främst för låsringverktyget vilket var 
examensarbetets fokus, samt själva väskan.  

8. Resultatutvärdering 
Här beskrivs genomförande och resultat från den utvärdering som gjordes med de slutgiltiga 
modellerna av konceptet som utvecklats under examensarbetet. Utvärderingen gjordes med 
målet att verifiera att kraven för examensarbetet uppfyllts.  

9. Slutresultat 
Här beskrivs examensarbetets resultat, beskrivet i text och bild.  

10. Diskussion 
Här diskuteras examensarbetets metod, genomförande och resultat.  

11. Slutsatser 
Här besvaras de frågeställningar som behandlades i examensarbetet samt förslag på framtida 
studier.  
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 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska information som krävdes för att utveckla serviceväskan 
och dess innehåll.  

2.1 Gasfjädrar 
En gasfjäder består av en kolv och en cylinder (Hasegawa, et al., 2002). Gasfjädern får sin kraft 
genom att gas komprimeras (Schalk & van der Westhuizen, 2015), se Figur 6. I de flesta 
gasfjädrar används kvävgas eftersom det är en lättillgänglig gas som inte riskerar att explodera 
(Schalk & van der Westhuizen, 2015). Fördelen med gasfjädrar är att de är mer tillförlitliga än 
skruvfjädrar när det gäller större slaglängder samt att de kan göras mer kompakta (Hasegawa, 
et al., 2002).  

 

Figur 6: Schematisk bild över en gasfjäder i genomskärning. När kolven trycks ner en viss längd (∆L) förändras volymen på 
gasen i behållaren (∆V) vilket skapar en kraft F. 

2.2 Ergonomi 
Det här avsnittet behandlar ergonomi som är relevant för utveckling av handverktyg samt 
kontexten för gasfjäderservice. Här undersöktes bl.a. områden som arbetsmiljökrav för lyft, 
antropometri för handen, belastningssjukdomar som kan uppstå i den behandlade kontexten 
samt grepp och material. 
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Koncept-
utveckling Detaljdesign Resultat-

utvärdering Slutresultat Diskussion Slutsatser



 
Vissa gasfjädrar kan vara mycket tunga, och då blir det aktuellt att beakta arbetsmiljökrav för 
lyft. I AFS 2012:02 beskrivs en lyftmodell som säger följande (Arbetsmiljöverket, 2015): 

• Om föremålet som lyfts väger mindre än 7 kg och hålls inom underarmsavstånd är detta 
acceptabelt under bra förhållanden. 

• Om föremålet som lyfts väger mindre än 3 kg och hålls inom trekvarts armavstånd är 
detta acceptabelt under bra förhållanden. 

• Om föremålet som lyfts väger mellan 7 och 25 kg och hålls inom underarmsavstånd bör 
detta undersökas närmare. Samma sak gäller föremål som väger 3 till 15 kg och hålls 
inom ett trekvarts armavstånd. 

Antropometri är en vetenskap som handlar om att göra mätningar för att kunna visa på 
människokroppens fysiska geometri, vikt och styrka (Roebuck, 1995). Denna data kan 
användas för att designa föremål som passar en viss population (Roebuck, 1995). När det gäller 
utveckling av handverktyg är det enligt Roebuck (1995) viktigast att ta hänsyn till de 
antropometriska värden som gäller form, storlek samt förmåga hos fingrar, handflata och vrist. 

Enligt högskolan i Skövde (2011) gäller antropometrin i Tabell 1 för mäns händer i enlighet 
med data från Hanson et al. (2009). Figur 7 visar var på handen måtten är tagna. 

 
Figur 7: Hand där måtten längd och bredd är utsatta. 

Tabell 1: Antropometri för händer hos män för några olika percentiler (HögskolaniSkövde, 2011). 

Percentil Bredd på handen Längd på handen 

50 % 86,97 mm 193,80 mm 

75 % 90,41 mm 200,06 mm 

90 % 93,51 mm 205,69 mm 

 

I sin artikel Snabbkurs i ergonomisk verktygsutformning skriver Björing (2003) om den 
ergonomiska förbättringspotentialen. Han illustrerar detta i en trappformad figur som visar de 
olika nivåerna för förbättringspotentialen, se Figur 8.  
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Figur 8: Bild över Björings ergonomiska förbättringspotential. 

Björing (2003) skriver om en uppsjö av olika belastningssjukdomar som utvecklare av 
ergonomiska handverktyg bör känna till. Enligt Hagberg et al. (1995) kan belastningsbesvär i 
axel- och nackpartiet orsakas av högrepetitiva armrörelser, statiska kontraktioner av nack- och 
axelmusklerna samt långvarig framåtböjning av nacken (Björing, 2003, p. 3). Enligt Putz-
Andersson (1988) är den primära orsaken till det som kallas ”tennisarmbåge” extrema 
vridningar av handleden (Björing, 2003, p. 3). Senare upptäckte dock Hägg et al. (1997) att 
långvarigt griparbete utan passiv stabilisering av handleden kan orsaka liknande besvär 
(Björing, 2003, p. 3). Enligt Hagberg et al. (1995) och Viikari-Juntra (1997) kan repetitiva 
handrörelser, speciellt i kombination med kraft, innebära risk för inflammation i senorna och 
senskidorna i handleden samt även karpaltunnelsyndrom (Björing, 2003, p. 3). En 
belastningsskada i fingret som kallas ”avtryckarfinger” orsakas av långvarig belastning av 
yttersta delen av ett böjt finger, enligt Tichauer och Gage (1977) (Björing, 2003, p. 3).  

Vilken storlek och form ett verktyg ska ha beror på följande faktorer (Bohgard, et al., 2010): 

• Verktygets funktion. 
• Hur kraft och moment överförs på ett optimalt sätt. 
• Komforten vid användning. Huvudprincipen går ut på att fördela kraften på ett så stort 

område som möjligt för att minska trycket från ytan.  
• Kontrollen över verktyget. 
• Minimering av skaderisker. 

Designen bör förmedla verktygets användningssätt, var och hur det ska greppas samt verktygets 
kraftkrav (Bohgard, et al., 2010). Utformningen av verktyget ska även se till så att extrema 
handledsvinklar undviks (Bohgard, et al., 2010). Enligt Kroemer et al.(1994)  och Lindqvist & 

Direkta produktivitetsökningar. Medför att arbetet går fortare, blir 
billigare och/eller bättre. 

 

Tekniskt och ekonomiskt bra lösning. En förutsättning för 
vidareutveckling är att grundkonceptet är bra. 

Förebygga sjukdomar och skador. Tillverkarna är skyldiga att se till 
att deras produkter inte är hälsovådliga. 

Indirekta produktivitetsökningar. Medför att brukarna blir 
mindre trötta. 

Ökad komfort. Ökar acceptansen bland brukarna. 

 

Kosmetika. Kan eventuellt öka 
acceptansen ytterligare bland brukarna. 
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Skogsberg (2008) är det även bra att följa regeln om att handleden alltid ska hållas rak för att 
undvika att bl.a. nerver och senor trycks ihop.  

Björing (2003) skriver att handtagets längd ska vara 125 mm långt enligt den preliminära 
europeiska standarden för verktygsdesign, men han påpekar att det finns fall då handtag kräver 
speciella grepp. I sådana fall menar han att längden på handtaget bör anpassas för detta.  

När det gäller handtagsprofiler skriver Björing (2003) att den bästa handtagsprofilen beror på 
verktygstypen det gäller. Det är t.ex. så att cirkulära handtagsprofiler är att föredra om verktyget 
ofta roteras i handen, men om verktyget inte ska roteras, speciellt om riktningen på verktyget 
är viktigt, är det bättre med en ellipsoidal profil. Björing (2003) skriver även att rektangulära 
eller triangulära profiler bör undvikas då de skarpa kanterna kan skära in i användarens hand.  
Lindqvist & Skogsberg (2008) rekommenderar en diameter på 30-45 mm för handtaget när det 
gäller kraftgrepp. Angående verktygets tyngdpunkt bör den ligga så nära handleden som möjligt 
för att minska momentet som uppstår (Bohgard, et al., 2010) samt ge bästa möjliga stabilitet 
(Lindqvist & Skogsberg, 2008).  

Handleden kan vridas i tre olika riktningar (Lindqvist & Skogsberg, 2008). De olika 
vridmomenten och deras maximala frivilliga muskelbelastning för män och kvinnor listas i 
Tabell 2 (Lindqvist & Skogsberg, 2008). Bilder på de olika vridmomenten kan ses i Figur 9, 
Figur 10 och Figur 11.  

Tabell 2: Handledsvridningar och maximala frivilliga muskelbelastningar (Lindqvist & Skogsberg, 2008). 

Vridmoment Maximal frivillig 
muskelbelastning: 
Män 

Maximal frivillig 
muskelbelastning: 
Kvinnor 

Pronation 15 Nm 10 Nm 

Supination 15 Nm 10 Nm 

Radiell flexion 15 Nm 10 Nm 

Ulnar flexion 15 Nm 10 Nm 

Dorsal flexion 10 Nm 7 Nm 

Palmar flexion  15 Nm 10 Nm 

 

   

Figur 9: Till vänster visas en pronation och till höger visas en supination. 
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Figur 10: Till vänster visas en radiell flexion och till höger visas en ulnar flexion. 

     

Figur 11: Till vänster visas en dorsal flexion och till höger visas en palmar flexion. 

Enligt Lindqvist & Skogsberg (2008) bör yttrycket som fås mellan handen och handtaget tas 
upp av handens mjukare delar då höga tryck mot fingrar eller handens mitt kan skada dessa 
känsliga delar. Som tumregel får yttrycket inte överskrida 20 N/cm2 (Lindqvist & Skogsberg, 
2008).  

Enligt Kroemer et al. (1994) finns det ett antal olika greppstyper varav några beskrivs nedan. 
Bilder på de olika grepptyperna kan ses i Figur 12. 

• Krokgrepp där ett eller flera fingrar böjs runt ett handtag.  
• Dynnypning där tummen placeras mittemot ett eller flera andra fingrar för att greppa ett 

föremål. Greppet ligger nära fingertopparna. 
• Kraftgrepp där hela innerhanden greppar föremålet, vilket ligger parallellt med 

knogarna. Oftast sticker föremålet ut på ena eller båda sidorna av handen.  

         

Figur 12. Från höger till vänster visas ett krokgrepp, en dynnypning samt ett kraftgrepp. 

När det gäller handtagets material skriver Björing (2003) att även detta beror på verktygstypen, 
men också arbetsförhållandena. Han skriver en lista över generella riktlinjer: 

• Enligt Mital och Kilbom (1992) bör materialet ha låg elektrisk och termisk 
ledningsförmåga, av säkerhets- och komfortskäl (Björing, 2003, p. 7).  
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• Materialet bör ha hög friktion, för då minskar behovet av gripkraft. Detta är speciellt 
viktigt för verktyg där vridande moment ska överföras via handtaget (Björing, 2003). 

• Materialet bör ha låg densitet för att minska verktyget vikt (Björing, 2003). 
Rekommenderad maxvikt för precisionsverktyg är 1,75 kg och för övriga verktyg 2,3 
kg enligt Bohgard et al. (2010).  Dock rekommenderar Lindqvist & Skogsberg (2008) 
att precisionsverktyg inte bör vara tyngre än 0,4 kg samt att användaren inte bör bruka 
ett verktyg som väger mer än 2,5 kg om det behöver lyftas under arbetet. 

• Materialet bör inte innehålla nickel, då långvarig exponering kan orsaka nickelallergi 
eller handeksem (Björing, 2003). 

• Materialet bör tåla hantering utan att deformeras (Björing, 2003). 
• Materialet bör motverka att metallspån och liknande fastnar, då detta kan skada 

användaren samt vara obekvämt (Björing, 2003). 

Björing (2003) förklarar att handtagets optimala ytstruktur beror på vilken kontext verktyget 
ska användas i. Dock påstår han vidare att det generellt kan sägas att jämna och finmönstrade 
ytor är mer komfortabla då grovt mönstrade ytor kan orsaka punkttryck i handen, vilket kan 
orsaka besvär. Hög friktion ger minskat behov av gripkraft, och Björing (2003) menar att en 
fint mönstrad yta ger högre gripkraft jämfört med en jämn yta och en grovt mönstrad yta. Dock 
skriver han att grovt mönstrade ytor kan vara att föredra om kontexten är väldigt förorenad med 
oljor och liknande. 

Björing (2003) är tydlig med att urtag för fingrar bör undvikas när ett standardverktyg 
utvecklas. Detta för att fingerurtag ofta är anpassade efter medelhanden vilket gör handtaget 
obekvämt för alla händer som inte är av den storleken samt att det minskar möjligheten för 
användaren att variera greppet. Istället kan utbuktningar och restriktioner längs med handtaget 
tillsammans med friktion användas för att få viss formanpassning och hindra verktyget från att 
glida ur handen (Kroemer, et al., 1994). 

För att möjliggöra för vänsterhänta att använda verktyget samt att användaren ska kunna växla 
hand under arbetets gång, bör verktygen utformas för att kunna användas med båda händer 
(Björing, 2003).  

2.3 Produktutformning 
Vid utformning av produkter finns det många olika aspekter att behandla för att produkten ska 
bli användarvänlig och lätt att förstå. Detta avsnitt tar upp ett antal av dessa aspekter och 
behandlar begrepp som produktsemantik, affordance, intuition och designprinciper. 

Krippendorff & Butter (1984) definierar produktsemantik som: 

”Product semantics is the study of the symbolic qualities of man-made forms in the contexts of 
their use and the application of this knowledge to industrial design.” 

De förklarar att produktsemantik tar hänsyn till fysiska funktioner hos produkter, men även de 
psykologiska, sociala och kulturella aspekterna hos en produkt. De menar att genom att göra 
sig medveten om produktsemantik kan interaktionen mellan människa och produkt förbättras.  
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Allting som skapas av människor har någon typ av sociokulturell historik (Krippendorff & 
Butter, 1984). Ett objekts form berättar någonting om objektet för den som interagerar med det 
och även någonting om den kontext objektet ska användas i (Krippendorff & Butter, 1984). 
Användaren interagerar med objektet och får någon typ feedback som en konsekvens av 
handlingen, vilken leder till fler manipulationer tills objektet och användaren anpassar sig efter 
varandra (Krippendorff & Butter, 1984). Detta öppnar för en cirkulär kommunikation mellan 
objektet och den som tolkar det. Därför kan designern ses som en kommunikatör vars 
meddelande berör de symboliska egenskaperna hos produkter. Krippendorff & Butter (1984) 
föreslår att en designer kan ses ha en repertoar av former att använda, vilka kan arrangeras för 
att skapa en helhet som kan bli förstådd och användas av en mottagare. De menar att designern 
skapar former som berättar om sig själva, hur de kan användas, deras kulturella arv och ibland 
även om designerns stil. Kommunikationen mellan designer och användare kan visualiseras 
med en figur som Krippendorff & Butter gjort, se Figur 13. 

 

Figur 13: Figur över kommunikation mellan designer och användare, inspirerad av Krippendorff & Butter (1984). 

De kommunikationskanaler som designern kan använda är långsamma och begränsas av t.ex. 
tekniska och ekonomiska faktorer (Krippendorff & Butter, 1984). Kommunikationskanalerna 
som en designer har att tillgå kan enligt Krippendorff & Butter (1984) sammanfattas som 
följande: 

• Informationsdisplayer. 
• Grafiska element och tvådimensionella markeringar så som etiketter, färgkoder och 

skrivna instruktioner som sitter på objektets yta.  
• En produkts form och textur. 
• Indikationer på produktens interna status. 

Informationen som kommuniceras till användaren genom dessa kanaler får gärna vara 
redundant, vilket betyder att informationen från de olika kanalerna överlappar varandra. Detta 
underlättar förståelsen enligt Krippendorff & Butter (1984). Informationen i dessa olika kanaler 
kan dock även vara motsägelsefull eller så ges för lite information, vilket kan orsaka att 
produkten används fel (Krippendorff & Butter, 1984). 
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Krippendorff & Butter (1984) ger tips på vad en designer ska tänka på för att hjälpa användaren 
manipulera produkten på önskvärt sätt: 

• Visuell och taktil differentiering mellan produktens olika delar, vilket uppmuntrar till 
interaktion med vissa delar och motverkar interaktion med andra delar (t.ex. farliga 
delar). 

• Arrangeringen av produktens komponenter bör vara logisk och passa användarens 
mentala modeller. Mentala modeller kan liknas vid fördomar och erfarenheter. 

• Indikationer på produktens interna status bör placeras där de är lätta att se och läsa och 
vara nödvändiga för korrekt manipulation av produkten. Här kan det vara fördelaktigt 
att anpassa sig efter väl etablerade stereotyper för utformningen av denna typ av 
kommunikation.  

Ett begrepp som är användbart i dessa sammanhang är affordance. Det finns ingen bra 
översättning för detta ord på svenska, så det engelska ordet kommer användas i rapporten. 
Begreppet myntades av Gibson på 60-talet och förklarades av honom som de handlingar i en 
kontext som är möjliga för en specifik individ (McGrenere & Ho, 2000, p 176). McGrenere och 
Ho (2000) använder en stol som exempel för att illustrera begreppet. De menar att stolen 
signalerar support och därför är dess affordance att den går att sitta på.  

Norman tog in begreppet i designsammanhang i sin bok The Psychology of Everyday Things 
som kom ut på 80-talet (McGrenere, Ho, 2000, p 176). Han förändrade användningen av 
begreppet en aning då hans bok diskuterar uppfattad affordance (McGrenere, Ho, 2000, p 176). 
Detta ställer begreppet i förhållande till individens förmåga att uppfatta signalerna från 
omgivningen eller objektet i fråga (McGrenere & Ho, 2000). Detta beror i sin tur på individens 
kulturella bakgrund och erfarenhet (Norman, 1999).  

Enligt Dark & Still (2013) kan en konvention som ofta används bli automatisk och den kan då 
ses som en uppfattad affordance. Därmed anser de att uppfattad affordance är ett resultat av 
ständig inlärning vilket leder till att en designdetaljs betydelse behandlas automatiskt. Norman 
(1999) skriver att det kan underlättas för användaren att uppfatta en affordance om logiska och 
kulturellt etablerade visuella signaler används, t.ex. att en bild på en knapp placeras ut för att 
indikera att en plats på en datorskärm går att interagera med (Norman, 1999). 

Affordance har blivit ett verktyg för att förbättra synligheten och användbarheten hos en 
produkt (You & Chen, 2006). Inom industridesign definieras affordance, enligt You & Chen 
(2006), som en relation mellan användare, objekt och handlingar. De skriver att affordance kan 
ses som produktens potential för att underlätta för användaren att bruka produkten utan att det 
krävs att användaren utnyttjar minnen, slutledning eller vidare tolkning. De menar att begreppet 
innebär att det åskådliggörs att en viss funktion kan utföras, men att det inte talas om vad som 
kommer att hända om funktionen utförs. För att förmedla vad som kommer att hända om 
funktionen används samt för att se till att produkten används på ett korrekt sätt kan semantik 
användas (You & Chen, 2006). 

You & Chen anser att både semantik och affordance förväntar sig att användaren ser betydelser 
i produkter och försöker relatera produktens form med en specifik betydelse, dock sker detta på 
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olika sätt. De skriver att inom affordance beror betydelsen på objektiva villkor hos användaren 
och produkten som är närvarande medan betydelsen inom semantiken influeras av behov, kultur 
och tidigare erfarenheter.  

För att en produkt ska bli enkel att använda är det viktigt att signaler i designen är konsekventa 
(Dark & Still, 2013). Enligt Dark & Still (2013) förenklar en konsekvent interaktion skapandet 
av strukturer i långtidsminnet. De menar att konsekventa interaktioner bidrar till att det 
kognitiva mönsterigenkänningssystemet lär sig att automatiskt identifiera begränsningar hos 
objektet. Dark & Still (2013) anser att affordance kan hjälpa användare att bruka produkten 
korrekt, men att de även kan störa interaktionen genom att oönskade interaktionsmöjligheter 
påvisas. Därmed är det viktigt för designern att undersöka vilka interaktioner som produkten 
erbjuder användaren (Dark & Still, 2013). Dessutom måste designern enligt Dark & Still (2013) 
överväga möjligheten att det finns konventioner som har blivit som uppfattad affordance för 
användarna. De anser att genom att använda redan befintliga konventioner och uppfattad 
affordance kan enkla interaktioner skapas. Det är viktigt att undvika fantom-affordance som 
beror på att perceptuella detaljer uppfattas ha oväntade gensvar t.ex. att det sker någon annan 
händelse än den som användaren hade väntat sig (Dark & Still, 2013).  

När en produkt används intuitivt, d.v.s. utan att några instruktioner ges och utan att 
resonemangsprocessen sätts igång, används enligt Blackler et al. (2002) kunskap som har fåtts 
från andra produkter eller upplevelser. Det som händer är enligt dem att kunskapen som redan 
finns integreras med det sinnena känner och associationerna som bildas bidrar till insikter, svar, 
igenkännanden och bedömningar.  

Enligt Blackler et al. (2002) är många produkter svåra att förstå och används därför ofta inte på 
rätt sätt. Blackler et al. (2002) anser att detta beror på två olika saker, antingen att personen som 
utvecklar produkten har hållit på med det under en lång period och/eller att utvecklaren känner 
till produkten väldigt väl och att det därför är svårt för utvecklaren att sätta sig in hur produkten 
ter sig för en person som saknar den kunskap som utvecklaren har. Vidare skriver de att detta 
antingen beror på att utvecklaren ser sig själv som mer representativ för målgruppen än den 
egentligen är eller att produkten misstas för att vara simpel eftersom den är så välkänd för 
utvecklaren. Den andra anledningen till att produkter blir svårförståeliga är för att användaren 
inte direkt kan handskas med eller få feedback från kontrollerna hos produkten (Blackler, et al., 
2002). 

För att få en produkt att vara intuitiv bör den enligt Blackler et al. (2002) ha stimulus som 
påminner om produkter som användaren redan har använt, vilket bidrar till att användaren gör 
associationer mellan produkterna. Hur intuitiv varje funktion hos en produkt är påverkas av tre 
olika faktorer; var funktionen är placerad, hur funktionen ser ut (struktur, form, färg och 
märkning) samt hur funktionen fungerar (Blackler, et al., 2002). 

En bra design attraherar kunder, ökar produktens värde och förbättrar användarupplevelsen 
(Bloch, 1995). Enligt Bloch (1995) är estetik viktigt för alla produkter oavsett deras funktion. 
Detta eftersom om valet står mellan två produkter med likvärdigt pris och funktion kommer 
målgruppen att köpa den produkt de anser vara mest tilltalande. En produkts design kan bidra 
till dess succé genom att den fångar konsumentens intresse, får äldre konkurrentprodukter att 
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kännas förlegade samt får konkurrenters efterföljande produkter att ses som ytliga kopior 
(Bloch, 1995). Bloch (1995) anser att formen även kan kommunicera budskap till 
konsumenterna då den bidrar till det första intrycket som konsumenten får av produkten. 
Dessutom menar han att produkten kan uttrycka företagsidentitet genom att ha ett speciellt 
formspråk eller en speciell designfilosofi.  Förutom detta skriver Bloch (1995) att uppfattningen 
och användningen av snyggt designade produkter bidrar till välbehag och stimulation av 
sinnena.  

Produktens form består av ett flertal delar som väljs ut och sätts ihop till en helhet (Bloch, 
1995). Enligt Bloch (1995) har designern möjlighet att påverka faktorer så som form, skala, 
proportioner, material, färger, glansighet, utsmyckning och textur.  

 

Figur 14: Modell för hur formen på produkten påverkar konsumentens beteende, inspirerad av Bloch (1995). 

Figur 14 visar hur en konsument reagerar på produktens form. Enligt Bloch (1995) behöver 
designern utforma en produkt som ter sig behaglig för målgruppen och samtidigt uppfyller de 
designbegränsningar som finns. De begränsningar som finns är följande (Bloch, 1995): 

• Prestandakrav. 
• Ergonomikrav. 
• Produktions- och kostnadskrav. 
• Standarder och lagkrav. 
• Marknadsföringsprocessens krav. 
• Designerns krav. 

Den psykologiska responsen består enligt Bloch (1995) av kognitiv och affektiv respons. Han 
anser att den kognitiva responsen består av: 

• Produktrelaterad tilltro - Vilket handlar om hur formen på produkten påverkar 
konsumentens tilltro till produkten och varumärket.  

• Kategorisering - Vilket bygger på att konsumenten försöker förstå produkten genom att 
placera den inom en existerande kategori. Kategoriseringen bygger på likhet mellan 
olika produkter. Forskning visar att konsumenter föredrar produkter som har en måttlig 
motsägelse i jämförelse med existerande produkter. 
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Den affektiva responsen kan enligt Bloch (1995) delas upp i:  

• Estetiska och andra positiva gensvar - Vilket handlar om positiva gensvar så som att 
konsumenten gillar produkten. Det estetiska gensvaret beror på designegenskaper och 
sensoriska egenskaper. 

• Negativa effekter – De negativa effekterna ska undvikas och det är viktigt att produkten 
ger fler positiva än negativa gensvar hos konsumenterna. 

Beteendegensvar delas enligt Bloch (1995)  in i ett närmande beteende där konsumenten 
attraheras av produkten och vill spendera tid på att utforska den samt ett undvikande beteende 
där konsumenten inte vill ha med produkten att göra. 

Den individuella smaken och de preferenser en person har anser Bloch (1995) bero på: 

• Medfödda designpreferenser – Här spelar gestaltprinciperna en stor roll. De säger bl.a. 
att människor gillar ordning, symmetri och lagom proportioner. Dock bör en viss 
oregelbundenhet förekomma, annars blir produkten tråkig. Människor brukar även gilla 
naturliga former så som snöflingors och DNA-spiralens former. 

• Kulturella och sociala influenser. 
• Konsumentegenskaper - Vissa människor har mer sofistikerade preferenser angående 

design än andra. För att bli en designkännare krävs utbildning, exponering för vackra 
saker samt motivation. Förutom detta finns personliga variabler som påverkar en 
persons smak. 

Om produktens design passar väl ihop med de produkter som konsumenten redan äger ger detta 
en positiv effekt enligt Bloch (1995). Han anser även att konsumenter utvärderar 
helhetsintrycket från produkten utifrån det estetiska värdet hos den produktkategori som 
produkten tillhör och inte utifrån produktens olika delar. 

Chamorro-Koc et al. (2009) har tagit fram sju designprinciper för att förenkla arbetet med att 
ta fram en mer användbar produkt. De delar upp principerna i två olika sorter; principer som 
kopplar individens erfarenhetskällor med produktens användbarhet samt principer som 
behandlar skillnader i användarens och designers syn på produktanvändbarhet.  

Principer som kopplar individens erfarenhetskällor med produktens användbarhet (Chamorro-
Koc, et al., 2009): 

• Förtrogenhet med liknande produkter ger en ytlig förståelse för produktens egenskaper 
och användningsområden.  

• Sporadisk erfarenhet ger en förståelse för produktens användningskontext, vad den är 
tänkt att användas till samt vilka funktioner den har. Den sporadiska erfarenheten fås 
genom att använda en produkt till det som den är till för.  

• Individens kulturella bakgrund avgör vad den anser vara produktens huvuduppgift. 
• Erfarenhet från användarens expertdomän leder till kunskap som är begränsad till en 

specifik del av domänen. Om kunskapen om produkttypen inte bygger på någon 
erfarenhet av användning av produkten kan det leda till att användaren misstolkar 
produktens tänkta användning. 
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Principer som behandlar skillnader i användarens och designers syn på produktanvändbarhet 
(Chamorro-Koc, et al., 2009): 

• Användningskontext: Användaren använder erfarenheter från andra produkter medan 
designern använder erfarenhet från designdomänen. 

• Social användningskontext kontra sporadisk erfarenhet: Användaren relaterar 
produktens användning till den sociala användningskontexten medan designern 
relaterar den till produktens funktioner. Hos användaren leder den sporadiska 
erfarenheten till en bild av produktens avsedda användning och kontext för 
användningen medan den hos designern baseras på visuella stimuli för produktens 
funktioner.  

• Expertdomän och brist på erfarenhet: Hos användaren stödjer detta individens syn på 
hur produkten ska användas medan det hos designern leder till hypotetiska antaganden 
om användningen och funktionerna, vilka kan vara felaktiga.  

2.4 Prototyper och deras inverkan på användbarhetstester 
I examensarbetet användes modeller och prototyper vid användbarhetstester. Detta avsnitt 
behandlar prototypernas inverkan på resultatet av ett användbarhetstest. 

Enligt Boothe et al. (2013, p.1033) anser Virzi et al. (1996) att prototypexakthet består av flera 
olika dimensioner. Dessa dimensioner är nivån på funktionaliteten, hur många av 
slutproduktens funktioner som prototypen har, likheten i interaktionen samt den estetiska nivån 
på prototypen i jämförelse med den riktiga produkten. Det är viktigt att noga överväga 
prototypexaktheten vid varje tillfälle då en prototyp med för hög exakthet är dyr och tar lång 
tid att bygga medan en prototyp med för låg exakthet kan bidra med resultat som är inkorrekta 
(Sauer & Sonderegger, 2009). Prototypens exakthetsnivå påverkar dock inte känslorna som 
produkten ger användaren eller hur användbar den anses vara (Sauer & Sonderegger, 2009). 

Boothe et al. (2013) kom i deras studier av användbarhetstester fram till att deltagare i ett 
användbartest kan bortse från det medium prototypen är gjord i och utvärdera de funktioner 
som de blir ombedda att testa. De drog även slutsatsen att ju färre användningsproblem som 
användaren upptäcker desto bättre användbarhet anses produkten ha.  

Undersökningen som Boothe et al. (2013) genomförde kom även fram till att deltagarna endast 
lyckades identifiera en liten del av de användbarhetsproblem som fanns hos produkten. Därmed 
anser de att flera metoder för att testa användbarhet bör användas när en ny produkt utvecklas 
för att möjliggöra att hitta så många problem som möjligt. Genom att använda flera olika 
metoder för att testa användbarhet kan en bättre förståelse fås för de användbarhetsutmaningar 
som finns i det aktuella fallet (Kalenderian, et al., 2014). Användbarhetstester kan enligt 
Kalenderian et al. (2014) bidra med både kvantitativ och kvalitativ information som visar på 
produktens effektivitet samt problem som uppstår under användningen. Vidare anser de att 
semistrukturerade intervjuer och enkäter med öppna svar bidrar med detaljerad kvalitativ data 
som visar på hur användarna upplever produkten samt deras belåtenhet med produkten. 
Kalenderian et al. (2014) skriver att intervjuer även kan ge information om aspekter som 
användarna tycker saknas. Enkäter med öppna svar är en begränsad metod att använda när det 
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gäller att ta fram användningsproblem, men enkäter kan användas för att verifiera problem som 
redan har upptäckts (Kalenderian, et al., 2014). 

2.5 Varumärken 
Examensarbetet har behandlat tre olika varumärken, Kaller, Hyson och Fibro, med främsta 
fokus på Kaller. Detta avsnitt handlar om vad ett varumärke är, hur det utvecklas och hur det 
kan behandlas.  

Varumärken finns för att avgränsa, särskilja och utmärka ett visst företag (Berthon, et al., 2011). 
Enligt Berthon et al. (2011) har varumärken gått från att vara till för att särskilja företag till att 
representera dem. Vidare skriver de att från att ha varit en bildlig beskrivning av produkten har 
varumärket utvecklats till att bli en förkroppsling av företagets betydelse. Dessutom har 
varumärket utvecklats från att vara ett verktyg som företaget använder sig av till att bli själva 
företaget (Berthon, et al., 2011).  

Betydelsen av varumärket kan ses ur två olika perspektiv enligt Berthon et al. (2011). Det första 
perspektivet fokuserar på varumärkets skapare som betydelsens ursprung, vilket betyder att 
varumärket är designat för att uttrycka en specifik avsikt, känsla eller vision. Det andra 
perspektivet ser konsumenten som den som skapar varumärkets betydelse (Berthon, et al., 
2011). Berthon et al. (2011) menar att varumärket blir det som individerna upplever att det 
signalerar. Idag ökar antalet varumärken som är tillverkade och konsumerade ihop av både 
företaget och konsumenten vilket innebär att konsumenten har lika stor del i att skapa 
varumärkets betydelse som företaget. Berthon et al. (2011) anser att denna trend kommer att 
accelerera.  

Berthon et al. (2011, p. 187) skriver att varumärkeskapitalet enligt Farquhar (1990) ska 
behandlas utifrån tre steg; 

• Introduktion – Ett varumärke byggs upp kring en kvalitetsprodukt för att skapa en 
positiv kundutvärdering. 

• Utarbetande – Målen i denna fas är att göra varumärket lätt att komma ihåg för 
konsumenterna samt öka varumärkeskapitalet genom att uppmana konsumenterna till 
direkta beteendeupplevelser så ofta som möjligt.  

• Befästning – Här ökas varumärkeskapitalet genom att det varumärket utökas till fler 
produkter. För att detta ska bli framgångsrikt behövs överensstämmelse, 
konkurrenskraftigt inflytande och överföringsfördelar. Varumärket kan skadas p.g.a. 
att det finns negativa associationer, produkter inte fungerar som de ska eller att det 
finns förvirring gällande varumärket.  

2.6 Produktion i låg volym 
Serviceväskan säljs i låg volym, vilket innebär att väska och verktyg gärna tillverkas i lågvolym. 
Detta avsnitt behandlar relevanta tillverkningsmetoder som är lämpliga för låg volym och 
prototyptillverkning.  
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Vakuumgjutning är en metod för polymerer som kan användas för prototyper eller låga 
produktionsmängder (Thompson, 2007). Thompson (2007) anser att metoden i princip kan 
klara av samma sorts produktion som formsprutning. Vidare menar han att vakuumgjutning har 
låga verktygskostnader och ger en fin ytfinish. Flexibla silikonformar som gjuts utifrån en 
modell av det objekt som ska produceras används (Thompson, 2007). Formen tar enligt 
Thompson (2007) en halv till en dag att tillverka och kan klara av 20-30 cykler.  
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 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts under examensarbetet. Kapitlet är uppdelat 
i sex delar. Första delen beskriver produktutvecklingsprocessen som använts i examensarbetet. 
Övriga kapiteldelar är sedan uppdelade enligt processfaserna, d.v.s. Planering, 
Nulägesundersökning, Konceptutveckling, Detaljdesign och Resultatutvärdering. I detta 
kapitel beskrivs endast de metoder som har teoretisk grund. Hur metoderna implementerades i 
examensarbetet kan ses i kapitel 5-8, där genomförandet av arbetet beskrivs närmare.  

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

 

Figur 15: En generell produktutvecklingsprocess (Ulrich & Eppinger, 2008). 

En generell produktutvecklingsprocess kan visualiseras enligt Ulrich & Eppingers (2008) 
modell (se Figur 15). Deras modell är uppbyggd i sex steg numrerade 0-5. De beskriver faserna 
som: 

0. Planering: Denna fas ligger innan själva produktutvecklingen startar. Här undersöks 
bl.a. marknadsmöjligheter och befintlig teknik. Fasen utmynnar i en 
uppdragsbeskrivning för projektet.  

1. Konceptutveckling: I denna fas undersöks behoven hos målgruppen. Alternativa 
lösningsförslag genereras och utvärderas. Ett eller flera koncept väljs sedan ut för vidare 
utveckling och testning. Ett koncept definieras av Ulrich & Eppinger (2008) som en 
beskrivning av produktens form, funktion och egenskaper och med denna beskrivning 
finns ofta en uppsättning av specifikationer, en konkurrentanalys samt en ekonomisk 
analys som motiverar projektet.  

2. Design på systemnivå: I denna fas definieras produktens olika delar och montering av 
produkten. Fasen utmynnar i en beskrivning av den geometriska layouten av produktens 
ingående delar samt en funktionsspecifikation.  

3. Detaljdesign: I denna fas definieras produktens ingående delars geometri, material och 
toleranser. Här specificeras även alla standardkomponenter som ska användas. 
Leveransen från denna fas brukar vara ett kontrolldokument för produkten, så som 
ritningar och datafiler som beskriver de ingående delarnas geometri och toleranser, 
beskrivning av produktionsverktygen, specifikation av de inköpta komponenterna samt 
beskrivning av produktion och montering.  

4. Testning och modifiering: I denna fas testas prototyper av produkten. Tidiga prototyper 
är byggda med samma geometri och materialegenskaper som slutprodukten, men de är 
inte nödvändigtvis byggda med rätt produktionsmetod. Dessa prototyper används för att 
undersöka om produkten kommer fungera som det var tänkt samt om den uppfyller 
kundens behov. Senare tillverkas prototypen med rätt produktionsteknik och används 
för att testa produkten i kundens egen miljö, samt undersöka produktens tillförlitlighet.  

Phase 0: 
Planning

Phase 1:
Concept 

Development

Phase 2:
System-Level 

Design

Phase 3: 
Detail Design

Phase 4:
Testing and 
Refinement

Phase 5:
Production 
Ramp-up
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5. Upptrappning av produktion: I denna fas tillverkas produkten i det avsedda 

produktionssystemet. Upptrappningen görs dels för att träna personalen och dels för att 
korrigera brister som upptäcks i produktionslinan. Någonstans under denna fas lanseras 
produkten.  

Bligård (2011) anser att aktiviteterna planering, datainsamling, utvärdering och dokumentering 
ska pågå kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen, se Figur 16. Planering innebär enligt 
Bligård (2011) att klargöra syfte, mål och resurser samt göra en övergripande planering. Bligård 
(2011) anser att det finns två sorters utvärderingar; formativa utvärderingar, som görs för att 
hitta svagheter och problem, och summativa utvärderingar, som görs för att se om produkten 
uppnår de ställda målen och kraven. Bligård (2011) menar även att de sex faserna i processen 
ska innehålla aktiviteterna analys, idégenerering och syntes. (Bligård, 2011) 

 

Figur 16: Utvecklingsprocess ur ett människa-maskinperspektiv, inspirerad av Bligård (2011). 

De sex olika faserna enligt Bligård (2011) listas nedan. 

• Behovsidentifiering: I denna fas undersöks bl.a. problemet som produkten ska lösa, hur 
produkten används, produktens användare, existerande lösningar samt krav från andra 
delar av utvecklingsprocessen som påverkar utvecklingsarbetet.  

• Funktions- och uppgiftsutformning: I denna del klargörs funktionen och användningen 
av produkten vilket ska leda till att funktioner och uppgifter kan formuleras för 
produkten. I denna fas tas även mål, riktlinjer och krav fram och möjliga lösningar börjar 
undersökas.  
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• Övergripande utformning: I den här fasen tas en övergripande utformning på 
systemnivå fram för att undvika att fastna vid en detaljerad lösning. På så sätt möjliggörs 
det att olika alternativa lösningar kan undersökas. Produktens utformning analyseras 
utifrån fyra aspekter; användning, fysisk form, interaktion och teknisk arkitektur.  

• Detaljerad utformning: Underlag för konstruktionen tas fram i denna fas. Därmed ska 
den slutliga formen, funktionen/funktionerna och interaktionen bestämmas. I detta steg 
utformas även de manualer och utbildningar som kan tänkas behövas. 

• Konstruktion: I denna fas tas ett underlag för produktionen fram. Det ska även beslutas 
om uppbyggnad och sammansättning av produkten och prototyper ska tillverkas för att 
undersöka om utformning och funktion fungerar som det ska. 

• Driftsättning: Denna fas handlar om att få produkten i användning i en verklig miljö. 
Här verifieras att produkten uppfyller kraven och fungerar både i fabrik och ute hos 
användaren. Dessutom ges utbildning till användarna.  

3.2 Planering 
WBS 

Enligt Tonnquist (2012) görs en Work Breakdown Structure (WBS) för att få överblick på alla 
aktiviteter som behöver genomföras i ett projekt. Vidare skriver han att WBS:en ska bryta ner 
genomförandet i en hierarki och att alla aktiviteter som berörs i projektet ska finnas med. 

Nätplan 

En nätplan görs för att se beroenden mellan olika aktiviteter samt vilka aktiviteter som kan 
göras parallellt (Tonnquist, 2012). Beroenden mellan aktiviteter visas ofta med pilar. I en 
nätplan redovisas ingen tidsaxel, utan enbart beroenden mellan aktiviteterna (Tonnquist, 2012).  

En milstolpeplan är den enklaste formen av nätplan. Milstolpeplanen kan dock kombineras med 
t.ex. ett Gantt-schema, för att visualisera milstolparna ihop med en tidsaxel. (Tonnquist, 2012) 

Gantt-schema 

En av de vanligaste metoderna för att rita en tidsplan är ett Gantt-schema. I en tidsplan ska 
aktiviteter redovisas med varaktighet, starttid samt sluttid när aktiviteten ska vara färdig. 
Aktiviteterna redovisas som band och milstolpar som punkter. (Tonnquist, 2012) 

Rullande närzonsplanering 

Tonnquist (2012) ifrågasätter i sin bok Projektledning hur lämpligt det är att detaljplanera ett 
helt projekt på en gång. Han menar att det är svårt att få överblick av långa projekt redan från 
början när tidsplanen ska sammanställas. Han skriver vidare att det finns metoder för att 
undvika onödigt planeringsarbete. Han nämner därför rullande närzonsplanering, där början av 
ett projekt planeras mer i detalj, och senare delar planeras på ett mer övergripande sätt. Sedan 
detaljplaneras projektet mer efterhand som projektet fortskrider. Tonnquist (2012) motiverar 
detta med att denna metod är mer flexibel för oväntade förändringar och att onödigt 
planeringsarbete undviks.  
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3.3 Nulägesundersökning 
Benchmarking 

Tonnquist (2012) anser att en så kallad benchmarking kan användas för att identifiera 
förbättringsmöjligheter. Han förklarar att genom att jämföra sig med andra verksamheter kan 
företaget lära sig av sina egna och andras misstag. Enligt Ulrich & Eppinger (2008) är det också 
mycket viktigt för att identifiera utrymmen för konkurrensfördelar.  

Metoden för benchmarking som använts i detta projekt har inhämtats från boken Benchmarking 
skriven av Scott Cheney (1998). Stegen som genomförs under processen för benchmarking 
presenteras i en lista. Listan är sammanställd av Robert Camp (Cheney, 1998). Nedan följer en 
grov översättning: 

Bestäm vad som ska benchmarkas. Begränsa fokus för undersökningen till vad som kan påverka 
kundvärden, företagsprestation och konkurrenskraft.  

1. Identifiera de bästa organisationerna. Detta kräver grundligt arbete. Prata med anställda, 
kunder, leverantörer, leta i databaser o.s.v. för att hitta svaren.  

2. Samla in data som ska mätas.  
3. Avgör var det finns brister. Genom att jämföra din situation med de som anses ”best-in-

practice” kan brister upptäckas.  
4. Förutse framtida prestationsnivåer hos konkurrenterna 
5. Kommunicera resultatet från din benchmarking.  
6. Sätt upp mål för förändring. 
7. Sätt upp plan för förändring. 
8. Implementera planen. 
9. Utvärdera och korrigera din benchmarkingmetod i intervall. 

Intervju 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) är en intervju ett tillfälle för en eller flera av 
produktutvecklarna att prata med en användare, ofta i användarens egen miljö. Ulrich & 
Eppinger (2008) anser att intervjuer ska vara cirka en till två timmar. De förklarar också att 
intervjuer med så kallade ”lead users” är ett mycket bra sätt att identifiera kundbehov, då de 
ofta kan prata kring sina behov på ett kunnigt sätt och ofta har egna lösningar för bristerna i 
användningen av en produkt.  

Enligt Baber et al. (2005) är intervjuer en flexibel metod för att samla in data om specifika 
områden. I en semistrukturerad intervju är frågor och struktur till viss del förberedda och denna 
intervjusort tillåter även följdfrågor och att intervjuaren bestämmer fokus på intervjun. 

Baber et al. (2005) skriver att stängda frågor används för att samla in specifik information och 
vanligtvis är utformade för att få ett ja- eller nej-svar.  Öppna frågor däremot används enligt 
Baber et al. (2005) när mer utvecklade svar eftersträvas och när intervjuaren vill ge den som 
intervjuas möjlighet att svara vad den själv vill.  Baber et al. (2005, p 27) skriver att Stanton & 
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Young rekommenderar att en intervju ska läggas upp på så vis att den tar upp ett ämne i taget 
och när ett ämne avhandlats till fullo ska intervjun byta fokus till nästa ämne.  

En generell procedur för semistrukturerade intervjuer har enligt Baber et al. (2005) följande nio 
steg: 

• STEG 1: Definiera intervjuns syfte.  
Ett klart syfte försäkrar att intervjufrågorna är relevanta och att de data som samlas in 
är användbar. 
 

• STEG 2: Utveckla frågorna.  
Frågorna ska baseras på intervjuns huvudsyfte och när alla frågor är framtagna ska dessa 
ordnas i en logisk följd. Det är viktigt att frågorna är klara och koncisa samt att de inte 
innehåller förvirrade ord eller formuleringar. Ett frågeformulär med intervjufrågorna 
och plats för den intervjuade personens svar ska tas fram. 
 

• STEG 3: Genomför en testintervju.  
Det är viktigt att genomföra en testintervju för att hitta potentiella problem hos intervjun 
och få möjlighet att åtgärda dessa innan de riktiga intervjuerna drar igång.  
 

• STEG 4: Åtgärda intervjun baserat på testintervjun.  
Åtgärderna kan innebära ändringar så som att ta bort överflödiga frågor, omformulera 
frågor och lägga till nya frågor. 
 

• STEG 5: Välj ut passande deltagare.   
Vanligtvis brukar deltagare som representerar målgruppen för studien väljas ut.  
 

• STEG 6: Genomför och dokumentera intervjun.  
Intervjuaren ska vara bekväm och förtrogen med frågornas ämnen, kommunicera dessa 
väl till personen som blir intervjuad samt se till att svaren blir nedtecknade. Det 
rekommenderas även att intervjun spelas in.  
 

• STEG 7: Transkribera data. 
Inspelningen av intervjun lyssnas igenom och innehållet skrivs ned ordagrant. Detta är 
en tidskrävande procedur.  
 

• STEG 8: Samla in data från intervjumaterialet.  
Insamlandet av data börjar med att förväntad data samlas in, d.v.s. de data som berör 
intervjuns syfte. Därefter görs ännu en analys där oväntad data tas fram, d.v.s. användbar 
data som kommit fram som inte rör syftet hos intervjun.  
 

• STEG 9: Analys av data.  
Det är viktigt att redan från början ha ett klart mål för hur den information som fås ut av 
intervjuerna ska användas. 
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Observation 

Ulrich & Eppinger (2008) skriver att produktutvecklare kan upptäcka många viktiga detaljer 
genom att titta på när användare utför en uppgift eller använder en existerande produkt. Vidare 
beskriver de att observationen kan vara helt passiv, från observatörens sida, eller så kan 
observatören delta och få uppleva användandet och kontexten på egen hand. Ulrich & Eppinger 
(2008) skriver också att det är bra om observationen kan utföras i en så verklighetstrogen miljö 
som möjligt. 

Observationer anser Baber et al. (2005) vara en metod för att samla in fysisk och verbal 
information om en aktivitet eller ett scenario. Vidare skriver de att en direkt observation är en 
observation där observatören visuellt övervakar aktiviteten. Enligt Baber et al. (2005, pp. 38-
39) säger Drury att det finns fem olika sorters information som kan fås ut från en observation; 
aktiviteternas sekvens, aktiviteternas varaktighet, aktiviteternas frekvens, hur stor del av tiden 
som spenderas i varje delmoment och rumsliga rörelser. Baber et al. (2005) finner att 
observationer kan användas i alla delar av designprocessen för att få information om existerande 
eller nyutvecklade koncept.  

En generell procedur för observationer har enligt Baber et al. (2005) följande åtta steg: 

• STEG 1: Definiera analysens syfte.  
Här bestäms vilken produkt eller vilket system som ska analyseras, miljön där 
observationen ska ske, vilka personer som ska observeras, vilka scenarios som ska vara 
med samt vilken data som är intressant.  
 

• STEG 2: Definiera scenarierna.  
Scenariot ska definieras fullständigt av de som ska utföra observationen och det 
rekommenderas att en HTA (Hierarchical Task Analysis) utförs för det aktuella 
scenariot.  
 

• STEG 3: Upprätta en observationsplan.  
Det ska göras upp en plan för vad som ska observeras och hur detta ska gå till. Det ska 
även beslutas hur observationen ska dokumenteras samt hur lång observationen ska 
vara. 
  

• STEG 4: Utför en testobservation. 
En testobservation görs för att upptäcka problem och medför att dessa kan åtgärdas 
innan den verkliga observationen genomförs. 
 

• STEG 5: Utför observationen.  
Ett observationsprotokoll ska fyllas i under observationen och observationen ska pågå 
tills det att all information som behövs har fåtts in. Ulrich & Eppinger (2008) 
rekommenderar att videofilma observationen.  
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• STEG 6: Analysera data.  
Analysen av data kan bestå av att kolla på frekvens av rörelser, verbala interaktioner 
och hur ofta olika uppgifter sker.  
 

• STEG 7: Utför vidare analyser.  
Informationen som fåtts fram genom observationen kan användas för andra analyser så 
som uppgiftsanalyser, felanalyser och kommunikationsanalyser.  
 

• STEG 8: Ge feedback till deltagarna.  
När resultatet har analyserats och slutsatser dragits bör deltagarna få någon sorts 
feedback om vad studien kommit fram till.  

Think aloud 

”Think aloud” går ut på att användaren pratar högt om vad den tänker på medan den utför en 
uppgift eller löser ett problem (Jaspersa, et al., 2004). Enligt Jaspersa et al. (2004) ska 
informationen som fås genom metoden samlas in på ett systematiskt sätt och sedan analyseras 
så att det framkommer hur användaren tänker när den använder produkten eller löser problemet.  

HTA 

Hierarkisk uppgiftsanalys, på engelska Hierarchical Task Analysis (HTA), används enligt 
Bohgard et al. (2010) för att strukturerat bryta ner en uppgift och på så vis få förståelse för 
uppgiften. Vidare skriver de att analysen redogör för vilka steg som användaren måste genomgå 
för att uppnå målet med uppgiften. Bohgard et al. (2010) skriver att informationen som metoden 
kräver fås genom intervjuer, manualer och observationer. Till att börja med anser Bohgard et 
al. (2010) att huvudmålet med uppgiften ska identifieras och sedan brytas ned i de delmål som 
krävs för att genomföra uppgiften. Vidare skriver de att delmålen ska brytas ner ytterligare och 
att detta ska pågå tills en lämplig nivå har nåtts. Operationerna, delmålen på den nedersta nivån 
i HTA:n, kan innehålla två sorters information; antingen handlingen som ska utföras eller målet 
med operationen (Bohgard, et al., 2010). Bohgard et al. (2010) skriver också att det ska beslutas 
om ordningsföljden för de olika uppgifterna. Ett enkelt exempel på hur början av en nedbrytning 
kan se ut presenteras i Figur 17. 
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Figur 17: Ett exempel på hur de översta nivåerna av en HTA kan se ut. 

Flowchart 

Schultheiss (1963) skriver att flowchart är en metod som inkluderar handlingar och beslut i en 
logisk ordningsföljd. Olika operationer indikeras genom att olika symboler används för att rama 
in texten (Schultheiss, 1963). Enligt Schultheiss (1963) finns det ett antal regler som måste 
följas när en flowchart konstrueras. 

• Vid alla beslutspunkter får det endast förekomma två alternativ och dessa ska vara 
”ja” och ”nej.” 

• Formuleringarna ska vara tydliga så att de inte kan missförstås. 
• Handlingarna måste placeras i den ordning de faktiskt utförs och inga tvära slut utan 

avslut får förekomma. 

När flowcharten anses vara klar är det bra om någon annan person som har kännedom om 
processen studerar den (Schultheiss, 1963). Efter att alla eventuella fel har åtgärdats och 
missade steg har lagts till är flowcharten redo att användas för analys av den aktuella situationen 
(Schultheiss, 1963). 

Felanalyser 

Förkortningen TAFEI står för Task Analysis for Error Identification (Baber, et al., 2005). Baber 
et al. (2005) anser att metoden kan hjälpa användaren att förutse fel genom att modellen visar 
interaktionerna mellan användaren och produkten som används. Vidare skriver de att metoden 
förutsätter att produkten i fråga används på ett målmedvetet sätt. De menar att det är vid 
interaktionen som problemen uppstår. Metoden bygger på att åtgärderna som kan utföras 
begränsas av produkten vid varje typ av interaktion och att produkten förmedlar sin 
funktionalitet till användaren (Baber, et al., 2005).  

Första steget i TAFEI innebär enligt Baber et al. (2005) att en HTA konstrueras för att modellera 
hur människan interagerar med produkten. Vidare skriver de att sista steget i metoden är att 
göra en beskrivning av de fel som kan uppkomma samt designlösningar för att förhindra att 
dessa uppstår. Informationen sammanställs sedan i en tabell (Baber, et al., 2005).  

Huvudmål

Delmål Delmål Delmål
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SHERPA står för Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (Baber, et al., 
2005). Metoden används på en HTA för det aktuella fallet för att förutse potentiella fel som 
beror av människan och designen (Baber, et al., 2005).  

Steg fyra i SHERPA kallas konsekvensanalys och innebär enligt Baber et al. (2005) att 
konsekvenser av de möjliga felen beskrivs tydligt.  Vidare skriver de att i steg 6, som kallas 
ordningssannolikhetsanalys, bedöms sannolikheten för att ett fel ska inträffa. Baber et al. (2005) 
föreslår att sannolikheten kan bedömas enligt en skala med nivåerna; låg, mellan och hög. Sista 
steget i SHERPA kallas åtgärdsanalys och ger förslag på lösningar som kan minska felen som 
uppstår när produkten används (Baber, et al., 2005).  

Fokusgrupp 

Enligt Baber et al. (2005) är fokusgrupper en flexibel metod för att få tag i åsikter om en produkt 
eller ett system. Vidare skriver de att metoden består av semistrukturerade gruppintervjuer och 
att ett lämpligt urval av personer ska göras för att diskutera en specifik design, prototyp eller 
system.  Fokusgruppen leds av en eller två moderatorer som har till uppgift att se till att 
diskussionerna möter målen med fokusgruppen (Baber, et al., 2005). Fokusgrupper kan 
användas för att utvärdera nuvarande design utifrån problem och användbarhet (Baber, et al., 
2005). 

En generell procedur för fokusgrupper har enligt Baber et al. (2005) följande åtta steg: 

• STEG 1: Definiera mål och syfte. 
Huvudmålet och syftet för fokusgruppen ska bestämmas. 
 

• STEG 2: Bestäm viktiga diskussionsämnen. 
Huvudmålet ska delas in i olika delar som bildar diskussionsämnen för fokusgruppen. 
Diskussionsämnena ska sedan ordnas i en logisk följd. 
 

• STEG 3: Samla ihop fokusgruppen. 
Det är viktigt att välja ut lämpliga personer för fokusgruppen. Det är bra om 
fokusgruppen består av folk med olika bakgrund.  
 

• STEG 4: Sammanställ en enkät med demografiska frågor. 
En enkel enkät med frågor om deltagarnas ålder, kön, yrke, erfarenhet m.m. 
 

• STEG 5: Introducera designkonceptet. 
Objektet som diskussionerna ska kretsa om bör introduceras i början av fokusgruppen. 
Därefter ska moderatorerna introducera det första diskussionsämnet. Det 
rekommenderas att fokusgruppen dokumenteras genom att den filmas eller att en 
ljudupptagning görs. 
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• STEG 6: Introducera första/nästa ämne. 
Ämnet ska introduceras på ett tydligt sätt samt varför ämnet är viktigt och vad som vill 
uppnås. Ämnet ska diskuteras tills det är uttömt och konsensus har nåtts om ett antal 
punkter. Utförandet repeteras tills alla ämnen har diskuterats.  
 

• STEG 7: Transkribera data. 
Informationen från inspelningen skrivs ner. Transkribering är ett tidskrävande moment.  
 

• STEG 8: Analysera data. 
Data från fokusgruppen kan analyseras på olika sätt beroende på vad som vill uppnås, 
men vanligtvis brukar resultatet leda till ett antal uttalanden som fokusgruppen har 
kommit överens om angående det analyserade objektet. 

Tolkning av rådata till kundbehov 

Analys av rådata går ofta först via en omtolkning till kundbehov (Ulrich & Eppinger, 2008). 
Ett påstående som en kund eller användare har sagt kan tolkas om till ett eller flera kundbehov 
(Ulrich & Eppinger, 2008). Griffin & Hauser (1993) påstår att olika analytiker kan översätta 
samma påstående från en kund eller användaren till olika behov, därför är det fördelaktigt att 
låta flera deltagare utföra analysen (Ulrich & Eppinger, 2008, p. 61). Nedan beskrivs fem 
riktlinjer som enligt Ulrich & Eppinger (2008) hjälper analytikerna att göra analysen på ett 
relevant och konsekvent sätt: 

• Uttryck behovet i form av vad produkten ska göra, inte hur den ska göra det. 
Behoven ska inte låsas vid en specifik teknisk lösning. 

• Uttryck behovet lika specifikt som rådatan. För att inte förlora viktig information bör 
detaljnivån för kundbehovet ligga på samma nivå som kundens påstående.  

• Använda positiva, inte negativa, formuleringar. Översättning från kundbehov till 
produktspecifikationer brukar gå lättare om behovet är formulerat på ett positivt sätt. 
Ibland kan dock en negativ formulering vara att föredra, hellre än en onaturlig positiv 
formulering.  

• Uttryck behovet som en egenskap hos produkten. Detta ger konsekvent formulering. 
Detta går inte att utföra i alla fall, men då kan behoven ofta uttryckas som egenskaper 
hos användaren.  

• Undvik orden borde och måste.  

Processen brukar resultera i ca 50 till 300 kundbehov. Därefter ska behoven sorteras och viktas. 
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Kravspecifikation 

En kravspecifikation tas fram för att guida produktutvecklarna och beskriver egenskaper som 
den nyutvecklade produkten ska ha (Ulrich & Eppinger, 2008).  När listan med mätvärden för 
kraven tas fram bör följande kriterier betänkas (Ulrich & Eppinger, 2008): 

• Det ska finnas ett mätvärde som överensstämmer med kundnöjdhet. Dock krävs ibland 
flera mätvärden.  

• Mätvärdena ska vara beroende variabler.  

• Mätvärdena kan uttryckas som ett värde mellan X och Y, ett exakt värde eller som ett 
antal diskreta värden.  

I kravspecifikationen anser Ulrich & Eppinger (2008) att det ska finnas både ett acceptabelt 
marginalvärde och ett idealt målvärde.  

Moodboard 

En moodboard är en visuell sammanställning av information, som t.ex. en sammanställning av 
bilder och material. Moodboards är en flexibel metod och fungerar som ett hjälpmedel för 
kreativt tänkande (Chang, et al., 2014). Moodboard skapas ofta som ett kommunikationsmedel 
mellan designer och klient (Chang, et al., 2014).  

3.4 Konceptutveckling 

3.4.1 Idégenereringsmetoder 
Visuell konfetti   

Breiler & Michanek (2007) anser att metoden går ut på att deltagarna tar fram idéer genom att 
göra associationer till bilder. Första steget är enligt dem att ta fram cirka 30 bilder som antingen 
är inspirerande eller har med produkten som ska utvecklas att göra. Därefter visas bilderna en 
och en och deltagarna skapar idéer som är kopplade till fokusområdet och bilden (Breiler & 
Michanek, 2007).  När idéerna börjar ta slut byts bilden ut och detta pågår tills tillräckligt många 
idéer har tagits fram (Breiler & Michanek, 2007).  

Random input 

Metoden random input använder ord eller bilder för att lösa ett problem (Cave, 1997). Enligt 
Cave (1997) genereras orden slumpmässigt genom att t.ex. använda ett lexikon och slå upp en 
slumpmässig sida och välja ett ord.  Han framhåller att det är viktigt att det första ordet som fås 
fram används och att det ordet är ett substantiv. När ett ord har fåtts fram ska alla associationer 
som fås utifrån det aktuella ordet listas och dessa associationer ska användas för att lösa 
problemet (Cave, 1997).  

Upp och ner 

Breiler & Michanek (2007) anser att Upp och ner fungerar bra för att vidareutveckla produkter 
och tjänster. De skriver att metoden börjar med att ett antal scenarion ställs upp. Enligt Breiler 
& Michanek (2007) vänder dessa scenarion antingen upp och ned på produkten, dess 
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egenskaper eller funktionerna hos produkten. De förordar att produkten och de egenskaper som 
eftersträvas hos denna ska beskrivas och därefter ska det genereras idéer kring detta som är 
tvärtemot det som önskas.  

Vad om? 

Enligt Breiler & Michanek (2007) går metoden ut på att låtsas vara olika personer och se hur 
de skulle ha löst det aktuella problemet. De menar att första steget är att ta fram ett antal 
relevanta scenarion med olika roller och därefter presenteras frågeställningen och en roll i taget. 
Deltagarna skriver ner sina idéer på post-its och när alla roller/kundgrupper har gåtts igenom 
renskrivs och utvecklas idéerna (Breiler & Michanek, 2007). 

Hjärnpoolen 

Metoden är enligt Breiler & Michanek (2007) ett enkelt sätt för att samla ihop och förädla idéer 
som redan är kända för deltagarna. De skriver att i början av metoden skrivs fokusområdet upp 
så att alla deltagare kan se det och ha det i tankarna under arbetet.  Breiler & Michanek (2007) 
anser att deltagarna ska sitta runt ett bord med en hög vita papper framför varje person. Varje 
person ska sedan under tystnad tydligt skriva ner sina idéer och lägga dessa i en hög på mitten 
av bordet, hjärnpoolen (Breiler & Michanek, 2007). När deltagarna skrivit ett visst antal idéer, 
3-4 stycken, eller det börjar bli svårt att komma på nya idéer tar deltagarna ett av papperna från 
hjärnpoolen och spinner vidare på idén (Breiler & Michanek, 2007).  

Morfologisk matris  

Ulrich & Eppinger (2008) anser att en morfologisk matris möjliggör för att göra en övervägning 
av olika kombinationer av delkoncept på ett systematiskt sätt. De skriver att kolumnerna i 
matrisen består av de delproblem som har identifierats och listorna under består av olika 
lösningar för det aktuella problemet. Ulrich & Eppinger (2007) menar att tänkbara lösningar 
för huvudproblemet kan tas fram genom att kombinera ett alternativ från varje kolumn. Dessa 
kombinationer ska enligt dem utvecklas vidare för att få fram en lösning som kan användas.   

3.4.2 Koncepturvalsmetoder 
Tre prickar 

Metoden är enligt Breiler & Michanek (2007) en informell och okonstlad urvalsmetod för att 
bedöma idéer och är lämplig för att göra en första gallring bland idéerna. Prickar i olika färger 
används för att bedöma idéerna där varje färg står för en viss kategori (Breiler & Michanek, 
2007). Breiler & Michanek (2007) anser att alla idéer ska placeras så att de är överskådliga och 
så att deltagarna kan ta del av de olika idéerna. De skriver att deltagarna därefter ska få ett antal 
prickar i tre olika färger som de ska sätta på de idéer som de tycker är bäst i respektive kategori. 
Avslutningsvis går deltagarna igenom de bästa idéerna (Breiler & Michanek, 2007).  
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Fyrfältsmatris 

Metoden rangordnar enligt Breiler & Michanek (2007) hur användbara idéerna är. Första steget 
i metoden är att fundera ut vilka parametrar som ska användas för att utvärdera lösningarna 
(Breiler & Michanek, 2007). Breiler & Michanek (2007) anser att två parametrar ska väljas ut 
och tilldelas två bedömningsnivåer var. Därefter menar de att en matris med fyra fält ska skapas 
och att parametrarna ska skrivas ut vid sidan av fälten. När detta är gjort placerar deltagarna in 
lösningarna, en i taget, i matrisen (Breiler & Michanek, 2007). Då alla lösningsalternativ har 
placerats ut anser Breiler & Michanek (2007) att det ska kontrolleras att lösningarna har blivit 
rättvist bedömda och därefter genomförs nästa matris med nya parametrar. Om det inte finns 
tillräckligt många bra lösningar som placerar sig i det bästa fältet bör lösningarna utvecklas så 
att de blir bättre utifrån de aktuella parametrarna (Breiler & Michanek, 2007).   

3.5 Detaljdesign 
Användbarhetstest 

Sauer & Sonderegger (2010, p. 403) skriver att användarupplevelsen enligt Desmet & Hekkert 
(2007) beror på användningen av produkten, estetiska upplevelser, upplevelser av mening samt 
emotionella upplevelser.  

Det finns två sorters användbarhetstester. Nykanen et al. (2011) och Yusof et al. (2008) skriver 
att det formande testet sker under utvecklingsprocessen för att identifiera och lösa problem som 
uppstår (Kalenderian et al., 2014, p. 362). Lowry et al. (2012) beskriver att det summativa testet 
sker när utvecklingen av produkten är klar (Kalenderian et al., 2014, p. 362). Lowry et al. (2012) 
menar att målet med denna sorts användbarhetstest är att validera användbarheten hos 
produkten när den verkliga användaren använder den för att utföra vanliga aktiviteter i rätt miljö 
(Kalenderian et al., 2014, p. 362).  

 I ett användbarhetstest använder försökspersonen en produkt för att genomföra ett antal 
uppgifter som kan uppstå under ordinarie användning (Bohgard, et al., 2010). Bohgard et al. 
(2010) rekommenderar att personerna som utför testen ska överensstämma med målgruppen i 
så hög grad som möjligt. Vidare anser de att det som kan undersökas med hjälp av ett 
användbarhetstest kan vara bl.a. måluppfyllnad, effektivitet, tillfredställelse, hur enkel 
produkten är att använda första gången samt tiden det tar för en användare att lära sig hantera 
produkten. 

Bra användbarhet innebär att en uppgift kan utföras på ett effektivt sätt och ge en hög grad av 
belåtenhet och framgång (Kalenderian, et al., 2014). Hur effektiv en produkt är mäts på två sätt; 
till vilken grad en uppgift kan utföras på ett lyckat sätt (t.ex. genom att mäta andelen användare 
som kan slutföra en uppgift) samt hur mycket resurser som krävs för att åstadkomma uppgiften 
(kan t.ex. mätas i antal fel och tid). Belåtenheten brukar mätas efter användbarhetstestet med 
hjälp av standardiserade enkäter och semistrukturerade intervjuer.  

Bohgard et al. (2010) förordar att ett testtillfälle inte bör överstiga en timme och att det består 
av en introduktion, ett antal uppgifter samt en avslutande intervju. Vidare menar de att själva 
uppgifterna inte bör ta mer än en halvtimme att genomföra samt att testet ska ha en enklare 
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uppgift som första och sista uppgift för att få försökspersonen att känna sig säker och belåten 
med sin insats. Före användbarhetstestet ska syfte och mål tas fram (Bohgard, et al., 2010). 
Dessutom ska produkt, användare och uppgifter för testet definieras och det ska beslutas om i 
vilken miljö testet ska göras samt vilken data som ska samlas in (Bohgard, et al., 2010). Bohgard 
et al. (2010) rekommenderar att testet dokumenteras genom att försökspersonens lösande av 
uppgifterna filmas. Efteråt analyseras testet genom att undersöka t.ex. tiden det tar att utföra 
uppgifterna, om det fanns någon tvekan, antal fel som görs och om dessa åtgärdas samt antal 
moment per uppgift (Bohgard, et al., 2010).  

Om 5-6 personer ingår i användbarhetstesten kommer 75-80 % av användningsproblemen att 
hittas enligt Bohgard et al. (2010). 

Enkät 

Baber et al. (2005) anser att enkäter kan samla in en stor mängd specifik data från en stor 
population. Vidare skriver de att metoden kan användas för att samla in information om 
ergonomi, design, användbarhet och användarupplevelser.  

De frågetyper som finns enligt Baber et al. (2005) är följande: 

• Flervalsfrågor – används när deltagaren är tvungen att välja ett specifikt svar. 
• Bedömningsfrågor – används när subjektiv data om deltagarnas åsikter efterfrågas. 
• Bipolära alternativfrågor – används när det går att välja mellan två olika alternativ.  
• Rankningsfrågor – används när numerisk bedömning krävs. 
• Öppna frågor – används när deltagaren behöver formulera ett eget svar. 
• Stängda frågor – används när användaren behöver välja ett specifikt svar. 
• Filtreringsfrågor – används för att bedöma om deltagaren har specifik kunskap eller 

guida deltagaren förbi överflödiga frågor. 

En generell procedur för enkäter har enligt Baber et al. (2005) följande sju steg: 

• STEG 1: Definiera syftet med enkäten.  
Bestäm vilken sorts information som enkäterna ska samla in. Syftet ska definieras och 
syftet ska även detaljerat beskriva de ämnen som relaterar till syftet. Det ska även 
beskrivas vad resultaten ska visa samt vad resultatet skulle kunna visa. Dessutom bör 
det bestämmas vilken sorts frågor som ska användas.  
 

• STEG 2: Definiera populationen. 
Här bestäms vilken grupp som enkäten ska skickas ut till och denna ska beskrivas väl 
och innehålla saker så som åldersspann och yrkestitel. Dessutom ska det beslutas om 
hur många som enkäten ska distribueras till samt hur mycket tid som ska avsättas för 
analys av data från enkäterna. 
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• STEG 3: Konstruera enkäten. 
Vanligtvis består enkäter av fyra delar; en inledning, en deltagarinformationsdel, en 
informationssektion och en epilog. Introduktionen består av en beskrivning av 
upphovsmännen, enkätens syfte och vad resultatet ska användas till. 
Deltagarinformationsdelen brukar innehålla flervalsalternativ som frågar efter 
information så som deltagarens ålder, kön, yrke och erfarenhet. Informationsdelen 
innehåller frågor för att få information som svarar på enkätens syfte. Frågorna ska vara 
kortfattade, koncisa och tydliga. Det är viktigt att ta hänsyn till analystiden när 
frågetypen ska bestämmas. Epilogen ska avsluta enkäten. Det är viktigt att välja en 
lämplig längd på enkäten för att deltagarna ska ta sig tid och svara. Är den för lång finns 
det risk för att den inte slutförs, medan en kort enkät kan ses som värdelös. 
 

• STEG 4: Testa enkäten. 
En testomgång görs för att kunna förbättra enkäten och tydliggöra oklara frågor samt ta 
bort onödiga frågor.  
 

• STEG 5: Administration av enkäten. 
I detta steg beslutas det hur enkäterna ska distribueras och vad som ska göras för att öka 
svarsmängden. 
 

• STEG 6: Analys av data. 
Ofta brukar enkäter analyseras statistiskt med hjälp av datorprogram.  
 

• STEG 7: Uppföljningsfas. 
Deltagarna som svarade på enkäten bör informeras om studiens resultat.  

3.6 Resultatutvärdering 
Användbarhetstest 

Se kapitel 3.5 Detaljdesign. 

Enkät 

Se kapitel 3.5 Detaljdesign. 
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 Planering 
Produktutvecklingsprocessen i detta examensarbete baserades främst på Ulrich & Eppingers 
(2008) modell, beskriven i kapitel 3.1 Produktutvecklingsprocessen. Examensarbetet berörde 
fas 0-4. I examensarbetet anpassades modellen för att passa uppgiften bättre. Fas 0: Planering 
innehöll enbart aktivitets- och tidsplanering. Fas 1: Konceptutveckling delades upp i två olika 
faser, Nulägesundersökning och Konceptutveckling. Fas 2: Design på systemnivå och Fas 3: 
Detaljdesign slogs ihop till en fas som kallades Detaljdesign, då det ansågs onödigt att särskilja 
dessa två i detta examensarbete. Vid planering av projektprocessen användes även Bligårds 
(2011) produktutvecklingsmodell, beskriven i kapitel 3.1 Produktutvecklingsprocessen, som 
inspiration för att göra processen mer användarcentrerad. Framförallt har momenten som 
beskrivs i processfaserna Behovsidentifiering och Funktions- och uppgiftsutformning i Bligårds 
(2011) process kombinerats med Fas 1: Konceptutveckling ur Ulrich & Eppingers (2008) 
modell. Även att kontinuerligt planera, dokumentera och utvärdera hämtades ur Bligårds (2011) 
modell. En överblick på detta examensarbetes produktutvecklingsprocess kan ses i Figur 18. 

 

Figur 18: Överblick av arbetsprocessen för detta projekt. 

WBS:en och nätplanen sammanställdes i ett gantt-schema med milstolpeplan som kan ses i 
Bilaga A – Tidsplan.  

 

  

Planering

• WBS
• Nätplan
• Gantt-schema
• Milstolpeplan

Nulägesundersökning

• Litteraturstudie
• Intervjuer
• Observationer
• Fokusgrupp
• Benchmarking
• Analys

Konceptutveckling

• Idégenerering
• Konceptval
• CAD
• Modellbygge

Detaljdesign

• Val av 
tillverkningsmetod

• Användningsanvis-
ningar

• CAD
• Prototyptillverkning

Resultatutvärdering

• Tester med 
prototyp

• Utvärdering
• Förbättringsförslag
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 Nulägesundersökning 
I detta kapitel beskrivs genomförandet och resultatet av nulägesundersökningen. Kapitlet är 
uppdelat i tre delar. Del ett beskriver insamling av relevant data, del två beskriver analysen av 
den insamlade datan och del tre redovisar en sammanfattning av resultatet från 
nulägesundersökningen.  

5.1 Insamling 
Observation av demontering och montering av trycksatt gasfjäder 

Två observationer genomfördes för att ta reda på hur en service av en gasfjäder gick till. Innan 
observationerna utfördes förbereddes observationerna genom att syfte, en enkel HTA, en 
observationsplan samt observationsprotokoll togs fram, se Bilaga B – Observationer av service 
av gasfjädrar. Båda observationerna dokumenterades genom att de filmades och att 
observationsprotokollet fylldes i. Under observationerna användes metoden think aloud för att 
få fram hur personerna tänkte. Den första observationen utfördes med Strömsholmens manager 
på R&D-avdelningen som genomförde en service på en stor gasfjäder utan bottenplatta samt en 
liten gasfjäder utan bottenplatta. Den andra observationen utfördes med produktägaren av 
serviceväskan som även håller i gasfjäderutbildningar. I detta fall utfördes en service på en 
gasfjäder med bottenplatta.  

Observation av montering av serviceväska 

Det genomfördes en observation med en montör på Strömsholmen för att se hur serviceväskan 
plockades ihop samt få reda på vilka bearbetningar och monteringar som gjordes på företaget. 
Observationen förbereddes genom att syfte, observationsplan och frågor togs fram, se Bilaga C 
– Intervju och observation med montör. Under observationen användes även metoden think 
aloud för att få reda på tankarna bakom handlingarna. Observationen dokumenterades med 
hjälp av film.  

Observation av gasfjäderutbildning 

En observation av hur gasfjäderutbildningen gick till skedde på ett av de företag som 
Strömsholmen höll utbildningar på.  Det undersöktes vilken information som deltagarna fick 
samt hur själva demonteringen/monteringen av gasfjädrar lärdes ut.  

Intervjuserie med anställda på Strömsholmen 

Det genomfördes ett antal intervjuer med olika personer på Strömsholmen för att klargöra 
omständigheterna kring serviceväskan och dess verktyg. Inför varje intervju klargjordes mål 
och syfte för den aktuella intervjun och intervjufrågor förbereddes, se Bilaga D – Intervjufrågor. 
De personer som intervjuades var följande: 

• En R&D manager för att ta reda på vilka gasfjädrar som skulle kunna servas med den 
nya serviceväskan, vilket budskap väskan skulle förmedla samt standarder och regler 
som behövde följas. 
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• Produktägaren för serviceväskan (håller även i gasfjäderutbildningar) för att kartlägga 
hur en service går till samt identifiera problemområden i väskan. 

• En inköpare för att ta reda på vad väskan och dess innehåll kostar idag samt ta reda på 
vilka leverantörer som skulle kunna vara aktuella för examensarbetet. 

• En marknadsföringsansvarig för att ta reda på Strömsholmens värdegrund och vision, 
skillnaderna mellan de olika varumärkena (Kaller, Fibro och Hyson) samt 
begränsningar för examensarbetet. 

• En sales manager för tool & die (fd. konstruktör) för att ta reda på varför verktygen ser 
ut som de gör samt reda ut oklarheter kring gasfjädrarnas konstruktion samt servicen av 
gasfjädrarna. 

Intervju med Strömsholmens återförsäljare 

Det genomfördes en intervju med en representant från Strömsholmens återförsäljare Lideco. 
Syftet med intervjun var att få kontakt med kunder samt få återförsäljarens syn på servicen. 
Inför intervjun klargjordes mål och syfte och intervjufrågor togs fram, se Bilaga D – 
Intervjufrågor. 

Fokusgrupp med företaget 

Innan fokusgruppen genomfördes definierades dess mål och syfte. Utifrån dessa bestämdes det 
vilka ämnen som skulle diskuteras och i vilken ordning de skulle tas upp. Fokusgruppen bestod 
av fyra anställda på Strömsholmen; en inköpare, en sales manager för tool & die och två 
managers från R&D-avdelningen för att få en bredd på kompetens och se om det fanns olika 
åsikter beroende på vad personen hade för bakgrund. Fokusgruppen var indelad i tre olika delar 
vilka kan ses nedan: 

Del 1 – Handlade om Strömsholmen och användaren av serviceväskan. Det som togs upp var 
företagets värdegrund, varför serviceväskan existerar, budskap hos väskan, den typiska kunden, 
kundkontakt samt företagets olika varumärken. 

Del 2 – Behandlade verktygen i väskan och deras användning. Verktygen skickades runt var 
för sig och deras användningsområden, överensstämmelse med Strömsholmens värdegrund 
samt för- och nackdelar diskuterades. Därefter diskuterades väskan och dess utseende.  

Del 3 – I denna del utvärderades väskan och verktygen som hade tagits fram i höstprojektet. 
Samma aspekter som i del 2 undersöktes i denna del. 

I början av mötet förklarades det kort vad fokusgruppen gick ut på och därefter diskuterades de 
olika punkterna i de tre delarna, se Bilaga E – Fokusgrupp. 

.  
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Användarstudie med servicetekniker 

Användarstudien med serviceteknikern skedde genom en semistrukturerad intervju och en 
observation. Informationen som eftersöktes var:  

• Hur demontering, montering och service av gasfjädrar går till. 
• En beskrivning av kontexten för service av gasfjädrarna. 
• Varför gasfjädrarna servas, hur ofta och av vem. 
• Kundens uppfattning om väskan, verktygen och varumärket.  

Se Bilaga D – Intervjufrågor och Bilaga F – Användbarhetstest med erfaren användare för mer 
information om förberedelserna inför mötet. Två deltagare fanns på plats. De hade båda över 
20 års erfarenhet inom gasfjäderservice. Efter en intervju med generella och specifika frågor 
om gasfjäderservice fick de genomföra en praktisk övning med de funktionsmodeller som 
skapades för låsringverktyget under hösprojektet 2014, se Figur 19.  

 

Figur 19: Funktionsmodeller från höstens projekt. 

En gasfjäder placerades i skruvstycket på arbetsbänken och deltagaren gavs en funktionsmodell 
av rätt storlek. De ombads att demontera låsringen med hjälp av modellen. De fick assistans om 
de inte lyckades med stegrande nivå enligt listan nedan: 

1. Utan demostation. 
2. (Med demostation.) 
3. (Med uttalad instruktion.) 
4. Igen. 

Om användaren misslyckades på en instruktionsnivå antecknades detta och om de lyckades 
antecknades tidsåtgången för att demontera låsringen med hjälp av funktionsmodellen. 
Resultatet sammanställdes i en tabell. 
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Tabell 3: Mätningarna från användbarhetstestet med erfarna gasfjäderservicetekniker.  

Tidsåtgång (s) Användare 1 Användare 2 

Låsringsverktyg/gasfjäder Liten/X 1000 Stor/X 2400 Liten/X 1000 Stor/X 2400 

a. Utan demonstration 8 s Miss Miss 3 s 
b. Med demonstration - 4 s 3 s - 
c. Med uttalad instruktion - - - - 
d. Igen  10 s 3 s 2 s 3 s 

 

Användarna ombads ge kommentarer på konceptet de fått testa. De viktigaste punkterna de 
nämnde var: 

• Låsringverktyget får gärna se kraftigare ut. 
• Enkelt att använda. 
• Gick fort. 

Besök hos Orthex group 

Ett besök gjordes på företaget Orthex group, som tillverkar köksredskap, för att ta reda på vilken 
metall som användes i konservöppnarna (se Figur 19) som hade nyttjats för att göra 
funktionsprototyper i höstprojektet. Dessutom var det intressant för examensarbetet att ta reda 
på vilka tillverkningsmetoder som företaget använde för att ta fram konservöppnarens form. 

Metallen som används i konservöppnarna kallas 2331 i Sverige och är en typ av fjäderstål. Den 
kallbearbetas, tvättas och placeras sedan i en formsprutningsmaskin, där polypropenplast 
sprutas i en form runt metallbiten. Verktygen för bearbetningen av metalldelen och för 
formsprutningen kostar vanligtvis 200 000-500 000 kronor per verktyg. Dessa betalas av på tre 
år med en produktionsvolym på ca 500 000 konservöppnare.  

Konkurrentanalys och benchmarking 

Under konkurrentanalysen jämfördes de olika verktygen som används under en service av en 
gasfjäder hos varumärkena Kaller, Konkurrent A och Konkurrent B. Två matriser skapades, 
en för demontering och en för montering. 

I dessa fanns en kolumn för varje steg i processen och varsin rad för de olika varumärkena där 
bilder på deras verktyg lades in. Den beskrivande och jämförande texten under matriserna 
refererar till de olika bilderna och förklarar verktygen. Konkurrentanalysen är censurerad. 
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Benchmarkingen gick till på så sätt att en matris för att samla in data förbereddes. De data som 
samlades in var: 

• Väskans varumärke. 
• Väskans pris. 
• Material väskan var tillverkad av. 
• Material som verktygen var tillverkade av. 
• Färgsättning på väskan. 
• Färgsättning på verktygen. 
• Etiketter på väskan och verktygen. 
• Semantiska symboler hos väska och verktyg. 
• Logotypens utseende. 
• Typ av plats där verktygen placerades. 
• Upplägg för verktygsplacering. 
• Väskans designlinje. 

Ett flertal butiker besöktes och ute i dessa undersöktes ett antal olika verktygskit. Informationen 
om verktygskiten skrevs ner i den förberedda matrisen. Resultatet kan ses i Bilaga H – 
Designansats. 

5.2 Analys 
Med hjälp av observationerna av en gasfjäderservice samt de serviceinstruktioner och 
servicefilmer som fanns på företagets hemsida kunde servicen analyseras och en bättre 
förståelse kunde fås för tillvägagångssättet samt de problem som kan uppstå. På så sätt kunde 
servicen brytas ned i ett flertal olika steg i HTA:n för gasfjädrar med bottenplatta samt HTA:n 
för gasfjädrar utan bottenplatta. De båda HTA:erna användes för att skapa en flowchart som 
illustrerade alla möjliga vägar som kunde tas under servicen.  

Genom att använda en blandning av felanalyserna TAFEI och SHERPA skapades en metod som 
lämpade sig bättre för examensarbetet. Att använda metoderna i sin helhet hade bidragit till 
stora mängder information vilket hade blivit oöverskådlig då metoderna var gjorda för relativt 
små system och redan då var svåra att överblicka. Istället valdes relevanta delar ut för det 
aktuella systemet från båda metoderna. Felanalysen utfördes på så vis att fel identifierades 
genom att gå igenom HTA:erna och flowcharten. Därefter bedömdes det hur stor sannolikheten 
var för att det aktuella felet skulle inträffa och vilka åtgärder som kunde införas för att minska 
eller få bort felets förekomst.  

Informationen från de olika intervjuerna, observationen med montören och fokusgruppen 
analyserades på så vis att ett antal rubriker sattes upp i dokumenten systembeskrivning och 
designansats. Rubrikerna togs fram genom att dokumentens planerade innehåll sammanställdes 
till ett antal större kategorier. I systembeskrivningen tas följande områden upp: 

• Beskrivning av en gasfjäder och dess användningsområde. 
• Beskrivning av serviceväskan och dess verktyg. 
• Kontexten för service av gasfjädrar, varför service genomförs, hur ofta samt av vem. 
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• Beskrivning av demontering, montering och service. 
• Strömsholmens koppling till kunden. 

I designansatsen tas områdena nedan upp: 

• Strömsholmens värdegrund. 
• Serviceväskans målgrupp. 
• Önskat uttryck hos serviceväskan. 
• De olika varumärkenas värdegrund, färg och formelement.  
• Formspråk inom andra branscher. 
• Standarder och lagar.  

När de olika rubrikerna hade satts upp söktes det efter information som passade in under dessa 
områden. Det gjordes genom att ljudfilerna från intervjuerna lyssnades igenom och lämplig 
information skrevs in under respektive rubrik.  

Informationen i systembeskrivningen och designansatsen samt teori från litteraturstudien 
användes för att ta fram lämpliga krav. Detta gjordes genom att dokumenten studerades och 
problem, önskningar och annan viktig information gjordes om till mätbara krav. Alla krav 
analyserades och viktades och det togs fram en plan för hur det ska gå att verifiera om kraven 
är uppfyllda i slutet av examensarbetet. 

5.3 Nuläge 
Nedan presenteras resultatet från nulägesundersökningen i komprimerad form. För mer 
djupgående och detaljerad beskrivning av resultatet från nulägesundersökningen, se Bilaga G – 
Systembeskrivning, Bilaga H – Designansats och Bilaga I – Kravspecifikation. 

.  

Figur 20: Gasfjäder utan bottenplatta i genomskärning. Viktiga delar för service är markerade. 
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Figur 21: Gasfjäder med bottenplatta i genomskärning. Viktiga delar för service är markerade. 

En gasfjäder är en typ av fjäder som använder komprimerad kvävgas för att lagra och applicera 
kraft. När kolvstången trycks ner av yttre påverkan ändras gasens tryck så att kraft lagras i 
gasfjädern.  

Det finns två typer av gasfjädrar som kan servas med Strömsholmens serviceutrustning, 
gasfjädrar med och utan bottenplatta. Dessa använder samma serviceutrustning, men har skilda 
serviceprocedurer, se HTA:erna samt flowcharten i Bilaga G – Systembeskrivning. 

Figur 20 och Figur 19 visar bilder på Kallers gasfjädrar i genomskärning. De viktigaste delarna 
ur servicesyfte är markerade. Dock syns inte pluggen, som vanligtvis täcker ventilen. Det finns 
två olika sorters ventiler och ibland sitter ventilen även i en adapter.  

Den svarta behållaren kallas rör och när gasfjädern är funktionell finns det gas och olja i röret. 
Vissa (små) gasfjädermodeller har färgkodade avstrykare vilka motsvarar de färgkoder som 
används för vanliga spiralfjädrar. 

De gasfjädrar som tillverkas av Strömsholmen används oftast i industriella pressverktyg där 
mycket höga krafter krävs. En stor bransch som använder verktyg som innehåller gasfjädrar 
från Strömsholmen är företag som pressar plåtar till fordon. 

45 
 

Teoretisk 
referensram Metod Planering Nuläges-

undersökning
Koncept-
utveckling Detaljdesign Resultat-

utvärdering Slutresultat Diskussion Slutsatser



 

  

Figur 22: Bilder på serviceväskan och dess innehåll. Övre raden från vänster: bild på väskans framsida, bild på väskans insida 
med verktyg, bild på demonteringstång. Mittenraden från vänster: bild på draghandtag och förlängare (M3, M6, M8, G 1/8” 
och M16 samt förlängare med M6-gänga), bild på aluminiumhylsor i tolv storlekar, bild på låsringsverktyg. Undre raden från 
vänster: bild på ventilnycklar, bild på ventilmonteringsverktyg. 

Väskan och dess innehåll kan ses i Figur 22. Dessa verktyg samt Strömsholmens väska för 
gaspåfyllnad, gasflaska och provbänk, vilken används för att mäta trycket i gasfjädern, behövs 
köpas in från Strömsholmen för att utföra en gasfjäderservice. Det behövs även köpas in en 
reparationssats från Strömsholmen med reservdelar för den specifika gasfjädermodellen som 
ska repareras. Övriga hjälpmedel som behövs, som Strömsholmen inte tillhandahåller, är 
gummihammare, arbetsbänk, skruvstycke, insexnycklar och för tunga gasfjädrar behövs travers 
(lyftdon) med tillhörande lyftöglor. 

Strömsholmen säljer gasfjädrar till kund genom återförsäljare, eller internationellt genom egna 
säljbolag. Återförsäljarna säljer även serviceväskan.  

De som har lov att utföra service måste ha fått utbildning av behöriga utbildare från 
Strömsholmen eller Strömsholmens återförsäljare. Detta för att det kan medföra en stor 
skaderisk att hantera trycksatta gasfjädrar. Det är oftast någon på golvet i industrimiljön som 
blir utbildad att utföra gasfjäderservice. I stor majoritet av fallen är det västerländska män i 
åldern 18-65 år som utför servicen. 

Enligt de användare som intervjuades tar en genomsnittlig service 20-30 minuter att genomföra. 
För detaljerad information om hur en gasfjäderservice går till, se Bilaga G – Systembeskrivning. 
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Serviceprocessen kan sammanfattas med stegen nedan. I Figur 23 visas steg 3-6. 

1. Skruva bort plugg med ventilnyckel/insexnyckel. 
2. Tömma gas med ventilnyckel. 
3. Skruva ut ventil med ventilnyckel. 
4. Banka ner styrning och kolvpaket eller bottenplatta med aluminiumhylsa och 

gummihammare. 
5. Demontera låsring med låsringsverktyg. 
6. Dra ut styrning och kolvpaket eller bottenplatta med draghandtag. 
7. Serva gasfjädern enligt instruktion. 
8. Montera ventil med ventilverktyg. 
9. Montera kolvpaket och styrning eller bottenplatta med aluminiumkopp och 

gummihammare. 
10. Montera låsring för hand eller med gummihammare. 
11. Lås styrning och kolvpaket eller bottenplatta med draghandtag. 
12. Fyll på gas med instrument från Strömsholmens andra serviceväska.  
13. Skruva fast plugg med ventilnyckel/insexnyckel. 

 

 

Figur 23: Överst till vänster visas hur en ventilnyckel används. Överst till höger visas hur styrning och kolvpaket bankas ned 
med en aluminiumhylsa. Nederst till vänster visas hur låsringen plockas ut. Nederst till höger visas hur draghandtaget används 
för att dra ut styrning och kolvpaket. 

Service genomförs av två skäl, antingen i förebyggande syfte eller för att gasfjädern har gått 
sönder. När servicen görs i förebyggande syfte kontrolleras gasfjädern efter skador samt att 
förbrukningsvaror som köpts in i reparationssatserna byts ut. I detta fall har kunderna ofta 
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många gasfjädrar av samma modell i sina verktyg. Flera tillfrågade har nämnt att de små 
gasfjädrarna knappt är lönsamma att reparera i denna situation, då kostnaden för en ny gasfjäder 
är lägre än personalkostnaden för service. 

Den andra situation som gasfjädern servas i är om den har gått sönder, vilket enligt många 
tillfrågade anses vara huvudsyftet för serviceväskan. Det kan vara mycket kostsamt att ha 
driftstopp och då kan det vara en stor trygghet att veta att det kan gå att reparera en gasfjäder 
som har gått sönder.  I detta fall säljer Strömsholmen en trygghetskänsla till kunden. 

Viktiga problemområden som upptäckts och annan viktig information som samlats in under 
nulägesundersökningen sammanfattas i punktlistan nedan: 

• Serviceväskan kostar Strömsholmen cirka Kostnad A att ta fram och säljs till 
återförsäljare för cirka Kostnad B. Återförsäljaren lägger sedan på en egen 
vinstmarginal. 

• Väskan glipar när den stängs. 
• Vissa hål i skummet är djupa, vilket gör att verktygen är svåra att få ur. 
• Etiketten är svår att förstå. 
• Låsen till väskan är tröga och kan lätt spännas fel. 

 
• Låsringverktyget har många inställningar och användaren måste gissa sig fram. 
• Låsringen flyger ofta iväg vilket bl.a. innebär en skaderisk för användaren. 

 
• Draghandtagen har olika utseende för olika storlekar vilket ger ett osammanhängande 

intryck.  
• Draghandtagen har flera olika tillverkningsmetoder. 
• M3-draghandtagets gänga knäcks lätt när verktyget används.  
• Användaren riskerar att dra snett med samtliga draghandtag vilket kan innebära att 

styrningen låser sig och gasfjädern blir obrukbar.  
 

• Aluminiumhylsorna är tunga.  
• Aluminiumhylsorna sitter inte fast mot gasfjädern när de ska bankas på, vilket innebär 

att de kan glida in i fel position mellan två slag.  
 

• Ytan på ventilnycklarna orsakar obehag i händerna vid användning. 
• Det går inte att veta när rätt vridmoment uppnåtts vid användning av ventilnycklarna.  

 
• Tången är dyr och anses av många vara överflödig.  
• Tången passar inte Kallers branding då den är röd.  

 
• Ventilverktyget ska fasas ut.  

 
• Arbetsmiljön för service är ofta mycket smutsig. Detta kan leda till att smuts kommer 

in i gasfjädern vilket i sin tur kan göra den obrukbar.  
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• Verktygen förvaras inte alltid i väskan utan det är vanligt att de förvaras på 
verktygstavlor, i andra lådor eller på serviceteknikernas sparkcyklar.  

I Bilaga G – Systembeskrivning kan en felanalys ses. De fel som bedömdes mest sannolika 
redovisas i Tabell 4.  

  

49 
 

Teoretisk 
referensram Metod Planering Nuläges-

undersökning
Koncept-
utveckling Detaljdesign Resultat-

utvärdering Slutresultat Diskussion Slutsatser



 
Tabell 4: Urklipp från felanalysen som kan ses i Bilaga G – Systembeskrivning där de fel som bedömdes ha hög sannolikhet 
att inträffa listas. 

Nr Fel Sannolikhet 
för att fel 
inträffar 

Konsekvens Åtgärd 

4 Väljer fel verktyg (för 
att ta bort plugg). 

Hög Sliter på verktyget. Märka verktyg. 
Instruera användaren 
att testa försiktigt. 

7 Välja fel verktyg för 
att pysa ut gasen. 

Hög Sliter på verktyget. Sliter på den 
invändiga gängan i hålet. 
Användaren kan skära sig på 
verktyget (låg). 

Märka verktyg. 

10 Välja fel verktyg (Ta 
bort ventil). 

Hög Ta sönder ventil så att den 
fastnar. Sliter på verktyg. 

Märka verktyg. 
Instruera användaren 
att testa försiktigt. 

18 Använder fel 
inställningar på 
låsringsverktyget. 

Hög Låsringen går inte att få bort. 
Användaren kan skada sig. 

Märka verktyg. 
Instruera om vilka 
inställningar som 
gäller för det aktuella 
fallet i 
serviceinstruktionen. 

19 Väljer fel metod för 
att avlägsna styrning- 
och 
kolvpaket/bottenplatta 
när gasfjädern är för 
tung. 

Hög Användaren skadas. Påminna användaren 
om arbetsmiljölagar. 
Draghandtag passar 
inte i tunga 
gasfjädrar. Skriv i 
serviceinstruktionen 
om modellens krav. 

20 Väljer fel 
draghandtag/ögla. 

Hög Passar inte i hålet.  Märka verktyget. 
Instruktioner i 
serviceinstruktionen 
om vilket verktyg 
som ska användas. 

22 Drar ut/upp styrning- 
och 
kolvpaket/bottenplatta 
snett. 

Hög Styrning- och 
kolvpaket/bottenplatta fastnar i 
röret. 

Instruktioner för tips 
och trix om det 
händer. Instruktioner 
om hur viktigt det är 
att dra ut delarna rakt. 

27 Användaren fyller på 
fel mängd olja. 

Hög Gasfjädern fungerar inte som 
den ska. 

Instruktion för mängd 
olja för den specifika 
gasfjädern i 
serviceinstruktionen. 
Mätinstrument. 

31 Bankar snett på 
aluminiumkopp. 

Hög Styrningen/bottenplattan/kolv 
kilar fast sig. 

Tips och trix för hur 
problemet kan lösas. 
Instruktioner om 
vikten att banka ner 
aluminiumkoppen 
rakt. 
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I Bilaga H – Designansats redovisas bl.a. information om Strömsholmen och dess varumärken 
Kaller, Hyson och Fibro. Nedan följer en liten sammanfattning av några av de viktigaste 
punkterna som upptäcktes.  
Utifrån intervjuerna gick det att urskilja olika åsikter om vad Strömsholmens värdegrund står 
för. De olika åsikterna listas här: 

• Strömsholmenandan som går ut på alla människors lika värde.  
• Resultatfokus. 
• Kundfokus, lämnar aldrig en kund i sticket. 
• Leverera produkter och tjäna pengar. 
• Produkterna är kända världen över som ett premiummärke för gasfjädrar.  
• Hjälpa kunden att lösa sina problem. 

Utifrån intervjuerna kom det fram att Strömsholmen vill att väskan ska utstråla kvalitet, 
säkerhet och professionalism. Den ska se välgjord ut, både gällande hur väskan och verktygen 
är utformade och tillverkade, men funktionen hos väskan och dess innehåll är av högsta 
prioritet. Väskan är ett viktigt sätt för Strömsholmen att framhäva sitt varumärke. 
Strömsholmen är ett företag som månar om att det de levererar fungerar och att det görs på ett 
på ett städat och snyggt sätt. Serviceväskan ska förmedla att den har allt för att hjälpa kunden 
om en gasfjäder går sönder. Strömsholmen vill även att väskan ska bidra till att få kunden att 
vilja ha väskan. Väskan ska inte förknippas med något negativt utan vara något som lägger till 
kundvärde. 

Kallers logotyper får endast vara svarta eller vita och placeras på en gul (PMS 109 CV), svart 
eller vit bakgrund, se Figur 24. Gul logotyp på svart bakgrund ska absolut inte användas. 

 

 

 

Figur 24: Kallers tillåtna logotyper. 

Ingen uppdelning av logotypen får förekomma. Logotypen ska alltid ha en tagline, antingen 
made by Strömsholmen eller the safer choice. Logotypen Kaller the safer choice med Kaller 
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skrivet i versaler, används i en stor majoritet av fallen och sitter på företagets trycksaker och 
produkter. 

Det går bra att endast använda symbolen, se Figur 25, detta görs exempelvis i företagets 
applikation. Samma regler som beskrevs för logotypen ovan angående färgsättning gäller även 
här.  

 

Figur 25: Kallers symbol. 

Två moodboards skapades i inspirationssyfte baserat på den information som uppkommit under 
nulägesundersökningen. De är skapade efter två teman; branding och kontext. Dessa kan ses i 
Bilaga J – Moodboards.
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 Konceptutveckling 
I detta kapitel redovisas konceptutvecklingsfasen. Kapitlet presenterar genomförandet och 
resultatet av konceptgenereringen och det första koncepturvalet. Målet i denna fas var att välja 
ut vilka tekniska lösningar (verktyg) som skall ingå i konceptet och hur dessa skall förvaras.  

Konceptgenereringen bestod av en individuell skissningsfas som innehöll fri skissning samt 
metoderna visuell konfetti och random input. Visuell konfetti och random input användes för att 
få inspiration från bilder och ord och på så vis komma fram med fler idéer. 

En annan del av konceptgenereringen gick ut på att tillsammans skissa på idéer utifrån ett antal 
idégenereringsmetoder. Under denna fas användes metoderna Upp och ner, Vad om?, 
Hjärnpoolen samt Morfologisk matris. Skisser från konceptgenereringsfasen kan ses i Bilaga 
K – Skisser från idégenerering. 
Metoden Upp och ner hjälpte till att frigöra tankarna genom att den genererade ett flertal idéer 
kring hur väskan och dess innehåll kunde göras sämre. Det undersöktes om några av dessa idéer 
kunde modifieras och användas till att förbättra verktygen istället.  

Vad om? användes för att få en bild av hur olika personer skulle vilja att väskan och dess 
innehåll var designat. De olika personernas önskemål togs fram genom en analys av det som 
kommit fram i nulägesundersökningen.  Utifrån önskemålen från de olika personerna 
genererades det sedan idéer som uppfyllde dessa. Personerna som analyserades var användare 
vid driftstopp, användare som ofta servar gasfjädrar, användare som sällan servar gasfjädrar, en 
återförsäljare, en manager på R&D-avdelningen, en inköpare, en marknadsförare, 
serviceväskans produktägare, väskans montör och en sales manager för tool & die.  

Metoden Hjärnpoolen modifierades så att det skissades på idéer utifrån gamla skisser istället 
för att idéer först skrevs ner och personerna därefter skrev på nya idéer utifrån dessa. Metoden 
gav ett antal nya idéer samt vidareutveckling av gamla koncept.  

En morfologisk matris togs fram där de olika funktionslösningar som fåtts fram under övriga 
idégenereringsmetoder listades för väskans olika delar, se till vänster i Figur 26. Dessa olika 
funktionslösningar kombinerades ihop till ett antal helhetskoncept, se till höger i Figur 26. Vissa 
kombinationer ansågs relevanta och de kombinationerna kategoriserades och namngavs. De är 
beskrivna i Bilaga L – Koncept morfologisk matris. 
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Figur 26: Till vänster ses den morfologiska matrisen. Till höger ses en översikt av ett antal av de koncept som kombinerades. 

Ett första urval angående funktion skedde genom att metoderna 3 prickar och fyrfältsmatris 
användes. Under metoden 3 prickar sattes prickar ut på ett förbestämt antal koncept. De 
koncept som bäst uppfyllde de uppsatta kriterierna fick en prick, se Bilaga M – Konceptval. 

Kriterierna var personlig preferens, kostnad, kompletthet, platseffektivitet och simpelhet. 
Genom metoden sorterades fem koncept bort. De åtta koncept som gick vidare sorterades in i 
två olika fyrfältsmatriser, se Bilaga M – Konceptval. Kriterierna som användes i 
fyrfältsmatriserna var kostnad mot kompletthet samt kostnad mot simpelhet. Kategorierna 
valdes genom diskussion kring vad som visat sig viktigt baserat på informationen från 
nulägesundersökningen.  
Ett slutgiltigt konceptval angående de funktioner som väskan skulle innehålla hölls i samråd 
med en representant från Strömsholmen. En morfologisk matris med de olika 
funktionslösningarna lades ut på ett bord och varje enskild lösning förklarades. De 
konceptförslag som var kvar visades upp och för varje koncept gick examensarbetsgruppen 
igenom för- och nackdelar för det aktuella konceptet. Efter diskussioner kring vad som passade 
Strömsholmen samt vilka koncept som uppfyllde målen kring väskan valdes ett koncept ut. De 
kriterier som koncepten bedömdes utifrån var funktion, säkerhet, kvalitet, leverans, kostnad och 
enkelhet. Konceptet som det beslutades att arbeta vidare med var konceptet som kallades 
avskalad 5. Konceptet består av: 

• Kortade aluminiumhylsor. 
• Tvehövdat låsringsverktyg. 
• Dubbelsidiga ventilnycklar. 
• Fasta draghandtag för gängdimensionerna M6, M6 lång, M8 och G1/8".  
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De verktyg som har tagits bort från konceptet, men som var med i den ursprungliga 
serviceväskan var: 

• Draghandtagen för gängdimensionerna M3 och M16. 
• Minihylsan. 
• Demonteringstången. 
• Ventilmonteringsverktyget. 

Anledningen till att M3-draghandtaget har tagits bort är att de gasfjädermodeller som 
draghandtaget passar till är svåra att serva och dessutom är det ofta inte lönsamt at serva dessa 
gasfjädrar. Gasfjädrarna som har en M16-gänga är alla tunga och den lättaste väger över 13 kg. 
Enligt lyftrekommendationer från arbetsmiljöverket bör de flesta av dessa gasfjädrar inte lyftas 
för hand. Det är även tveksamt om de lättaste modellerna bör lyftas för hand då 
arbetsmiljöverkets rekommendation säger att situationen ska undersökas närmare. Därmed 
ansågs det inte lämpligt att uppmana användaren att lyfta dessa gasfjädermodeller genom att 
skicka med ett handtag som passar i den gängan. Istället ska brukarna uppmanas att använda 
lyftögla och travers för de uppgifter som M16-draghandtaget hade. 

Minihylsan passar endast till miniserien vilken kräver ett M3-draghandtag för service. Beslutet 
togs därför att ta bort denna hylsa då den inte längre fyller någon funktion när draghandtaget är 
bortplockat. 

För att ta ut ventilen kan demonteringstången användas. Dock finns det flera andra metoder för 
att få ut ventilen och flera tillfrågade ansåg att tången är ett onödigt verktyg som inte behövs 
för att utföra service av gasfjädrarna. Dessutom går tången endast att använda till vissa 
gasfjädermodeller då den inte kommer åt att få tag i ventilen om hålet är för litet. I och med 
detta ansågs tången vara en onödig del av serviceväskan som kan tas bort. 

Det har på Strömsholmen beslutats att ventilmonteringsverktyget ska fasas ut då de inte längre 
säljer gasfjädrar som kräver detta verktyg för service. Till följd därav ansågs det att en ny 
serviceväska inte skulle innehålla ett verktyg som inte längre fyller någon funktion. 
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 Detaljdesign 
I kapitlet detaljdesign behandlas test och utvärderingar av modeller tillverkade utefter det 
valda konceptet. Kapitlet tar även upp detaljdesignen av konceptets ingående delar som 
genomfördes parallellt med testerna. 

7.1 Väskan 
Väskmodell 

För ett neutralt intryck som fungerar tillsammans med de olika varumärkena valdes svart och 
silver som färgtema för väskan. Detta gör att samma väska kan användas för de tre olika 
varumärkena med små justeringar. En grundlig undersökning gjordes av vad marknaden hade 
att erbjuda för olika modeller av verktygsväskor, samt en återblick på benchmarkingen som 
genomfördes i nulägesundersökningen. Portföljliknande väskor uppfyllde önskemålen när det 
gäller utrymme, färgtema, pris och kvalitetskänsla. Efter undersökningen drogs slutsatsen att 
460x330x150 mm var ett typiskt standardmått för verktygsväskor i portföljstilen. Genom att 
välja en väska med standardmått kan kostnaden hållas lägre. Väskmodellen som valdes var en 
svart portföljväska med aluminiumbeslag, se Figur 27. Den utvalda väskan har standardmåtten 
som nämns ovan. 

 

Figur 27: Väskmodellen som valdes. 

Skumurtag 

Viktigast när det gällde placeringen av verktygen var att de skulle vara grupperade efter 
funktion och att väskans utrymme skulle kännas väl utnyttjat. Ordning var ledordet för 
placeringsförslaget och detta skulle underlätta för användaren att hitta rätt verktyg. Urtagens 
djup är anpassade efter att verktygen ska hållas fast av skummet, men samtidigt vara lätta att se 
och plocka upp ur väskan. Draghandtagen är placerade på ”högkant” så att de blir lätta att plocka 
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ut, och urtagen är anpassade för att verktyget ska kunna ligga plant. På så sätt går det lätt att se 
vilken gängstorlek draghandtaget har. Urtaget för låsringsverktyget är utformat så att etiketten 
hamnar uppåt och är synlig för användaren när väskan är öppnad. Urtaget är anpassat så att 
verktyget kan placeras på två olika sätt, d.v.s. med vilken som helst av etikettsidorna upp. Det 
finns också ett rektangulärt urtag där det är tänkt att smådelar, specialbeställda verktyg samt 
överblivna reservdelar ska kunna förvaras. Ett förslag är också att en liten plastlåda kan placeras 
i urtaget för att förvara dessa saker mer skyddat. Lådan beskrivs i kapitel 7.3 Övrigt innehåll i 
väskan.   

Figur 28 visar hur skummet är tänkt att se ut. Skummet ska vara svart för att passa in med 
väskans och verktygens utseende samt vara mjukare än skummet i den gamla väskan. Det mjuka 
skummet ger en lyxig känsla och bidrar till att ge intrycket av att verktygen är dyra och av hög 
kvalitet. Inspirationen för denna slutsats kommer från kameraväskor som ofta har denna typ av 
skum för att skydda den dyra utrustningen.  

 

Figur 28: Renderad bild av väskans skum med urtag. 
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Ritning över skummets håldjup kan ses i Figur 29. 

 

Figur 29: Skummets håldjup. Måtten är angivna i millimeter. 

Etiketter 

Etiketten på väskan har dimensionerna 180x120 mm och består av texten ”service tool kit”, 
ordernummer, företagsinformation (för Kallers etikett), logotypen för respektive varumärke 
samt en plats för att sätta orderlappen. Etiketten är tänkt att placeras i mitten på väskans lock. 

Etiketten på låsringsverktyget har varumärkets logotyp och har dimensionerna 30x10 mm, där 
kortsidorna är cirkelbågsformade med radien 10 mm.  

För Kaller används den svarta logotypen med företagsnamn, symbol och tagline ”the safer 
choice” tillsammans med en gul bakgrund för etiketten, se Figur 30. Hysons etikett har 
logotypen med företagsnamnet i svart och blått tillsammans med en vit bakgrund, se Figur 31. 
Varumärket Fibro har en etikett med en logotyp som har företagsnamnet i svart tillsammans 
med deras orangea symbol på en vit bakgrund, se Figur 32. 
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Figur 30: Kallers etiketter. Till vänster är den som ska sitta på väskan, till höger är den som ska sitta på låsringsverktyget. 

  

Figur 31: Hysons etiketter. Till vänster är den som ska sitta på väskan, till höger är den som ska sitta på låsringsverktyget. 

  

Figur 32: Fibros etiketter. Till vänster är den som ska sitta på väskan, till höger är den som ska sitta på låsringsverktyget.  

7.2 Låsringsverktyget 
Låsringsverktyget tillhörde examensarbetets fokusområde. Verktygets detaljutveckling samt 
användbarhetstestet som utfördes beskrivs i detta avsnitt. 

Utvecklingsprocessen 

Funktionsprototyperna från höstprojektet testades på de gasfjädrar som hade valts ut i samråd 
med Strömsholmen, se Figur 33. Modellerna hade valts ut så att de representerade de längsta 
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djup som låsringarna sitter på hos gasfjädrarna samt det minsta avstånd som finns mellan rörets 
vägg och kolvstången. Modellerna som testen utfördes på var:  

• M2 
• X 500 
• TU 500 
• CU4 740 
• TX 1500 
• CU4 1800 
• X 4200 
• CU4 4700 
• CU4 7500 
• X 9500 
• CU4 18300 
• TX 20000 

 

Figur 33: De gasfjädermodeller som användes vid funktionstest och användbarhetstest med funktionsmodeller samt 
utvärdering av prototypen av låsringsverktyget. 

Det visade sig att alla låsringar gick att få ut med modellerna som gjordes i höstprojektet, men 
att det var krångligt och fanns stor risk att skrapa tätningsytor hos några av gasfjädermodellerna. 
Formen på funktionsprototyperna analyserades och ett antal förbättringspunkter angående 
krokdelens och stödytans geometri togs fram. Ett antal konservöppnare som hade köpts in 
slipades till rätt geometri i en bandslip för metall, se Figur 34. Därefter testades dessa åter på 
de aktuella gasfjädermodellerna. 
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Figur 34: Tillverkning av funktionsmodeller genom modifiering av konservöppnare. 

Handtagsförslag till låsringsverktyget tillverkades i billera för att få fram ett ergonomiskt grepp 
samt få möjlighet att testa olika designidéer. Några av lermodellerna av handtagen kan ses i 
Figur 35. 

 

Figur 35: Billeramodeller av handtag till låsringsverktyget. 

Skisser på låsringsverktygets metallkomponent sorterades och sammanställdes till tre olika 
typer av formspråk och funktion; trappformad, rundad och kantig metallkomponent. En ny skiss 
på stor och liten metallkomponent för varje kategori genererades med den första generationen 
skisser som inspiration (med stor metallkomponent menas det att den är utformad för att vara 
anpassad till de större gasfjädermodellerna och med liten metallkomponent menas det att den 
är utformad för att vara anpassad till de mindre gasfjädermodellerna). Dessa skisser kan ses till 
vänster i Figur 36. Metallkomponenterna 3D-modellerades och tillverkades i vattenskärmaskin. 
Dessa tillverkade metallkomponenter kan ses till höger i Figur 36.  
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Figur 36: Till vänster ses de skisser som gjordes för metallkomponenten i låsringsverktyget. Till höger ses första tillverkade 
generationen av metallkomponenten. De är tillverkade i en vattenskärmaskin.  

Metallkomponenterna bockades på önskat ställe i lämplig vinkel utifrån hur de modifierade 
konservöppnarna såg ut. Handtag i formbar termoplast tillverkades till de utskurna 
metallkomponenterna. Plastkulor smältes i varmt vatten och kunde sedan modifieras till önskad 
form. Metallkomponenterna kunde enkelt stickas ned i plasten och när plasten stelnat blev det 
till en robust konstruktion som kunde testas på gasfjädrarna, se Figur 37.  

 

Figur 37: Metallkomponenterna fastsatta i plasthandtag. 

Dessa modeller testades på de utvalda gasfjädermodellerna som kan ses i Figur 33 och därefter 
fattades beslut om vilken utformning som skulle användas. Efter testet kunde det konstateras 
att de trappformade metallkomponenterna presterade sämre än de två andra förslagen, och det 
beslutades då att utesluta det förslaget. Det rundade och det kantiga förslaget presterade 
likvärdigt i testet, så beslutet mellan dessa förslag baserades enbart på deras utseende. Beslutet 
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som togs var att göra en kombination av det kantiga och det rundade förslaget för att få med de 
bästa egenskaperna från båda förslagen. 3D-modellerna för metallkomponenterna modifierades 
och de nya versionerna skars ut i vattenskärmaskinen för vidare test.  

Utifrån den funktionslösning som hade valts för låsringverktyget skissades det på olika 
utseendeförslag för handtaget. Skisserna utgick från de tre formspråk som lermodellerna i Figur 
35 hade och ett flertal varianter av de olika formspråken togs fram.  Utifrån skisserna valdes en 
specifik variant av varje formspråk ut, se Figur 38. 

 

 

 
Det skapades även lermodeller och renderingar av de tre handtagsförslagen, se Figur 39 och 
Figur 40, som användes vid ett konceptval gällande handtagets utseende som hölls med personal 
från Strömsholmen.  

Figur 38: Skisser på handtagsförslagen. 
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Figur 39: Lermodeller av de olika handtagskoncepten. 

 

Figur 40: Renderingar av handtagen. 

Valet gick till så att varje person som deltog fick en lapp där de kunde kryssa för det koncept 
som de gillade bäst utseendemässigt. De hade även möjlighet att skriva en kort kommentar som 
förklarade varför de föredrog just det alternativet. Efter röstningen var det tydligt att 
Strömsholmen föredrog koncept A. Röstningsresultatet visas i Figur 41. 
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Figur 41: Cirkeldiagram över resultatet från omröstningen. 

Utifrån röstningsresultatet beslutades det att arbeta vidare med koncept A:s utseende, se Figur 
42.  

 

Figur 42: Till vänster visas konceptet som valdes och till höger visas de slutgiltiga metallkomponenterna i platt tillstånd. 

De modifieringar som gjordes med konceptet var att en logotyp och två greppytor 
inkorporerades. Det bestämdes att logotypen skulle bestå av ett klistermärke som placeras i en 
fördjupning på mitten av handtagets långsidor. Fördjupningarna för klistermärkena är 
rektangulära med avrundade kortsidor. Greppytorna på handtaget består av sneda fördjupningar 
och är placerade där det är tänkt att användaren ska greppa verktyget. 

Användbarhetstest 

Ett användbarhetstest förbereddes genom att ett antal uppgifter och analyspunkter togs fram 
samt att en enkät skapades, se Bilaga N – Användbarhetstest med funktionsprototyp. 
Användbarhetstestet genomfördes med 5 personer från Strömsholmens testavdelning samt 5 
studenter från Linköpings universitet. Anledningen till att test gjordes med både personal från 
Strömsholmen och studenter var för att ta reda på om det fanns några skillnader i hur personer 
som var vana respektive ovana vid service av gasfjädrar upplevde det framtagna konceptet.  
Testet gick till så att deltagaren fick prova att använda det nya låsringsverktyget i form av en 
funktionsprototyp, se Figur 43, på fyra utvalda gasfjädrar i varierande storlekar.  
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Figur 43: Den funktionsprototyp som användes vid användbarhetstesterna. 

Gasfjädermodellerna som användes för testerna var: 

• Tu 500 (liten). 
• Cu4 4700 (medelstor). 
• X 4200 (medelstor). 
• X 9500 (stor). 

Om deltagaren var novis (obekant med produkten) fick denna även testa på att använda det 
gamla låsringsverktyget. Detta för att alla deltagare skulle ha testat på att använda båda 
låsringsverktygen. Deltagarna fick instruktioner enligt listan nedan och om de inte lyckades 
lösa uppgiften med den aktuella informationen fick de nästa instruktion i listan.  

1. Deltagaren fick till uppgift att lossa låsringen utan någon instruktion om hur detta skulle 
göras. Deltagaren fick endast en förklaring av vad verktygens olika delar var tänkta att 
användas till. 

2. Deltagaren fick en muntlig beskrivning av hur låsringsverktyget skulle användas samt 
vad denne borde tänka på. Därefter fick deltagaren försöka lossa låsringen.  

3. Deltagaren fick en demonstration av hur låsringen skulle lossas och fick sedan försöka 
själv. 

Testet filmades för att processen att ta ut låsringen skulle kunna analyseras. Efter testet fick 
deltagarna en enkät att fylla i. På så vis blev det möjligt att ta reda på hur nöjda deltagarna var 
med verktygets utformning och användning. I Figur 44 visas bilder på när deltagare tar ut 
låsringen med de två olika verktygen. 
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Figur 44: Bilder på när deltagare använder de två olika låsringsverktygen. 

Vid användbarhetstesterna deltog 10 personer varav de erfarna användarna hade mellan 1 och 
17 års erfarenhet av att arbeta med gasfjädrar. Könsfördelningen hos deltagarna kan ses i Figur 
45 och anses stämma ganska väl överens med verkligheten då det mestadels är män som 
genomför service av gasfjädrar. Dock ansågs det viktigt att verifiera att verktygets utformning 
passar båda könen. 

 

Figur 45: Cirkeldiagram över könsfördelningen. 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till var att verktyget ska kunna användas vare sig 
användaren är höger- eller vänsterhänt. Därmed var det viktigt att ha med båda grupperna i 
testen, fördelningen mellan grupperna kan ses i Figur 46.  
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Figur 46: Cirkeldiagram över fördelningen av höger- och vänsterhänta. 

Alla deltagare klarade av att få ut låsringarna ur samtliga gasfjädrar. De flesta behövde inga 
instruktioner om hur detta skulle göras. Endast enstaka gånger behövde deltagaren en muntlig 
instruktion. Genom att analysera filmen kunde tiden det tog för deltagarna att ta ut låsringen 
från varje gasfjäder fås fram. Utifrån dessa tider togs en genomsnittlig tid för de båda verktygen 
och testgrupperna fram, resultatet kan ses i Figur 47. 

 

Figur 47: Graf över den genomsnittliga tiden för att lossa låsringen för verktygen hos de båda testgrupperna. 

Som det kan ses i Figur 47 gick det snabbare för båda testgrupperna att använda det nyframtagna 
verktyget för att lossa låsringarna än vad det gjorde för novisgruppen att använda det gamla 
verktyget för samma uppgift. När användningen av det nya verktyget jämförs mellan de båda 
grupperna syns det att den erfarna gruppen har en fördel av sin kännedom av gasfjädrar då de 
är snabbare på att få ut låsringarna.  

Novisanvändarna tillfrågades vilket av verktygen de föredrog att använda och alla svarade att 
de tyckte bättre om det nya verktyget. Anledningarna till detta var: 
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• De behövde inte fundera lika mycket över vilken krok som skulle användas då det fanns 
färre valmöjligheter hos det nya verktyget. 

• Det fanns inga inställningar som behövde göras hos det nya verktyget. 
• Med det nya verktyget gick det snabbare att få ut låsringarna. 
• Det var lättare att få grepp om låsringen. 
• Det var lättare att förstå hur verktyget skulle användas. 

Resterande frågor i enkäten var gemensamma för båda testgrupperna och resultatet av frågorna 
har sammanställts i diagrammen nedan.  

 

Figur 48: Diagrammet visar hur deltagarna ansåg att det nya verktygets säkerhet var i jämförelse med säkerheten hos det 
gamla verktyget. 

I Figur 48 visas resultatet angående det nya verktygets säkerhet. I diagrammet används en skala 
från sämre till bättre för att bedöma säkerheten när de båda låsringsverktygen jämförs. Det kan 
ses att de flesta av de tillfrågade ansåg att det nya verktyget var lika säkert eller säkrare än det 
gamla. Endast en person ansåg att det nya verktyget var mindre säkert att använda än det gamla. 
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Figur 49: Diagrammet visar hur deltagarna ansåg att tiden för att lossa låsringarna med det nya verktyget stod sig mot det 
gamla verktyget. 

Figur 49 visar hur deltagarna ansåg att tidsåtgången för att lossa låsringarna skilde sig åt mellan 
de båda verktygen. I diagrammet används en skala från sämre till bättre för att jämföra de båda 
verktygen. Alla deltagare ansåg att det gick snabbare att ta ut låsringarna med det nya verktyget.  

 

 

Figur 50: Diagrammet visar hur bra handtagets ergonomi var enligt deltagarna. 

I Figur 50 visas det hur bra deltagarna ansåg att handtagets utformning var ergonomimässigt. I 
diagrammet används en skala från obekvämt till skonsamt. De flesta deltagarna menade att 
handtagets ergonomi var bra och att handtaget var skönt att använda. 
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Figur 51: Diagrammet visar hur bra rörelsen var ur ergonomisk synvinkel enligt deltagarna. 

Figur 51 visar hur deltagarna upplevde rörelsen som användes för att få upp låsringen. 
Diagrammet visar resultatet på en skala från obekväm till skonsam. Majoriteten av användarna 
ansåg att rörelsen kändes bra att utföra, dock brukades inte den tänkta rörelsen i alla fall. 

 

 

Figur 52: Diagrammet visar hur lätt deltagarna tyckte det var att avgöra vilken ände av verktyget som skulle användas till 
vilken gasfjäder. 

I Figur 52 visas det hur lätt deltagarna ansåg att det var att avgöra vilken ände av 
låsringsverktyget som skulle användas till vilken gasfjäder. Majoriteten tyckte att det var lätt 
att välja rätt ände, men det fanns även en stor andel som tyckte att det var lite krångligare att 
förstå vilken ände som skulle användas.  
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Under användbarhetstesterna upptäcktes det några områden som skulle kunna förbättras hos det 
framtagna verktyget. De problem som sågs var att: 

• Verktyget hade, enligt en deltagare, något sämre funktion vid urtag av den stora 
låsringen jämfört med urtag av mindre låsringar. Detta p.g.a. att verktyget inte 
upplevdes tillräckligt robust för uppgiften. 

• Det kändes som att det fanns risk att skära/sticka sig på verktyget om det användes på 
ett oförsiktigt sätt eller om det användes felaktigt. Denna risk förekommer även vid 
användning av det gamla verktyget då det hände att deltagare höll fast krokhjulet under 
användning samt använde verktyget åt fel håll och då höll på att få krokarna i armen. 

Under användbarhetstesterna upptäcktes det ett antal fel som användarna gjorde. De vanligaste 
felen som förekom var: 

• Användaren använde fel ände av verktyget. 
• Användaren använde sig inte av stödytan. 
• Användaren använde verktyget på annat sätt än vad som var tänkt, vilket bidrog till ökad 

skaderisk.  

Tillverkning av slutmodell 

Metallkomponenterna tillverkades i vattenskärmaskin och plastkomponenten beställdes av en 
prototyptillverkare som använde tillverkningsmetoden SLS, en typ av 3D-utskrift. Sedan 
spacklades och målades prototypen för att få fram en bra yta. Plasthandtaget tillverkades i två 
halvor som limmades ihop med metallkomponenterna emellan. Etiketten klistrades sedan fast 
på verktyget i fördjupningen.  

7.3 Övrigt innehåll i väskan 
Nedan beskrivs serviceväskans resterande innehåll. 

Ventilnycklar 

Det beslutades att ventilnycklarna skulle behålla sin nuvarande utformning, se Figur 53, då det 
inte tagits fram någon ny teknisk lösning för dessa verktyg. Den enda förändringen som 
kommer att göras är att ventilnycklarna kommer att behandlas så att de blir silverfärgade istället 
för svarta. Det rekommenderas att undersöka vilka gasfjädrar respektive ventilnyckel passar till 
så att inga onödiga verktyg skickas med till kund då det innebär fler verktyg för kunden att välja 
mellan samt onödiga kostnader för företaget. Vissa av ventilnycklarna används mycket sällan, 
enligt tillfrågade, men information saknas för att fatta några definitiva beslut. Därför finns alla 
fem ventilnycklar kvar i den nya väskan.  
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Figur 53: Ventilnycklarna för det nya konceptet, dock kommer de vara silverfärgade. 

Aluminiumhylsor 

Aluminiumhylsorna har kapats 25 mm och är nu 65 mm höga. Angående utformningen av 
hylsorna så är den i övriga fall identisk med den nuvarande. Hylsorna i det nya konceptet är 
endast 11 stycken eftersom minihylsan har tagits bort, se Figur 54. 

 

Figur 54: Kapade aluminiumhylsor för det nya konceptet. 

Draghandtag 

Draghandtagen för M3- och M16-gängor har tagits bort och förlängaren och draghandtaget med 
M6-gängan har blivit till ett draghandtag med en längre stav med gängor på änden, se Figur 55.  

Alla draghandtag är tänkta att ha samma sorts handtag i samma storlek. Gängstavarna på 
verktygen är silverfärgade för att passa ihop med resterande verktyg. Formen på 
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draghandtagens handtag har inte övervägts, då detta inte var ett av fokusområdena i 
examensarbetet. 

 

Figur 55: Principbild för de nya draghandtagen, dock kommer de ha lika stora handtag som det högra handtaget och alla 
verktyg ska ha silverfärgade gängstavar. 

Plastlåda 

I urtaget i skummet som är tänkt för att förvara smådelar och reservdelar finns det på förslag 
att placera in en plastlåda med lock i dimensionerna 100x110 mm. Plastlådan skulle då skydda 
smådelarna från smuts. Förslagsvis kunde lådan även förvara en broschyr med information om 
väskan, t.ex. alla de ingående verktygens artikelnummer, information om placeringen och 
liknande. Även användningsinstruktioner för verktygen skulle kunna finnas här.  

M8 

M6 

G1/8” 
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 Resultatutvärdering 
I detta kapitel utvärderas examensarbetets resultat mot de krav som ställdes upp i början av 
examensarbetet. Utvärderingarna skedde genom användbarhetstester, enkäter, funktionstester 
samt verifieringar. 

8.1 Användbarhetstest 
I detta test verifierades kraven genom att enkätsvaren från detta användbarhetstest och filmen 
som spelades in under testet analyserades. Enkäten kan hittas i Bilaga N – Användbarhetstest 
med funktionsprototyp. Kraven som verifierades i detta test var (kravets viktning i parentesen): 

• 19. Låsringsverktyget skadar inte användaren vid användning i service. (skall) 
• 21. Låsringsverktyget kan brukas efter utbildning. (skall) 
• 25. Låsringsverktyget tar kortare tid att ändra inställningar för än det gamla. (bör) 
• 26. Låsringsverktygets handtag känns ergonomiskt att hålla i. (bör) 
• 27. Låsringsverktyget kan användas med båda händer. (bör) 
• 28. Användarbeskrivningen är tillräcklig hjälp för att använda verktyget för en 

användare som har utbildats i service av gasfjäder. (kan) 
• 30. Låsringsverktyget förhindrar att låsringen flyger iväg. (kan) 
• 31. Låsringsverktyget indikerar vilken inställning som skall användas. (kan) 

Krav 19, 21, 25, 26, 27, 30 och 31 verifierades genom ett användbarhetstest med en 
funktionsmodell av låsringsverktyget samt en enkät som fylldes i efter testet.  

Genom att undersöka vilka skaderisker som uppkom när det nya låsringsverktyget användes 
samt jämföra dessa risker med de som finns hos det gamla verktyget kunde slutsatsen dras att 
samma risker finns hos båda verktygen om de används felaktigt. Därmed kan inte idealvärdet 
hos krav 19 uppnås, men risken att få personskador vid korrekt användning ansågs vara låg. 

Till följd av att alla deltagare i användbarhetstestet efter enkla instruktioner om verktygets 
funktion och förklaring av dess delar klarade av att få ut låsringarna ansågs krav 21 vara 
uppfyllt. Då deltagarna bestod av både höger- och vänsterhänta kunde även krav 27 verifieras. 

Genom enkäten kunde det verifieras att krav 26 uppfylldes då 90 % ansåg att handtaget hade 
en ergonomisk utformning. Det gick även att bekräfta att krav 31 var uppfyllt då 60 % av 
deltagarna ansåg att det var enkelt att välja rätt krok för att lossa låsringarna och 30 % ansåg att 
det var medelsvårt att ta loss låsringen. 

Filmerna från testerna analyserades och utifrån dessa kunde det utläsas att låsringen flög iväg i 
15 % av fallen och vid de flesta av dessa tillfällen användes verktyget felaktigt. Då låsringen 
ligger kvar i 85 % av fallen uppnås idealvärdet 75 % med god marginal och därmed kunde det 
verifieras att krav 30 var uppfyllt. 

Gällande krav 25 så kan det anses vara uppfyllt då det nya låsringsverktyget inte har några 
inställningar som kan göras. Det enda som går att ändra hos det nya verktyget är vilken ände av 
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verktyget som används och detta går betydligt snabbare än att lossa en vingmutter och hitta rätt 
krok på krokhjulet. 

Krav 28 testades genom ett användbarhetstest där några användare fick användarbeskrivningen 
och utifrån den skulle försöka få ut låsringen. Utifrån detta test kunde slutsatsen dras att krav 
28 var uppfyllt. 

8.2 Enkät på Strömsholmen 
Anställda på Strömsholmen fick testa och undersöka vissa aspekter hos slutkonceptet för 
serviceväskan och därefter fylla i en enkät. Enkäten kan hittas i Bilaga O – Enkät för 
utvärdering. Kraven som verifierades i denna undersökning var: 

• 1. Verktygsväskan passar i användningskontexten. (skall) 
• 2. Verktygsväskan är mer estetiskt tilltalande än den gamla väskan. (skall) 
• 4. Verktygsväskan passar Kallers formspråk. (skall) 
• 10. Verktygsväskan upplevs mer ordnad än den gamla väskan. (bör) 
• 11. Det är tydligt vart verktygen ska läggas i väskan. (bör) 
• 12. Verktygsväskan ska vara lätt att stänga/öppna. (bör) 
• 17. Handtaget på verktygsväskan ska vara bekvämt. (kan) 

Kraven testades med en enkät med tillhörande kompletterande tester på Strömsholmen. 
Testerna som gjordes var att personen som fyllde i enkäten fick placera in verktygen i 
serviceväskan och därefter stänga väskan samt testa att gå omkring med den. Efter testerna 
fylldes en enkät i och genom den kunde kraven verifieras. 

Utifrån enkäten kunde det ses att 75 % av de tillfrågade ansåg att serviceväskan passade in i 
användningskontexten och därmed bedömdes krav 1 vara uppfyllt. Enkäten visade även att 90 
% tyckte att den nya serviceväskan var mer estetiskt tilltalande än den gamla vilket betyder att 
krav 2 är uppfyllt. Angående serviceväskans överensstämmelse med Kallers formspråk så 
menade 90 % av de tillfrågade att väskan passade företagets formspråk. Därmed betraktades 
krav 4 vara uppfyllt. Efter att ha jämfört verktygens placering hos de båda väskorna ansåg 90 
% att den nya serviceväskan upplevdes som mer ordnad vilket betyder att krav 10 är uppfyllt.  

Deltagarna i enkäten fick efter tester utvärdera krav 11, 12 och 17. Det framkom att 100 % 
upplevde att det var tydligt var verktygen skulle placeras vilket betyder att krav 11 är uppfyllt. 
Gällande hur enkelt det var att stänga väskan ansåg 100 % att detta var lätt och därmed är krav 
12 uppfyllt. Efter att deltagarna hade testat att lyfta väskan ansåg 50 % att handtaget var 
bekvämt att använda. I och med detta betraktas krav 17 uppfylla marginalvärdet, och därför 
precis klara kravet.  

Det framkom under enkäten att väskan borde tåla flygtransport, något som inte verifierats inom 
ramarna för detta examensarbete.  
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8.3 Funktionstest 
Genom att testa prototypen på de utvalda gasfjädermodellerna samt testa verktygen och väskan 
för slitage kunde följande krav verifieras:  

• 3. Verktygsväskan kan förvara verktygen utan att skada väska/verktyg. (skall) 
• 6. Verktygsväskan håller för vikten av verktygen. (skall) 
• 8. Verktygsväskans innehåll kan användas för huvudfloran av Strömsholmens 

gasfjädrar. (bör) 
• 20. Låsringsverktyget skadar inte gasfjäderns tätningsytor. (skall) 
• 22. Låsringsverktyget håller för att användas 120 gånger utan nedsatt funktion. (skall) 
• 24. Låsringsverktyget kan användas till gasfjädrar utvalda för test. (bör) 

Krav 3 testades genom ett funktionstest där verktygen placerades i den nya serviceväskan och 
därefter undersöktes det hur verktygen och väskan påverkades av att väskan förflyttades på 
olika sätt. Efter testet kunde det fastställas att verktygen låg kvar på sina platser samt att både 
dessa och väskan var oskadda. 

Krav 6 testades genom att serviceväskan med tillhörande innehåll lyftes under 25 minuter och 
att väskan därefter undersöktes efter skador. Testet kunde bekräfta att serviceväskan inte var 
skadad efter detta test och krav 6 anses då uppfyllt. 

Det framtagna låsringsverktyget testades på de gasfjädrar som hade valts ut för test. Utifrån 
dessa undersökningar kunde slutsatsen dras att krav 24 var uppfyllt eftersom alla låsringar 
kunde fås ut från de gasfjädrar som hade valts ut för test. Angående krav 8 så bedömdes 
låsringsverktyget passa större delen av Strömsholmens gasfjädersortiment då det fungerade på 
gasfjädrarna utvalda för test. Dessa gasfjädrar hade valts så att de representerade utbudet i 
företagets produktkatalog vilken visar de gasfjädermodeller som är vanligast förekommande.  
Därmed ansågs kravet vara uppfyllt. 

De två olika låsringsverktygen testades på en gasfjäder med oskadda tätningsytor. Därefter 
undersöktes och jämfördes tätningsytorna där respektive verktyg hade använts. På så vis kunde 
krav 20 verifieras och slutsatsen som drogs efter detta test var att de båda verktygen var 
likvärdiga. När tätningsytorna undersöktes ansågs de vara intakta, dock kunde detta inte 
verifieras eftersom gasfjädrarna ej trycksattes. 

För att verifiera krav 22 testades en modell av låsringsverktyget 120 gånger på gasfjädrar av 
varierande modeller. Därefter undersöktes det hur låsringsverktyget hade slitits och utifrån detta 
kunde det verifieras att kravet uppfylls. Små deformationer på spets och små hack i kanter 
uppstod vilket kan undvikas om metallkomponenterna trumlas.  

8.4 Verifiering av övriga krav 
Övriga krav verifierades genom egna jämförelser och undersökningar. De krav som verifierades 
var: 

• 5. Den gula färgen är PMS 109 CV. (skall) 
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• 7. Verktygsväskan kan transporteras av en (1) person enligt arbetsmiljöverket. (skall) 
• 9. Verktygsväskan kostar mindre än den gamla väskan. (bör) 
• 13. Verktygsväskan och innehållande verktyg följer reglerna för grafisk profil. (bör) 
• 14. Verktygsväskan med verktyg väger mindre än den gamla. (bör) 
• 15. Verktygsväskan är anpassad för att förvara kompletterande verktyg. (kan) 
• 16. Verktygsväskan underlättar för användaren att välja rätt verktyg. (kan) 
• 18. De olika storlekarna på draghandtag har liknande formspråk. (kan) 
• 23. Låsringsverktyget gör ej några patentintrång. (skall) 
• 29. Användarbeskrivningen följer Kallers trycksaksregler. (kan) 

När krav 5 verifierades jämfördes den gula färgen som hade använts till serviceväskan och dess 
verktyg med PMS-färgen 109 CV. Genom denna jämförelse kunde det verifieras att färgerna 
stämde överens och att kravet därmed var uppfyllt. Gällande krav 13 så jämfördes 
serviceväskans och dess verktygs formspråk med Kallers grafiska profil. Då färgerna och 
logotyperna följer den grafiska profilen ansågs detta krav vara uppfyllt.  

Krav 29 behandlar den grafiska layouten av användningsinstruktionerna. P.g.a. tidsbrist i 
examensarbetet gjordes ingen layout-anpassning av instruktionerna, så krav 29 uppfylldes ej.  

Då draghandtagen har samma sorts handtag i samma storlek samt att alla draghandtag har 
silverfärgade gängor ansågs krav 18 vara uppfyllt. 

Både den nya och den gamla serviceväskan med innehåll vägdes. Vikten hos de olika väskorna 
jämfördes och det visade sig att den nya väskan var nästan 2 kg lättare än den gamla. Därmed 
kan det sägas att krav 14 var uppfyllt med god marginal. För att undersöka om krav 7 hade 
uppfyllts jämfördes den nya väskans vikt med den vikt som får lyftas enligt arbetsmiljöverket. 
Då väskans vägde 6,5 kg vilket var lägre än vad lyftrekommendationen tillåter, d.v.s. 7 kg, 
ansågs krav 7 vara uppfyllt.  

Kostnadskalkyler för den gamla och den nya serviceväskan gjordes. Efter jämförelser mellan 
de två totalpriserna kunde det ses att den nya serviceväskan var ca 20 % billigare än den gamla. 
Därmed ansågs krav 9 vara uppfyllt.  

Efter att ha frågat patentverket kunde det verifieras att det nya låsringsverktyget ej gjorde några 
patentintrång på konkurrenternas verktyg och därmed bedömdes krav 23 vara uppfyllt.  
Eftersom serviceväskan har ett extra fack med en tillhörande plastlåda i vilken valfritt material 
kan förvaras betraktades krav 15 vara uppnått.  

Krav 16 verifierades genom en diskussion om vad som har gjorts för att uppfylla kravet. För att 
göra det enklare för användaren att hitta rätt verktyg har dessa grupperats efter verktygstyp. 
Dessutom har verktyg som utför samma uppgift fått liknande utseende för att detta ska vara 
tydligt. Dock finns det ingen tydlig indikation till vilka gasfjädrar verktygen ska användas till.  
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 Slutresultat 
I detta kapitel beskrivs den framtagna serviceväskan med tillhörande innehåll i text och bild.  

Nedan kan renderade översiktsbilder på det slutgiltiga förslaget för serviceväskan ses i Figur 
56. Konceptet följer ett färgtema i svart och silver. För varumärket Kaller användes gult, PMS 
109 CV, som accentfärg på etiketterna.  

 

 

Figur 56: Renderad översiktsbild på väskan och verktygen. 

Figur 57 visar hur verktygen är placerade i väskan. I figuren syns även skummet i locket vilket 
är vågformat för att hålla fast verktygen under transport. Verktygen är placerade i grupperingar 
efter funktion, för att det ska bli så lätt som möjligt för användaren att snabbt hitta rätt verktyg. 
Det finns även ett extra, rektangulärt urtag som är till för att förvara smådelar i. Det finns också 
förslag på att detta urtag kan innehålla en plastlåda för att ytterligare skydda smådelarna från 
smuts. Plastlådan skulle då också kunna innehålla någon typ av information om väskan. 
Låsringsverktyget placeras på så sätt att etiketten är synlig för användaren när denne öppnar 
väskan från det håll som visas i Figur 57. Fotografier på prototypen av serviceväskan och 
verktygen kan ses i Figur 58 och Figur 59. 
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Figur 57: Renderad översiktsbild över insidan av väskan och verktygens placering. 

 

 

Figur 58: Fotografi på översikt av prototypen. 
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Figur 59: Fotografi på prototypen där verktygen ligger på plats i väskan.Väskan 

I Figur 60 syns den typ av väska som valts ut. Det är en svart plastportfölj med 
aluminiumförstärkning längs skarvar och hörn. Beslagen är gjorda i metall och handtaget är av 
plast. Den valda väsksorten brukar ofta köpas innehållande dyrbara verktyg. Därför valdes 
denna typ av väska för att koppla känslan av dyra verktyg till Strömsholmens verktyg.  

 

Figur 60: Renderade bilder av serviceväskan med Kallers etikett. 

Låsringsverktyg 

I Figur 61 och Figur 62 visas låsringsverktyget från olika vinklar. Verktyget har en fin ytstruktur 
i båda ändarna för att ge ett stabilt grepp när det används. Greppytorna består av snedställda 
finmönstrade fördjupningar i handtaget. Ett fint mönster på greppytan ger ett bättre grepp, enligt 
Björing (2003). Låsringsverktyget greppas med ett kraftgrepp och rörelsen som används för att 
få ut låsringen innehåller en supinationsvridning. Det finns en utbuktning i var ände av 
handtaget som ska förhindra handen från att glida ut på metalldelen av verktyget. Etiketten 
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klistras fast i en inbuktning på långsidan av handtaget, som hittas på båda sidor av handtaget. 
Inbuktningen skyddar etiketten från slitage så att den ska sitta säkrare.  

Metallkomponenterna har två olika utseenden. Ena sidan (vänster i Figur 61) är till för att 
demontera små låsringar. Andra sidan (höger i Figur 61) är till för att demontera stora låsringar. 
Ett fotografi på prototypen av låsringsverktyget kan ses i Figur 63. 

 

 

Figur 61: Renderad bild av låsringsverktyget. 

 

Figur 62. Renderad bild av låsringsverktyget, snett från sidan. 

 

Figur 63: Fotografi på prototypen av låsringsverktyget. 

140 mm 

30 mm 
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Figur 64: Beskrivning av låsringsverktygets delar. Till vänster ses den krok som används för små låsringar, till höger ses den 
som används för stora låsringar.  

Metallkomponenten har två relevanta delar för att demontera låsringen, kroken och stödytan. 
Dessa förklaras för de två olika metallkomponenterna i Figur 64. Ritning över det två 
metallkomponenterna är censurerad. 

. 

 

Figur 65: Låsringsverktyget med kroken placerad under låsringen. Längs ner till höger visualiseras vart på låsringen det är 
bäst att placera kroken.  

Stödyta Stödyta 

Krok Krok 
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Första steget vid demontering av låsringen är att välja rätt ände hos låsringsverktyget för den 
aktuella gasfjädern och placera verktygets krok under låsringen, se Figur 65. Det är viktigt att 
placera kroken nära öppningen av låsringen.  

 

Figur 66: Låsringsverktygets stödyta bänds mot rörets kant. 

Andra steget i demonteringen är att placera verktygets stödyta mot gasfjäderns rörkant. När 
verktyget är rätt placerat ska låsringen bändas ut genom att ta stöd mot rörets kant. Tummen 
kan med fördel placeras mot rörets utsida för att lättare få ut låsringen, se Figur 66. I Figur 67 
visas det hur det ser ut när låsringen har tagits ut ur gasfjädern. 

 

Figur 67: Låsringen har tagits ut ur gasfjädern. 

Verktyget går att använda med både höger och vänster hand, då handtaget är symmetriskt. Det 
kräver dock lite olika angreppssätt. När verktyget används med höger hand är det lättast att 
placera gasfjädern så att öppningen av låsringen är vänd mot användaren. Då verktyget används 
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med vänster hand är det enklare att placera gasfjädern så att låsringens öppning är vänd bort 
från användaren. 

Aluminiumhylsor 

 

Figur 68: Renderad bild av aluminiumhylsorna. 

Aluminiumhylsorna är nu 65 mm höga, se Figur 68, jämfört med 90 mm som de var förut. 
Greppet som brukas d.v.s. att användaren greppar om gasfjäderns överdel och hylsans undre 
del tillåter att hylsorna är lägre utan att funktionen försämras. Grepptypen som används för 
detta moment är ett kraftgrepp. Genom att ha lägre hylsor minskar både materialkostnad och 
vikt.  

Draghandtag 

 

Figur 69: Renderad bild av draghandtag M6, M8 och G1/8". 

65 mm 

130 mm 

70 mm 

25 mm 
90 mm 
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Draghandtagen har samma storlek på handtag (90 mm). Det går att se skillnad på de olika 
gängstorlekarna genom att gängstavarna är olika långa, se Figur 69. Måttsättningen på M6-
gängstaven är inspirerad av måttet på förlängaren som fanns i gamla serviceväskan. De andra 
två gängstavarna är måttsatta som motsvarande gamla gängstavar var. Metallkomponenterna är 
ytbehandlade så att de blir silverfärgade för att passa ihop med färgsättningen på väskan. 
Draghandtagen greppas med ett krokgrepp. 

Ventilnycklar 

 

Figur 70: Rendering av ventilnycklar. 

Ventilnycklarna är i stort sett likadana som i gamla serviceväskan, men istället ytbehandlas de 
så att de blir silverfärgade för att passa in med färgsättningen på väskan, se Figur 70. 
Ventilnycklarna greppas med ett dyngrepp.  

Hyson och Fibro 

Väska och verktyg utformades och färgsattes med avsikten att det skulle vara billigt och lätt för 
montören av väskan att byta mellan de olika varumärkena. Därför har konceptet använt etiketter 
för att särskilja varumärkena från varandra. I detta avsnitt ses de etikettförslag som togs fram 
för Strömsholmens sekundära varumärken, Fibro och Hyson. Fibro har en vit etikett på 
låsringsverktyget samt en vit och orange, RGBA-kod eb6909ff, etikett på väskan, se Figur 71. 
När det gäller Hyson så är deras etikett vit på låsringsverktyget samt vit och blå, PMS 299, på 
väskan, se Figur 72.  

M6 M6 G1/8” 7/16” M5 
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Figur 71: Etiketterna för Fibro. Till vänster ses väskan och till höger ses låsringsverktyget. 

 

 

Figur 72: Etiketterna för Hyson. Till vänster ses väskan och till höger ses låsringsverktyget. 
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 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras examensarbetet av gruppmedlemmarna. Kapitlet består av två delar. 
I den första delen diskuteras examensarbetets metod och i den andra delen diskuteras resultatet 
av examensarbetet.  

10.1  Metoddiskussion 
Examensarbetet är en vidareutveckling av ett grupprojekt i kursen TMPP01 (12 högskolepoäng) 
som hölls under hösten 2014 med ungefär samma mål. Gruppen bestod då av fem personer. 
Skillnaden till detta examensarbete är att fler resurser lagts på att undersöka den verkliga 
kontexten, samt inhämta djupare information kring verktygens användning och gasfjädrarnas 
konstruktion. Ena projektmedlemmen deltog i höstprojektet och den andra gjorde det inte. Det 
betyder alltså att den ena gruppmedlemmen hade mer förkunskaper än den andra, men det 
innebar förmodligen också att denne var mer färgad av slutsatser, antaganden och resultat från 
det tidigare projektet. Detta kan ha påverkat examensarbetet genom att vi omedvetet känt oss 
låsta till beslut som fattats i höstprojektet, under helt andra förutsättningar. Det har dock 
inneburit mest fördelar att ha det tidigare projektet som underlag. T.ex. fanns mycket 
information som kunde användas till nulägesundersökningen redan inhämtad.  

I detta examensarbete var det fokus på användbarhet, ergonomi och produktsemantik. Med 
andra fokusområden hade examensarbetet förmodligen krävt annan typ av 
informationsinhämtning och metodik. Användarcentrering har varit en central del av detta 
projekt vilket förhoppningsvis ledde fram till användarvänliga resultat.  

Då service av gasfjädrar är en väldigt smal marknad finns det inte så många användare i Sverige 
att besöka. Vi ordnade ett möte med användare på ett företag som använder Strömsholmens 
gasfjädrar. Vi försökte få fler besök, men det gick inte p.g.a. resursbrist. För statistisk relevans 
hade det varit mer givande att ha fler möten med användare och få se fler användarmiljöer. Då 
vi bara fick möjligheten att se en arbetsplats blev vi förmodligen färgade av dennes specifika 
egenskaper. Då vi jämförde våra observationer med beskrivningarna av kontexten från de som 
tillfrågats bedömdes det att företagets arbetsplats för gasfjäderservice var representativ för hur 
kontexten ser ut. Detta är givetvis inte statistiskt försvarbart. Detta kan alltså ha gett oss fel bild 
av hur kontexten för gasfjäderservice brukar se ut, vilket kan påverka användbarheten för 
serviceväskan och dess innehåll. För att motverka negativ påverkan försökte vi konstant hålla 
oss medvetna om faktum att användningskontexten kan skilja sig från den vi undersökt.  

Projektgruppen i examensarbetet har besått av endast två medlemmar. Detta har haft stora 
konsekvenser på vilka metoder som använts under examensarbetet. Exempelvis krävs det ofta 
många fler än två deltagare i de flesta idégenereringsmetoderna eftersom de är gjorda för 
grupper. Detta hanterade vi genom att anpassa vissa metoder vi tyckte var lämpliga till 
användning för två deltagare. Vi letade också upp metoder som kunde modifieras för att 
användas individuellt. Modifieringarna påverkade förmodligen vilket resultat som varje metod 
gav, jämfört med det resultat som den beskrivna metoden borde ge. Skillnaderna kan dock både 
vara positiva och negativa. Genom att kombinera ett flertal olika idégenereringsmetoder kunde 
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vi ta fram fler sorters idéer än vad vi hade kunnat göra annars. Metoderna hade olika syften 
vilket bidrog till olika sätt att tänka och utforska idérymden.  

Ett annat exempel på när projektgruppens storlek varit relevant är i beslutssituationer, 
exempelvis vid konceptval. Dessa situationer har då lösts genom att bl.a. involvera 
representanter från företaget. Detta kan både vara positivt och negativt. Positivt, för att när fler 
erfarna beslutstagare involveras ger det mer välgrundade beslut. Negativt, för att representanter 
från företaget kan vara mycket färgade av hur serviceväskan, verktygen och serviceproceduren 
ser ut idag. Förändringar kan vara svårt att acceptera ibland, och åsikterna skiljde sig ofta kring 
väskan och dess innehåll i intervjuerna under nulägesundersökningen. En annan metod vi 
använde för att underlätta beslutsfattande var att försöka hitta objektiva och mätbara data för 
att motivera besluten. T.ex. användes försäljningssiffror över gasfjädrar och reparationssatser 
för att motivera vilka gasfjädermodeller som är lönsamma att erbjuda servicemöjlighet för, både 
för Strömsholmen och för kunden.  

Fördelen med att vara två gruppmedlemmar har varit att kommunikationen gått lätt, vilket 
underlättat för planering och effektivt arbete.  

Vi kan anses som nybörjare inom gasfjäderbranschen och även verktygsbranschen. Detta har 
inneburit att mycket resurser behövts läggas på inhämtning och analys av information. En 
nackdel har därför varit att vi har förlorat värdefull tid p.g.a. informationsbrist. En fördel med 
att vara nya i branschen är våra förutsättningar för att vara nytänkande och inte så låsta vid 
gamla traditioner och normer. Detta kan öppna upp dörrar för nya kreativa lösningar, vilket var 
något som Strömsholmen efterfrågade.  

Nulägesundersökningen innebar väldigt mycket ny information som inte kommit fram under 
höstprojektet. En problematik som uppstod som vi inte var beredda på var hur mycket åsikterna 
kring servicen av gasfjädrarna skiljde sig åt. Den ene tillfrågade kunde påstå att ett specifikt 
verktyg i väskan var helt meningslöst, medan en annan förklarade att verktyget användes flitigt, 
exempelvis monteringstången. Anledningen till att det ofta fanns olika åsikter kring 
serviceproceduren är förmodligen för att det finns så många olika sätt att göra en service på 
som alla är mer eller mindre ”rätt”. Meningsskiljaktigheter skulle varit intressant att undersöka 
närmare i någon form av kvantitativ studie, för att kunna dra välgrundade slutsatser, men då det 
finns så få personer som är relevanta att fråga, och då det krävs mycket resurser för att göra 
sådana studier blev det tyvärr en omöjlighet i detta projekt. När det uppstod sådana situationer 
där det fanns vitt skilda åsikter om en fråga hanterades det genom antaganden baserade på 
kvalitativa studier, vilket kan innebära en risk. Risken vi tar är att antaganden blir felaktiga då 
ingen vet hur många som delar den ena eller den andra åsikten.  

Intervjuerna bidrog till ett enkelt och effektivt sätt att samla in information från olika 
avdelningar på Strömsholmen samt från andra relevanta intressenter. Nackdelen med intervjuer 
är att det endast går att få fram information om hur folk tror att de gör vilket kan skilja sig från 
verkligheten. Detta problem åtgärdades genom att genomföra observationer i de fall där detta 
ansågs lämpligt. Det gav bl.a. fler problemområden än vad som kommit upp under intervjuerna 
samt visade på användningsmoment som användarna inte hade kunnat förmedla lika bra under 
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en intervju. Nackdelen med observationerna är dock att de tar tid att genomföra samt att de bör 
genomföras i en så verklig miljö som möjligt vilket inte alltid är genomförbart.  

En fokusgrupp hölls för att få fram ytterligare information. Till skillnad från intervjuerna som 
hölls deltog flera personer i fokusgruppen vilket bidrog till olika åsikter som i sin tur mynnade 
ut i till intressanta diskussioner. Därmed kom ny information fram och skilda åsikter förde fram 
argument för olika uppfattningar vilket gav oss en bredare syn på ämnet. Ett problem med 
fokusgrupper kan vara att deltagarna påverkar varandra och att alla inte vågar föra fram sin 
åsikt. Detta verkade dock inte vara något problem för oss då deltagarna gärna utbytte sina 
ståndpunkter. Det största problemet vi hade var att hinna med allt det vi ville diskutera på den 
tid som vi hade inbokad för fokusgruppen. Det vi lärde oss av detta var att det är bra att i förväg 
ha bestämt vilka diskussionspunkter som är viktigast samt försöka följa det uppsatta 
tidsschemat och på så vis kunna prioritera bort de ämnen som anses vara mindre viktiga vid 
tidsbrist.  

Enligt Baber et al. (2005) är det tidskrävande att transkribera information. Det är en av 
anledningarna till att vi valde att inte transkribera materialet från intervjuerna och 
fokusgruppen. En annan anledning var att vi ansåg att transkribering av data inte skulle bidra 
till ett bättre resultat än att lyssna igenom materialet för att få fram relevant information. 
Transkribering ansågs därmed vara ett moment som skulle ta upp värdefull tid utan att bidra till 
ett bättre resultat.  

Tonnquist (2012) anser att benchmarking kan användas för att identifiera 
förbättringsmöjligheter hos den produkt som ska utvecklas. När vi undersökte verktygskit ute i 
handeln fick vi flera idéer på hur vi skulle kunna skapa ett mer sammanhängande uttryck för 
Strömsholmens serviceväska. Det var bra att se både mer och mindre lyckade exempel på försök 
att framhäva designlinjer så att vi kunde använda oss av denna kunskap i vårt projekt. På så sätt 
kunde vi undvika mindre bra designidéer och utveckla de idéer som hade större potential.  

Både HTA och flowchart är metoder som bidrar till att skapa en mer överskådlig bild över den 
aktuella processen. Det leder till att processen går enklare att analysera samt att den lätt kan 
stämmas av med en utomstående part. Flowchart kan visa flera alternativa tillvägagångssätt 
vilket är svårt att göra i en HTA.  

Vi hade svårt att hitta en felanalys som inte gav ett för rörigt och svårtolkat resultat eftersom 
många analysmetoder verkade vara anpassade efter betydligt mindre system. Därmed beslutade 
vi att välja ut de delar vi ansåg var användbara från två olika metoder för att på så vis få fram 
en passande metod. Resultatet av sammanslagningen fungerade bra att använda och gav oss ett 
antal problemområden samt förslag på hur dessa kunde undvikas. 

Tre prickar var en bra metod för att snabbt ta fram de bästa koncepten, utifrån ett antal 
kategorier, ur en stor mängd av förslag. Metoden innebär subjektiva bedömningar då mycket 
ännu är okänt om koncepten i denna fas samt att de bästa koncepten i varje kategori väljs utefter 
användarnas tycke. En nackdel med metoden är att bara en kategori undersöks åt gången och 
att det inte finns någon indikation på hur mycket bättre koncepten som får en prick är bara att 
de är bäst i den aktuella kategorin. Fördelen med den andra metoden som användes i urvalet, 

93 
 

Teoretisk 
referensram Metod Planering Nuläges-

undersökning
Koncept-
utveckling Detaljdesign Resultat-

utvärdering Slutresultat Diskussion Slutsatser



 
fyrfältsmetoden, var att det var enkelt att se vilka koncept som var bäst utifrån två 
urvalkategorier samt att det var enkelt att finna hur stora skillnader det fanns mellan hur bra 
koncepten presterade. Nackdelen med denna metod är att det är jobbigt att ha många koncept 
att bedöma i förhållande till varandra samt att det bara går att ha två olika bedömningskategorier 
i taget vilket kan leda till många matriser. 

Bohgard et al. (2010) rekommenderar att personerna som utför användbarhetstesten ska 
representera målgruppen i så hög grad som möjligt. Vi hade inte möjlighet att ha de riktiga 
användarna som deltagare i användbarhetstestet och bestämde oss för att försöka ersätta dessa 
på bästa möjliga sätt. Vi valde att göra testen med personal från Strömsholmen samt studenter 
från Linköpings universitet för att täcka in de användare som är vana att göra gasfjäderservice 
samt de användare som deltar i gasfjäderutbildningen och aldrig tidigare har servat en gasfjäder.  

Genom att använda flera olika metoder kan fler av användningsproblemen upptäckas enligt 
Boothe et al. (2013) och Kalenderian et al. (2014). I vårt projekt använde vi oss av 
användbarhetstester och enkäter för att få fram förbättringsmöjligheter hos låsringsverktyget. 
Användbarhetstesterna gav viktig information om vilka fel som användarna gjorde samt vilka 
brister och fördelar som fanns hos verktyget. Detta stämde bra överens med vad Kalenderian et 
al. (2014) menade att metoden skulle ge för sorts resultat d.v.s. användningsproblem och 
information om produktens effektivitet. Enkäterna bidrog med information om vad användarna 
tyckte om produkten vilket inte kunde fås fram endast genom användbarhetstestet. Därmed 
kompletterade metoderna varandra på ett bra sätt och gav en bättre helhetsbild av 
användningsupplevelsen än vad som skulle ha fåtts om endast en av metoderna hade använts.  

För att få fram 75-80 % av användningsproblemen bör användartestet ha 5-6 deltagare enligt 
Bohgard et al. (2010). Vi valde att ha fem personer från varje kategori, erfaren och novis, för 
att kunna jämföra dessa och se om det fanns några skillnader mellan resultaten från dessa båda 
grupper. Det vi kom fram till var att de erfarna deltagarna hade en fördel av att ha tagit ut 
låsringar förut då de var snabbare på att lossa samtliga låsringar än vad novisanvändarna var. I 
övriga fall hade de ganska lika åsikter gällande verktygen. 

Utvärderingen av prototypen var grundligt planerad vilket underlättade processen. Det var ett 
bra sätt att verifiera att vi uppnått kraven. Vissa krav var dock lite svårare att verifiera, då dessa 
var subjektiva och därför svåra att mäta. Vissa krav verifierades med hjälp av personer på 
Strömsholmen, verkstadspersonal på Linköpings universitet utan erfarenhet av gasfjäderservice 
samt studenter. Det hade varit mer givande att verifiera om kraven var uppfyllda med den 
egentliga målgruppen, men p.g.a. resursbrist var det inte möjligt inom ramarna för detta 
examensarbete.  

Vi har funderat på om vår närvaro vid utvärderingarna har påverkat resultatet. Det kan hända 
att användaren undermedvetet gett ”snällare” utvärdering av det nya konceptet då vi som 
utvecklat verktyget hållit i utvärderingstillfället. Detta är en frågeställning som är svår att 
undersöka och det är ett problem som är svårt att undvika.  
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10.2  Resultatdiskussion 
Då produkten utvecklades för en så låg tillverkningsvolym påverkade det avsevärt vilka 
förutsättningar med fanns för tillverkningsmetoden. Detta påverkade i sin tur begränsningarna 
för utformningen av produkten. 

Eftersom varumärken är designade för att uttrycka en viss känsla eller vision enligt Berthon et 
al. (2011) ansåg vi att det var viktigt att ta hänsyn till vad de olika varumärkena stod för och 
försöka få serviceväskan att uttrycka de viktigaste av dessa värdegrunder. På så vis uppstår 
ingen konflikt mellan vad produkten utstrålar och vad varumärkena står för. Detta är speciellt 
viktigt eftersom Berthon et al. (2011) även menar att varumärket kommer att symbolisera det 
som individerna som kommer i kontakt med varumärket upplever att det står för. Därför är det 
viktigt att varumärket och produkten inte ger motstridiga budskap då detta i värsta fall kan 
skada varumärket vilket är något som Farquhar (1990) framför när han beskriver befästning av 
ett varumärke.  

Krippendorff & Butter (1984) och Norman (1999) skriver om att hur användaren uppfattar en 
produkt beror på användarens kulturella bakgrund och erfarenheter. Detta är något vi försökte 
ta fasta vid i utformningen av serviceväskan och dess innehåll. Då låsringsverktyget är baserat 
på en konservöppnare som används i köksmiljö kändes det viktigt att bryta den associationen 
genom att utforma handtag och metallkomponent så att det skulle associera till verktyg och 
verkstadskontext istället. Här lät vi oss inspireras av hur andra verktyg ser ut. I väskans fall 
försökte vi höja känslan av lyx och dyrbarhet och valde därför en väska som typiskt används 
för mer ömtåliga produkter, så som kamerautrustning. Detta ska, genom att användaren 
medvetet eller omedvetet känner igen väskan som en typ av väska som innehåller dyr 
utrustning, få användaren att uppfatta väskans innehåll som lyxigt. Något vi däremot inte tagit 
hänsyn till är hur dessa kulturella bakgrunder och erfarenheter kan skilja sig åt på den 
internationella marknaden. Även om utformning av väska och verktyg passar i svensk 
verkstadsmiljö, betyder det inte att de fungerar överallt. En konsekvens av detta kan vara att en 
användare uppfattar serviceväskans utformning som malplacerad vilket kan påverka 
uppfattningen av varumärket på ett negativt sätt, men vi bedömer denna risk som mycket liten.  

Vid måttsättning av handtaget till låsringsverktyget följde vi rekommendationerna från Björing 
(2003). Vi verifierade också dessa mått mot antropometriska data för handen för män i 75 % 
percentilen. Vi anpassade oss efter denna grupp, då vi ansåg att de är den troliga målgruppen, 
och vid denna typ av handtag är risken större att någon skadar sig om greppet är för litet än för 
stort. Därför anpassade vi handtaget efter stora händer. Vi tror att detta var det bästa valet då 
den troliga användaren, d.v.s. män i 75 % percentilen, inte ska uppfatta verktyget som svagt 
och smått, vilket i sin tur kan påverka uppfattningen av varumärket på ett negativ sätt. 

Kroemer et al. (1994) nämner att utbuktningar och friktion kan användas för att få viss 
formanpassning och hindra verktyget från att glida ur handen, och de är så vi har tänkt med 
låsringsverktyget. Vi gjorde ett koncept som har en tydlig utbuktning i var ände av handtaget 
för att hindra användaren att glida ut med handen över metallkomponenten. Vi blev inspirerade 
av hur handtag på knivar ser ut. Vi har även en fin ytstruktur på handtaget på de ställen där 
greppet är mest kritiskt. Här menar Björing (2003) att en fin ytstruktur ger bäst grepp, vilket vi 
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anpassat oss efter. Här har vi också använt ytstrukturen som formelement, vilket enligt 
Krippendorff & Butter (1984) är en av kommunikationskanalerna som designern har att 
använda på produkten för att kommunicera hur produkten ska greppas.  

I teoridelen beskrivs några av de relevanta belastningssjukdomar som Björing (2003) nämner i 
sin bok. Vi ansåg att det var viktigt att hålla sig medveten om vilka skador som kan uppstå vid 
användandet av vårt fokusverktyg, låsringsverktyget. Efter nulägesundersökningen drog vi 
slutsatsen att frekvensen på användningen av låsringsverktyget är låg och att det avsevärt drar 
ner riskerna för belastningsskador så att risken i princip är obefintlig. Detta förutsätter att 
verktyget används på ett någorlunda korrekt sätt. Detta är dock inte statistiskt underbyggt, då 
vi hade begränsad tillgång till användare att fråga om hur ofta de hade behov att använda 
verktyget.  

När det gäller etiketter på verktygen beslutades det att endast ha etiketter på låsringsverktyget. 
Anledningen till att det inte finns etiketter på de andra verktygen är att dessa etiketter skulle 
behöva placeras antingen där användaren greppar verktyget eller på ett ställe där verktyget 
kommer att komma i kontakt med gasfjädern under service. Då det inte finns några 
fördjupningar som etiketterna kan sitta i och därmed skyddas av råder det i så fall stor risk att 
etiketterna snabbt skadas. Detta skulle ge ett dåligt intryck av produkten vilket ledde till att det 
beslutades att inte ha några etiketter på något annat verktyg än låsringsverktyget. 

En annan frågeställning som dök upp kring etiketterna var hur de skulle påverkas av den 
smutsiga och oljiga miljön. Risken finns att limmet på etiketterna skulle kunna lösas upp. Ett 
alternativ till etiketter skulle då kunna vara att använda en annan metod för att märka 
låsringsverktyget och väskan, t.ex. screen print. Detta skulle dock vara dyrare, innebära ännu 
ett tidskrävande steg i leveransen av verktyget och det skulle bli mer omständligt att justera 
leveransen för de olika varumärkena för inköpsavdelningen. Genom detta motiverar vi valet av 
etikett som märkningsmetod för låsringsverktyg och väska. Då gasfjädrarna märks med 
etiketter antog vi att det finns ett etikettlim som klarar av miljön. 
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 Slutsatser 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna och det ges förslag på framtida studier. 

11.1 Frågeställningar 
F1: Vilka funktioner krävs i serviceväskan för att en kund med tillräcklig kunskap om 
gasfjäderservice ska kunna genomföra en fullständig service av Strömsholmens 
gasfjädrar? 

De funktioner som väskans innehåll måste kunna utföra för att gasfjädrarna ska gå att serva är 
följande: 

• Kunna lossa pluggen som sitter för ventilhålet så att det blir möjligt att komma åt 
ventilen. 

• Tömma gasen i gasfjädern genom att interagera med ventilen på lämpligt sätt. 
• Lossa och få ut ventilen ur gasfjädern. 
• Få ner kolvpaketet och styrningen eller bottenplattan i gasfjädern så att låsringen frigörs 

och blir synlig. 
• Få ut låsringen ur dess spår och sedan ut ur gasfjädern utan att skada någon känslig yta. 
• Få upp styrningen och kolvpaketet/bottenplattan ur gasfjädern så att service kan 

genomföras. 
• Montera ventilen i ventilhålet så att gasfjädern kan fyllas med gas vid ett senare tillfälle. 
• Få ner kolvpaketet och styrningen eller bottenplattan så att de/den ligger under spåret 

för låsringen så att det blir möjligt att montera låsringen för hand. 
• Få upp kolvpaketet och styrningen eller bottenplattan över låsringen så att dessa låses 

fast.  
• Fästa pluggen framför ventilhålet för att skydda ventilen mot smuts. 

F2: Hur ska serviceväskan och verktygen som används för service av Kallers gasfjädrar 
utformas för att vara mer användarvänliga? 

För att göra serviceväskan och dess innehåll mer användarvänligt bör följande punkter beaktas: 

• Minska antal inställningar som kan göras hos verktygen. Detta för att minska risken att 
användaren gör felaktiga inställningar och effektivisera processen för användaren om 
denne behöver testa sig fram. 

• Ta bort verktyg som inte används eller inte anses nödvändiga för att genomföra en 
service. Detta bör göras för att användaren ska slippa att välja mellan fler verktyg än 
nödvändigt.  

• Placera verktygen så att det är tydligt och logiskt var de hör hemma. Genom att göra det 
blir det enklare för användaren att hitta rätt verktyg samt att lägga tillbaka verktygen 
efter att de har använts.  

• Minska vikten på väskan och dess innehåll för att skona användaren när denna behöver 
förflytta serviceväskan.  
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• Tydliggör hur verktygen ska användas och till vad så att användaren inte behöver lägga 
ned onödig tid på att testa sig fram. 

• Synliggör när olika verktyg har samma funktion så att inga tveksamheter uppstår. 
• Ha ergonomiska grepp på verktygen som är anpassade efter den aktuella grepptypen.  
• Anpassa verktygen för den användargrupp som använder dem. T.ex. genom att använda 

antropometriska mått för att utforma handtag och dylikt. 
• Minimera risken för att verktygen används på ett felaktigt vis genom att använda 

välkända symboler för att indikera hur verktyget ska användas. 

F3: Hur ska serviceväskan och verktygen se ut för att kunna spegla Strömsholmens olika 
varumärken på gasfjädrar? 

För att få serviceväskan att passa de tre olika varumärkena har det valts att ha en utformning på 
väskan och verktygen som passar för alla varumärkena. Väskan och verktygen har ett färgtema 
som går i svart och silver och utformningen hos dem är tänkt att passa för alla varumärken och 
därmed har starka varumärkessymboler undvikts. Istället har designen utgått från de värdeord 
som varumärkena delar så som kvalitet och kundvärde.  

För att få fram varumärkestillhörigheten har etiketter använts. Etiketterna är utformade så att 
de har respektive varumärkes logotyp och färger. Genom att ha en enkel grund och komplettera 
denna med etiketter går det enkelt att byta mellan de olika varumärkena. Dessutom kan 
kostnaden hållas ned genom att väskan och verktygen kan köpas in i större kvantiteter.  

11.2  Framtida studier 
Vidare optimeringar som kan göras hos låsringsverktyget är t.ex. materialval och 
tillverkningsmetod. Här kan hållfastheten och tillverkningskostnaden undersökas noggrannare. 
Även metallkomponentens spets kan undersökas ytterligare för att se om den kan göras mindre 
spetsig utan att minska funktionaliteten, för att reducera risken att användaren sticker sig på 
den. Beräkningar kring krafter som verkar på låsring och låsringsverktyg är också ett område 
som kan undersökas närmare.  

Övrig utrustning som används vid gasfjäderservice, så som provbänk och gaspåfyllnadsväskan, 
kan re-designas för att passa bättre ihop med det nya förslaget på serviceväskan.  

Instruktionerna för service kan uppdateras, standardiseras och re-designas för att bättre passa 
ihop med varumärkets grafiska profil. Dessa skulle också kunna skrivas om för att passa ihop 
med det nya förslaget som tagits fram i detta examensarbete.  

Det kan undersökas närmare vilka verktyg som krävs för service av Fibros och Hysons specifika 
gasfjädermodeller, då detta examensarbete endast haft tillgång till information om Kallers 
sortiment.  

Det skulle kunna undersökas om det finns mer ergonomiska varianter av plasthandtag till 
draghandtagen som skulle kunna ersätta de som finns idag, som fortfarande ligger inom samma 
prisklass och passar formspråket på den nya serviceväskan.  
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Väskmodellen skulle ytterligare kunna utvecklas för att ha ett bekvämare handtag samt vara 
mer hållbar för slag och stötar. 
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Bilaga A 

Bilaga A – Tidsplan 

 

Figur 73: Gantt-schema med milstolpar (Tonnquist, 2012). Milstolparna förklaras nedan. 

M1: Planeringsrapporten godkänd (Handledare och examinator). 
M2: Kravspecifikationen avstämd med företag (Fredrik Ekman). 
M3: Halvtidspresentation godkänd (Handledare och examinator) 
M4: Koncept valt i samråd med företag (Fredrik Ekman). 
M5: Beslut om produkten kan beställas (Fredrik Ekman, inköp). 
M6: Preliminär slutrapport inlämnad till opponent, handledare och examinator. 
M7: Prototypen färdig. 
M8: Framläggning.  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Planeringsrapport
Litteraturstudie
Intervjuer
Observationer
Fokusgrupp på företag
Designansats och systembeskrivning
Användarstudier (kund)
Formulera kravspecifikation
Moodboard
Konceptframtagning (Skisser och lermodeller)
Halvtidsrapportskrivning
Modellbygge
Modelltester
CAD och ritningar (fas 1)
Förbereda halvtidspresentation
Koncepturval (funktion)
Detaljdesign
Konceptval (utseende)
Beställningar
Användartest
Förbättringsarbete
CAD och ritningar (fas 2)
Utvärdering av prototyp utifrån krav
Förbereda framläggning
Skriva slutrapport

Milstolpar 1 2 3 4 5 6 7 8
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Bilaga B – Observationer av service av gasfjädrar 
Observationens syfte 

Syftet är att kartlägga hur en demontering och montering av en gasfjäder utan bottenplatta samt 
med bottenplatta går till då korrekta materiel används enligt företaget. Det som är intressant att 
undersöka är ingående moment, hur verktygen används av en erfaren användare, samt vilka fel 
som görs av en erfaren användare. Ett annat syfte med observationerna är att använda dessa 
som testobservationer inför kommande observation som ska utföras med användare ute på ett 
företag.  

Observationens mål  

Resultatet ska användas för att konstruera en komplett flowchart för service av en trycksatt 
gasfjäder samt två HTA:er, en för en gasfjäder utan bottenplatta samt en för en gasfjäder med 
bottenplatta. Därefter kommer en simpel felanalys utföras för de kartlagda momenten. Målet är 
även att använda informationen i systembeskrivningen och designansatsen. 

Uppgift 

Uppgifterna som ska utföras är; demontering av trycksatt gasfjäder, utföra service av den 
demonterade gasfjäderns delar, montera gasfjäder, trycksätta gasfjädern med gas. Uppgifterna 
togs fram genom att göra en preliminär HTA över hur processen antogs se ut, se Figur 74. 
Observationen ska utföras på en manager på R&D-avdelningen samt produktägaren av 
serviceväskan, båda från Strömsholmen AB. Observationen ska utföras i Strömsholmens 
testverkstad. Den observerade ska förklara vad han gör medan han utför uppgifterna, en metod 
som kallas ”Think aloud”. Observationen ska hålla på ungefär en och en halv timme. 

Dokumentation 

Observationen ska dokumenteras med hjälp av observationsprotokoll, se Figur 75, och film. 
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Figur 74: Preliminär HTA som gjordes innan observationerna.. 

 

Figur 75: Observationsprotokoll som användes under observationerna. 
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Bilaga C – Intervju och observation med montör 
Syfte med observation och intervju 

Syftet är att ta reda på hur det går till när serviceväskan plockas ihop. 

Mål med observation och intervju 

Målet är att använda informationen i systembeskrivningen och kravspecifikationen. 

Uppgift  

Uppgiften som ska utföras är att montören ska visa hur väskan plockas ihop. Metoden think 
aloud används för att få reda på varför de olika stegen genomförs. Observationen ska ske på 
den plats där Strömsholmens ordinarie montering av serviceväskor sker. 

Dokumentation 

Observationen ska dokumenteras med hjälp av observationsprotokoll och film. 

Intervjufrågor 

Observationen ska följas upp av frågorna nedan. 

1. Vilka bearbetningar av verktygen sker på Strömsholmen? 
2. Hur lång tid tar det normalt att plocka ihop en komplett väska? 
3. Vilka moment är besvärligast/minst tidseffektiva att genomföra? 

 

  

109 
 



Bilaga C 

 

110 
 



Bilaga D 

Bilaga D – Intervjufrågor 
Intervjuformulär - R&D manager 

Syfte och mål  

Syftet med intervjun är att undersöka: 

• Vilka gasfjädrar som fortfarande är relevanta för service med den nyutvecklade 
serviceväskan.  

• Budskapet Strömsholmen vill förmedla med serviceväskan. 
• Standarder och lagar/regler examensarbetet måste förhålla sig till. 

Målet är att använda informationen i systembeskrivningen och designansatsen samt för att 
avgränsa examensarbetet. Eventuellt kan informationen även användas för att skapa 
företagskrav.  

Intervjufrågor 

1. Vad är Strömsholmens värdegrund? 
2. Vilka av verktygen i serviceväskan är relevanta idag? 
3. Vilka gasfjädrar ska examensarbetet avgränsas till? 
4. Vad vill du att serviceväskan och verktygen ska förmedla till kund genom sin 

utformning? 
5. Vilka standarder och lagar/regler finns det att förhålla sig till vid utformning av dessa 

verktyg? 
6. Vad står varumärket Kaller för? 
7. Vad står varumärket Hyson för i jämförelse med Kaller? 
8. Vad står varumärket Fibro för i jämförelse med Kaller? 
9. Finns det skillnader i konstruktionen hos gasfjädrarna från de tre olika varumärkena? 

• Om det finns skillnader, hur påverkar dessa servicen? 

Intervjuformulär - Produktägare för serviceväskan  

Syfte och mål 

Syftet med intervjun är att: 

• Kartlägga hur en service går till enligt Strömsholmens representant.  
• Identifiera problemområden i väskan ur ett kund-/säljarperspektiv.  

Målet med intervjun är att använda informationen i systembeskrivningen. 
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Intervjufrågor 

1. Vad är Strömsholmens värdegrund? 
2. Kan du förklara de ingående delarna i väskan? 
3. Vilken är din uppfattning om hur väskan och verktygen förvaras när de inte används? 
4. Vilka specifika moment hos servicen av en gasfjäder har du märkt är mest besvärliga 

för användaren? 
5. Finns det några delar av väskan eller dess verktyg som du tycker är problematiska? 
6. Hur ofta servar man era gasfjädrar? 
7. Hur många gånger kan man serva en och samma gasfjäder? 
8. Använder du alla verktygen i väskan under dina utbildningar? 
9. Hur brukar kontexten för servicen se ut hos kund? 
10. Vilka verktyg/hjälpmedel, som inte finns i serviceväskan, är det viktigt att kunden har? 
11. Vad är det för sorts företag som håller på med service av gasfjädrar? 

Intervjuformulär – Inköpare 

Syfte och mål 

Syftet med intervjun är att undersöka: 

• Vad nuvarande väskan kostar att ta fram. 
• Vilka leverantörer som bidrar till väskans innehåll och om de har fler leverantörer som 

kan vara relevanta för examensarbetet. 

Målet är att använda informationen i systembeskrivningen och designansatsen. 

Intervjufrågor 

1. Vad är Strömsholmens värdegrund? 
2. Hur många väskor och verktyg brukar årligen beställas? 
3. Vad kostar väskan och verktygen totalt? 
4. Vad kostar de ingående delarna var för sig? 
5. Vilka leverantörer bidrar till väskan och verktygen idag? 
6. Vad erbjuder leverantörerna för tjänster? 
7. Vad är viktigt när ni väljer leverantör? 
8. Vilka delar av serviceväskan är standardkomponenter och vilka är specialkonstruerade? 
9. Vilka modifieringar görs av Strömsholmen? 
10. Vilka begränsningar finns det på serviceväskan från inköpsavdelningens perspektiv? 
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Intervjuformulär – Marknadsföringsansvarig 

Syfte och mål 

Syftet med intervjun är att undersöka: 

• Företagets värdegrund och vision enligt marknadsföringsavdelningen. 
• Skillnader mellan de olika varumärkena. 
• Begränsningar för examensarbetet. 

Målet är att använda informationen i systembeskrivningen och framför allt designansatsen.  

Intervjufrågor 

1. Vad är Strömsholmens värdegrund? 
2. Vad är Strömsholmens vision? 
3. Vad är skillnaden mellan de olika varumärkena Kaller, Hyson och Fibro? 
4. Vilka genomgående designelement finns för respektive varumärke? 
5. Vad finns det för krav från marknadsföring vad det gäller utformningen av verktygen 

och väskan? 
6. Finns det styrdokument för varumärkena? 

Intervjuformulär – Sales manager för tool & die (fd. konstruktör) 

Syfte och mål 

Syftet med intervjun är att: 

• Ta reda på varför verktygen ser ut som de gör. 
• Reda ut oklarheter kring gasfjädrarnas konstruktion samt servicen av gasfjädrarna. 

Målet är att använda informationen i systembeskrivningen och kravspecifikationen.  

Intervjufrågor 

1. Finns det fortfarande olika färger på smutsskydd för att indikera olika tryck? 
2. Finns det fortfarande gasfjädrar med ventil i toppen av kolvstången? 
3. Är det vanligt att man servar flera gasfjädrar efter varandra? 
4. Du nämnde att det minsta draghandtaget inte används, men det finns representerat i 

katalogen och servicemanualerna. Är det motiverat att ha kvar det i serviceväskan? 
5. Du nämnde att vissa användare inte förvarar sina verktyg i väskan. Vad är dina 

erfarenheter kring användarnas förvaring av verktygen?  
• Frågor om servicemanualerna. 

• Är de servicemanualer som finns på internet samma som skickas ut till kund? 
• Finns det fler/uppdaterade versioner? 

• Be honom att berätta om konstruktionen hos de olika verktygen. 
• Varför har hylsorna bytt material? 
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Intervjuformulär – Återförsäljare 

Syfte och mål 

Syftet med intervjun är att få kontakt med kunder samt få återförsäljarens syn på servicen. 

Målet är att använda informationen till systembeskrivningen samt för att få kontakt med fler 
kunder. 

Intervjufrågor 

1. Finns det någon kund i närheten av Linköping/Tranås som vi skulle kunna kontakta för 
att göra ett besök?  

2. Skulle ni kunna hjälpa oss att skicka ut en enkät till kunder som håller på med service 
av gasfjädrar?  

3. Får ni in några klagomål om serviceväskan/servicen? 
• Vad?  
• Varför? 

4. Hur ofta servas gasfjädrarna som ni säljer? 
5. Servas flera gasfjädrar vid ett och samma servicetillfälle?  
6. Hur ser platsen ut där servicen sker? 
7. Vilka moment upplevs vara besvärligast under servicen? 
8. Hur tror du att serviceproceduren som används ute hos kund skiljer sig från den som 

visas under gasfjäderutbildningen?  
9. Vilka verktyg tror du att kunden använder under servicen? 

• Verktyg som inte finns i serviceväskan? 
• Bytt ut existerande verktyg (i väskan) för att de inte fungerar tillfredställande. 
• Konkurrenters verktyg?  

10. Hur tror du att verktygen förvaras hos kund mellan servicetillfällena?  
11. Varför köper kunden serviceväskan?  
12. Hur får kunden reda på att möjligheten för service finns? 
13. Vilka kunder köper serviceväskan och utbildningen?  
14. Varför uppstår behovet av att reparera gasfjädrar hos er (Lideco)? 
15. Varför uppstår behovet av att reparera gasfjädrar hos slutkund?  
16. Vilka frågor är vanliga när det gäller service och reparation av fjädrarna? 

Intervjuformulär – Erfarna gasfjäderservicetekniker 

Syfte och mål 

Syftet är att undersöka användarens tillvägagångssätt för att serva en gasfjäder samt analysera 
om det finns skillnader mellan utbildningen och den verkliga användningen. 

Målet är att använda det analyserade materialet till kravspecifikationen.   

Intervjufrågor 

1. Vad är din erfarenhet av gasfjäderservice? 
2. Hur ofta servar du gasfjädrar? 
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3. Hur lång tid tar det dig ungefär att serva en gasfjäder? 
4. Hur många gasfjädrar brukar du serva åt gången? 
5. Varför uppstår behovet av gasfjäderservice? 
6. Använder du Kallers serviceverktyg vid service av gasfjädrar, och i så fall vilka? 
7. Vilka andra verktyg/hjälpmedel använder du vid service av gasfjäder från Kaller? 
8. Är det någon del av gasfjäderservicen som du tycker är besvärlig? 
9. Hur förvarar ni Kallers serviceverktyg när de inte används? 
10. Hur förvarar ni Kallers serviceväska när den inte används? 
11. Hur går proceduren till om gasfjädern är tung och stor? 
12. Vilken typ av skyddsutrustning brukar du använda när du reparerar en gasfjäder från 

Kaller? 
13. Vad representerar varumärket Kaller för dig? 
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Bilaga E – Fokusgrupp 
Syfte 

Fokusgruppen ska undersöka om det finns olika uppfattningar om verktygen och deras 
problemområden. Dessutom ska företagets värdegrund diskuteras och det ska undersökas vilket 
budskap företaget vill att serviceväskan ska ge till kund. Det ska även undersökas hur 
Strömsholmens kundkontakt ser ut. Resultatet från höstens projekt ska diskuteras utifrån 
fördelar och nackdelar hos de nya och gamla verktygen i jämförelse med varandra.  

Mål 

Målet med fokusgruppen är att använda informationen i systembeskrivningen och 
designansatsen, samt få fram viktig information vilken kan bidra till relevanta avgränsningar 
för examensarbetet. Eventuellt kan informationen även användas för att skapa företagskrav.  

Del 1 – Strömsholmen och användaren 

1. Vad har Strömsholmen för värdegrund? 
2. Varför finns serviceväskan? 
3. Vilket budskap ger väskan till er kund? 
4. Vilket budskap vill ni att väskan ska ge till er kund? 
5. Vem är er typiska kund? 

• Vem är den typiska användaren av väskan? 
• Hur ser platsen ut där väskan används? 

6. Hur har Strömsholmen kontakt med sina kunder? 
7. Vilka gasfjädermodeller är det relevant att serviceväskan klarar av att serva? 
8. Vad är skillnaden mellan de tre olika varumärkena? 

• Skillnader i kundsegment, värdegrund, pris, sortiment, utseende, konstruktion, 
tillverkningsmetod samt övriga egenskaper. 

Del 2 – Verktygen och användningen 

Skicka runt ett verktyg i taget: 

1. Vad används verktyget till? 
2. Hur använder man verktyget? 

• Kan du visa? 
• Vilka hjälpmedel behövs för detta? 

3. Används detta verktyg i service av gasfjädrar idag? 
4. Hur passar detta verktyg ihop med Strömsholmens värdegrund? 
5. Vad är bra med detta verktyg? 
6. Vad har verktyget för brister? 
7. Övriga kommentarer? 

Skicka runt väskan: 
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1. Vad betyder det som står på etiketten?  
2. Hur tror ni att kunden uppfattar denna information? 
3. Hur passar väskan ihop med Strömsholmens värdegrund? 

Vänligen placera verktygen i väskan igen. 

4. Varför placerade du verktygen som du gjorde? 
5. Var du tveksam kring någon placering? 

• Varför? 

Vänligen stäng väskan, gå ett varv i rummet med väskan och öppna den igen. 

6. Vad är bra med väskan? 
7. Vad har väskan för brister? 

Del 3 – Höstprojektets resultat 

Skicka runt ett verktyg i taget: 

1. Vad används verktyget till? 
2. Hur använder man verktyget? 

• Kan du visa? 
• Vilka hjälpmedel behövs för detta? 

3. Hur passar detta verktyg ihop med Strömsholmens värdegrund? 
4. Vad är bra med detta verktyg? 
5. Vad har verktyget för brister? 
6. Övriga kommentarer? 

Skicka runt väskan: 

7. Vad betyder det som står på etiketten?  
8. Hur tror ni att kunden uppfattar denna information? 
9. Hur passar väskan ihop med Strömsholmens värdegrund? 

Titta på placeringen: 

10. Vad tycker ni om den nya placeringen jämfört med den gamla? 
11. Vad är bra med placeringen? 
12. Vad skulle kunna bli bättre? 

Övriga kommentarer? 
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Bilaga F – Användbarhetstest med erfaren användare 
Syfte och mål 

Syftet är att involvera användaren i utvecklingen av låsringsverktyget samt mäta förståelsen för 
det nyutvecklade verktyget. 

Målet är att samla in information som kan användas till kravspecifikation och som inspiration.  

Materiel 

Gasfjädrar av modell X 1000 och X 2400, funktionsmodeller av låsringverktyget gjorda av 
konservöppnare, arbetsbänk, skruvstycke, tidtagarur samt tabell för anteckningar.  

Övning 

Övningen utfördes på ett företag som använder Strömsholmens gasfjädrar. Två deltagare med 
erfarenhet av gasfjäderservice medverkade i övningen. En gasfjäder placerades i skruvstycket 
och deltagaren ombads att använda funktionsmodellen för att avlägsna låsringen. 

1. Be deltagaren att prova med låsringverktyget på X 1000/X 2400 Mäta tidsåtgången. 
a. Utan demostation. 
b. (Med demostation.) 
c. (Med uttalad instruktion.) 
d. Igen. 

2. Kommentarer? 

Tabell 5: Tabell för mätning av tidsåtgång och uppgiftsgenomförande. 

Tidsåtgång (s) Användare 1 Användare 2 

Låsringsverktyg/gasfjäder Liten/X 1000 Stor/X 2400 Liten/X 1000 Stor/X 2400 
a. Utan demonstration     
b. Med demonstration     
c. Med uttalad instruktion     
d. Igen      
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Bilaga G – Systembeskrivning 
Informationen i detta dokument baserades på genomförda intervjuer, observationer, 
fokusgrupper samt interna och offentliga dokument från Strömsholmen. Personer som bidragit 
med informationen i dokumentet kommer att benämnas som ”tillfrågade”, och dessa kan ha 
varierande erfarenhet kring gasfjädrar och service av gasfjädrar. Det kommer inte specificeras 
närmare vilken erfarenhetsnivå ”tillfrågade” har, i syfte att bevara deras integritet, men 
informationen är tolkad och analyserad baserat på denna egenskap.  

Gasfjäder 

 

Figur 76: Gasfjäder utan bottenplatta i genomskärning. Viktiga delar för service är markerade. 

 

Figur 77: Gasfjäder med bottenplatta i genomskärning. Viktiga delar för service är markerade. 
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Figur 76 och Figur 77 visar bilder på Kallers gasfjädrar i genomskärning. De viktigaste delarna 
ur servicesyfte är markerade. Dock syns inte pluggen, som vanligtvis täcker ventilen. Det finns 
två olika sorters ventiler och ibland sitter ventilen även i en adapter. Den svarta behållaren 
kallas rör och när gasfjädern är funktionell finns det gas och olja i röret.  

Vissa (små) gasfjädermodeller har färgkodade packningar vilka motsvarar de färgkoder som 
används för skruvfjädrar. 

Funktion 

En gasfjäder är en typ av fjäder som använder komprimerad kvävgas för att lagra och applicera 
kraft. När kolvstången trycks ner av yttre påverkan ändras gasens tryck så att kraft lagras i 
gasfjädern. Funktionen är densamma som hos en mekanisk fjäder, men fördelen är att vid 
användning av gas kan mindre fjädrar lagra större kraft.  

Användningskontext 

Mindre gasfjädrar används bl.a. till bagageluckor på bilar och i kontorsstolar med fjädrande 
sits. Större gasfjädrar, så som de som tillverkas av Strömsholmen, används oftast i industriella 
pressverktyg där mycket höga krafter krävs. En stor bransch som använder verktyg som 
innehåller gasfjädrar från Strömsholmen är företag som pressar plåtar till fordon.  

Dagens serviceväska 

Beskrivning av verktygen och väskan samt problemområden, leverantör, kostnad och 
konstruktion för dessa.  

Dagens serviceväska är anpassad för att fungera för huvudfloran av Strömsholmens gasfjädrar. 
Det finns lite olika varianter av samma väska, som innehåller utvalda delar, men detta projekt 
behandlar den väska som innehåller alla delar. Det är den kompletta serviceväskan som i 
huvudsak marknadsförs.  

Väskan har sålts länge, vilket innebär att kund har möjlighet att komplettera sin köpta väska 
med de verktyg som tillkommer. Kunden har i princip möjlighet att köpa alla separata 
komponenter. Det syns på väskan och dess innehåll att den är gammalmodig.  

Väskan kostar Kostnad A för Strömsholmen att ta fram. Väskan säljs sedan av Strömsholmen 
för ett ungefärligt pris på Kostnad B. 
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Figur 78: Väskans utsida sett från locket.  

 

Figur 79: Väskans insida fotograferad från det håll väskan öppnas från.  

Väska 

Väskan (Figur 78 och Figur 79) är gjord i blå hårdplast och köps in från Leverantör A till ett 
pris av Kostnad C. Väskan tillverkas av ett företag som heter Leverantör B, beläget i Tyskland.  

Utsidan av väskan har en ram där en etikett kan sitta, men det går även att beställa en väska 
med screen print enligt Leverantör B:s hemsida. Handtaget är täckt med gummi. Väskan, låsen 
och handtaget går att beställa med separat färgsättning. 
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Insidan av väskan är täckt med skum. I locket av väskan är skummet format i ett taggmönster 
av toppar och dalar med syfte att hålla fast och skydda verktygen som ligger i den andra halvan 
av väskan. I den andra halvan är skummet slätt, men har urtag för verktygen enligt 
Strömsholmens egen design. Väskan levereras från Leverantör A med urtagen skurna och 
restskummet borttaget. Ibland missar leverantörer att ta bort vissa bitar av restskummet, vilket 
innebär att montören på Strömsholmen måste spendera tid på att åtgärda detta. Skum är ett 
material som lätt drar åt sig smuts och vätskor.  

Urtagsdesignen som Strömsholmen gjort har en del problemområden. Vissa urtag är nära 
varandra och skapare en trång känsla och i andra områden finns det överblivet och outnyttjat 
utrymme. Vissa urtag är mycket djupa, för att skapa ordentlig gripkraft mellan skum och 
verktyg, men detta gör det svårt att lyfta ut dessa verktyg och se vad som finns i hålet. Vissa 
urtag avslöjar på ett tydligt sätt vilket verktyg som ska ligga där, medan andra är mycket 
otydligare, och då måste etiketten användas som referens. Etiketten sitter på utsidan av locket, 
så om användaren ska titta på den måste denne konstant vända locket fram och tillbaka för att 
kika. Om användaren då står på den sidan väskan öppnas från, samma håll som i Figur 79 ovan, 
hamnar etiketten upp-och-ner när denne tittar på den.  

Etiketten har en översiktsbild av väskans innehåll och en tabell över Strömsholmens olika 
väskor och vilka verktyg varje väska innehåller, se Figur 80. I tabellen står artikelnummer, 
beskrivning samt en referens till överblicksbilden för alla verktyg. Tabellen är svår att läsa och 
hitta i enligt många tillfrågade.  

 

Figur 80: Serviceväskans etikett. 

Upptäckta problem med väskan är t.ex. att den är svår att stänga med det innehåll som finns 
idag. Aluminiumhylsorna som sitter närmast gångjärnet tar emot i skummet och plasten i locket 
vilket gör att väskan buktar när låsen är fästa. Låsen blir då svåra att låsa, eftersom mycket kraft 
måste spenderas på att klämma ihop väskan. Låsen är också tröga att öppna och greppurtaget 
för fingrarna är kantigt format vilket är vasst för fingrarna. Har användaren föroreningar på 
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händerna, så som olja är det troligt att låsen blir hala. När låsen stängs ger de från sig ett högt 
och tydligt klick, vilket är bra feedback till användaren, men det finns positioner som låset kan 
fästas på som också ger ett liknande ljud, men låset är inte fäst korrekt. Om låset är felaktigt 
fäst och väskan lyfts kan låset gå upp och väskan öppnas medan användaren bär. När väskan är 
stängd är det vanligt att väskans halvor glider isär p.g.a. den höga spännkraften från 
aluminiumhylsorna. Då släpper de styrande tapparna som håller halvorna på plats och väskan 
blir skev och öppningen glipar. Under intervjuer med användare framkom det att verktygen inte 
alltid förvaras i väskan utan att de istället hängs upp på verktygstavlor. Det händer även att en 
del verktyg är kvar i väskan och att väskan hängs upp på krokar på verktygstavlan. 

Väskans skal är dubbelväggigt med stödribbor för att hålla ihop väggarna. Som syns i bilden är 
håligheterna mellan ribborna och väggarna exponerade. Här kan det samlas smuts och utseendet 
upplevs inte estetiskt tilltalande av många tillfrågade.   
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Låsringsverktyg 

 

Figur 81: Låsringsverktyget. 

Låsringsverktyget (Figur 81) är designat av Strömsholmen. Verktyget är gjort med målet att 
klara av att ta bort låsringen hos alla gasfjädrar i Strömsholmens sortiment som har en låsring. 
Verktyget tillverkas av Leverantör C, ett företag som kan göra det mesta i metall och plast. 
Strömsholmen betalar Kostnad D för den och har köpt cirka Antal A det senaste året enligt 
siffror från inköpsavdeningen på Strömsholmen.  

Ett av de största problemområdena med låsringsverktyget är alla de olika inställningar som kan 
göras. Krokhjulen kan roteras, vilket ger fyra olika inställningar, men kan också vändas vilket 
ger ytterligare fyra inställningar. Det finns inget sätt att veta vilken inställning som gäller, utan 
användaren måste gissa och testa sig fram. Krokarna är numrerade, men numrena finns inte 
nämda i någon instruktion, utan finns förmodligen bara där som minneshjälp. Att byta 
inställningar tar lång tid om användaren har otur. Momentet att plocka ut låsringen med detta 
verktyg har nämnts som ett av de mer besvärliga för kund, men också att övning ger färdighet 
och ju fler gånger vektyget används desto lättare blir det.  

Låsringsverktyget ger, enligt många tillfrågade, ett vasst intryck. Det är heller inte estetiskt 
tilltalande enligt de flesta tillfrågade. Några uppger dock att det ser häftigt och invecklat ut. 
Låsringen flyger iväg när den lösgörs, vilket kan vara farligt. Detta varnas för i dagens 
servicemanualer som följer med i reparationssatserna.  

Vid första intrycket har flera tillfrågade upplevt att användningen inte är intuitiv. När 
användaren klämmer ihop handtagen trycks de främre två delarna isär, vilket motsäger 
erfarenhetsfaktorn som kanske baseras på en tång, där rörelsen brukar orsaka den motsatta 
effekten. Detta har förvirrat vissa tillfrågade och ytterligare hämmat användningen. Tillfrågade 
användare av verktyget, ute på företaget som besöktes, hade skilda åsikter om låsringsverktyget. 
Den ena användaren ville inte använda det existerande låsringsverktyget utan tog hellre hjälp 
av en skruvmejsel för att få bort låsringen medan den andra användaren tyckte att Kallers 
låsringsverktyg löste uppgiften på ett väldigt bra sätt till skillnad mot föregående modeller. 

Handtaget är svart och gjort i plast och har en lätt sträv struktur. Profilen på handtagen är 
rektangulär, fast med avrundade hörn. Plasthandtagens diameter ökar mot ändarna.  
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Det finns många gamla generationer av detta verktyg, som klarade av olika storlekar av 
gasfjädrar. Då det tillkommit fler och fler gasfjädermodeller uppkom önskemålet om ett verktyg 
som klarade alla Kallers gasfjädermodellers låsringar och dagens låsringsverktyg togs fram. 
Här fanns det konkurrentverktyg med patent på, vars utformning konstruktören var tvungen att 
unvika. Detta patent har idag gått ut, enligt tillfrågade, men det skulle anses som dålig image 
att kopiera ett så etablerat verktyg inom denna smala nischmarknad.  

Nedan beskrivs hur låsringsverktyget fungerar i en serie av bilder, se Figur 82, Figur 83 och 
Figur 84. 

 

Figur 82: Låsringsverktygets krok placeras under låsringen. 

 

 

Figur 83: Låsringsverktygets stödyta placeras mot gasfjäderns kolv. 
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Figur 84: Låsringsverktygets handtag trycks ihop och stödytan trycks mot kolven vilket gör att låsringen lossnar. 

  

Draghandtag 

 

Figur 85: Draghandtag och förlängare. 

Det finns fem verktyg med samma funktion, vilket är att dra ut eller låsa styrning- och kolvpaket 
eller bottenplatta beroende på vilken gasfjäder som servas (Figur 85). Verktygen är tillverkade 
av olika leverantörer och kostar (från vänster till höger) Kostnad E, Kostnad F, Kostnad G, 
Kostnad H respektive Kostnad I.  

Tre av de fem handtagen är lika, fast ett av dessa tre har ett större handtag och en 
specialtillverkad gänga (G1/8”). De andra två (M6 och M8) är beställda som standardverktyg 
från Leverantör D, fast den ena (M6) skickas för modifiering hos ett annat företag. Den 
modifiering som sker är att en liten del av sidan av gängan fasas av, så att gas kan passera förbi. 

M3 

M6 

M8 G1/8” M16 

Förlängaren M6 
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Denna funktion finns även hos det större t-handtaget med specialtillverkad gänga (G1/8”), fast 
då löstes det tekniskt genom att borra två vinkelräta hål som möts i änden av gängstaven. 
Handtaget för detta verktyg (G1/8”) beställs också från Leverantör D, fast en specialgänga 
tillverkas av Leverantör E, och komponenterna monteras på Strömsholmen. Dessa verktyg har 
enligt flera tillfrågade upplevts som klena för sitt ändamål vid första anblick och obekväma att 
använda. Flera har känt sig osäkra på hur de ska greppas. Några har också nämnt att de ser 
omoderna ut. Två av handtagen (M6 och M8) har svarta plasthandtag och silvrig gänga. Det 
sista handtaget i denna grupp (G1/8”) har svart plasthandtag och svart gänga. Dessa tre storlekar 
(M6, M8 och G1/8”) verkar frekvent användas som gängstorlek hos gasfjädrarna, både gamla 
och nya.  

Som en adapter till ett av handtagen (M8) finns det en förlängare som förvandlar handtaget till 
ett långt M6-gängat draghandtag. Förlängaren tillverkas av Leverantör E och kostar Kostnad J. 
Förlängaren ytbehandlas hos leverantören och blir svart. På förlängaren finns det två fräsningar 
på motsatta sidor om staven, som kan användas som greppyta för en polygrip eller tång, för att 
avlägsna förlängaren från draghandtaget (M8) om den skulle nypa fast.  

Det minsta handtaget (M3) är helt tillverkat i silverfärgad metall av Leverantör F. Detta verktyg 
ser helt annorlunda ut jämfört med de andra verktygen som har samma funktion i väskan. Detta 
verktyg är ökänt för att gängan knäcks vid användning, enligt tillfrågade. Dessutom upplevs 
greppet obekvämt och det är otydligt att verktyget är ämnat att dra i. Formen skapar en viss 
pilliknande form som signalerar att verktyget ska föras i motsatt ritkting till hur verktyget är 
ämnat att användas. Den platta, runda ytan på greppet signalerar att det går att trycka eller slå 
på den, vilket verktyget inte är ämnat för.  

Det största av draghandtagen (M16) har ett helt annat utseende än de andra draghandtagen. Det 
är tillverkat av Leverantör G, men utformat av Strömsholmen. Draghandtaget tar mycket plats 
i väskan och det är oklart hur ofta det används. Efter att ha undersökt katalogen verkar 
draghandtaget bara passa till sådana gasfjädrar som är tunga. Av arbetsmiljöskäl får de flesta 
av dessa inte lyftas av användaren, vilket innebär att de måste lyfta gasfjäden med lyftkrok och 
lyftdon. Gissningsvis används då även lyftdonet för att utföra det uppdrag som draghandtaget 
(M16) är ämnat för. Detta finns det dock ingen data på utan det är en ren spekulation. Vissa 
tillfrågande påstår att det är viktigt att handtaget finns kvar, då det kan skada fjädern att använda 
lyftdon i vissa fall. Då signalerar ett handverktyg bättre vilka krafter som bör användas på 
fjädern. Den blottade gängan på draghandtaget (M16) är inte ytbehandlad, vilket innebär att 
den rostar med tiden.  

Gemensamt för alla draghandtagen är att den tekniska lösningen har brister, bl.a. att användaren 
riskerar att dra snett, vilket kan låsa fast styrning- och kolvpaket eller bottenplatta. Om det har 
låst sig ordentligt finns det risk att det inte går att demontera fjädern alls.  

Nästan alla draghandtagen har olika utseenden, vilket ger ett förvirrat intryck. Den kan vara 
svårt att förstå att de olika draghandtagen har samma funktion. Användningen riskerar att bli 
oergonomisk för användaren, beroende på arbetsplatsen. Det kan också i vissa fall krävas 
mycket kraft, vilket kan vara en skaderisk för användaren.  
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Aluminiumhylsor 

 

Figur 86: Aluminiumhylsorna. Det finns 12 storlekar. 

Aluminiumhylsorna (Figur 86) tar upp största delen av serviceväskan och utgör tillsammans en 
stor majoritet av vikten. De är tillverkade av Leverantör F, förutom den minsta som tillverkas 
av Leverantör H. Tillsammans kostar hylsorna Kostnad K (från liten till stor kostar de Kostnad 
L, Kostnad M, Kostnad N, Kostnad O, Kostnad P, Kostnad Q, Kostnad R, Kostnad S, Kostnad 
T, Kostnad U, Kostnad V respektive Kostnad W). 

Hylsorna används vid demontering av gasfjädern för att slå ner styrningen och kolvpaketet  eller 
bottenplattan för att exponera låsringen, men även för att slå ut kolven. Vid montering av 
gasfjädern används aluminiumkopparna för att montera styrning- och kolvpaket eller 
bottenplatta. Hylsorna används alltid i kombination med en gummihammare, vilken inte 
tillhandahålls i väskan. När användaren använder hylsorna för att slå ner styrningen kommer 
momentet samtidigt att lösgöra smutsskyddet. För vissa modeller måste dock smutsskyddet tas 
bort först, men det är oklart vilken teknisk fördel det har. 

Hylsorna får i dagsläget inte plats så bra i väskan, då de får väskan att bukta så mycket att den 
blir svår att stänga. När hylsorna ska användas är det svårt att veta vilken storlek som ska 
användas och det finns ingen instruktion för detta i servicemanualerna som följer med i 
reparationssatsen. Det effektivaste sättet att välja rätt storlek är i dagsläget att gissa sig fram.  

Hylsorna har ingen form av fästanordning som får dem att fästa mot styrning, kolv eller 
bottenplatta när de används. Det medför att de kan slinta om användaren skulle slå snett. Om 
användaren slår snett på hylsorna vid användning kan styrning och kolv/bottenplattan låsa sig, 
vilket i värsta fall gör att gasfjädern inte går att reparera.  

Tillfrågade från Strömsholmen påstår att hylsorna är dimensionerade efter handens bredd och 
menar att användaren greppar hylsorna med hela handen vid användning. Enligt utförda 
observationer har det observerats att användarna oftast greppar hylsorna med fingertopparna 
och samtidigt håller runt hylsans botten och rörets topp för att stabilisera dem i förhållande till 
varandra.  
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Ventilnycklar 

 

Figur 87: Ventilnycklar, storlekarna M5, M6, M6 (annat ventilmunstycke), G1/8”, 7/16”. 

Ventilnycklarna (Figur 87) används för att tömma gasen, skruva i och ur ventilen samt plocka 
ut ventilen. De är utformade så att ena änden används för att tömma gasen och andra änden för 
att skruva ventilen. En av ventilnycklarna kan också användas för att skruva i pluggen. Då 
verktygen inte påminner om andra standardverktyg blir användaren inte hjälpt av 
erfarenhetsfaktorn vid användning.  

Ventilnycklarna är tillverkade av Leverantör F och kostar Kostnad X till Kostnad Y per nyckel. 
De ytbehandlas även hos Strömsholmen vilket bidrar till att de kostar mer att ta fram.  

Greppytan sitter på mitten av verktyget och är anpassad för ett vridande moment, genom att ha 
en lettrad greppyta. Denna greppyta har ofta nämnts som obekväm och obehaglig vid 
användning. Verktyget är utformat för att användas med fingrarna, då kraften som ska 
appliceras på ventilen måste hållas inom ett visst spann (0,3-0,5 Nm alternativt 1,0–1,2 Nm). 
Det finns dock inget sätt att veta om ventilen är skruvad med rätt moment. Skruvas ventilen i 
för löst kan gasfjädern läcka vid trycksättning. Skruvas ventilen i för hårt kan den gå sönder 
och gasfjädern läcker.  
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Det finns fem ventilnycklar av olika storlek, vilket gör det är svårt att veta vilken som ska 
användas för den aktuella gasfjädern. Det finns ingen instruktion i servicemanualen som hjälper 
användaren välja rätt verktyg. Här gäller det att gissa sig fram. Det brukade finnas tre 
standardportar där ventilen sitter, idag finns det två. Det finns fyra olika sorters gängade ändar 
på ventilnycklarna, vilka passar både de gamla och de nya standardportarna. I de andra ändarna 
finns det två olika sorters munstycken som passar till de två olika sorternas ventiler som 
används i gasfjädrarna idag.  

Demonteringstång 

 

 

Figur 88: Demonteringstången. 

Demonteringstångens (Figur 88) enda funktion är att plocka ut ventilen efter att den har skruvats 
loss. Tången är köpt i märket Knipex och bearbetas av Leverantör F. Den kostar Kostnad Z.  

Den röda färgen återfinns endast hos detta verktyg, vilket ger ett spretigt intryck då allt annat i 
väskan är svart eller metallfärgat.  

Det finns olika bud om detta verktyg är nödvändigt eller inte. Vissa tillfrågade menar att då det 
finns andra metoder för att få ut ventilen (vända på gasfjädern och skaka ur ventilen eller 
använda ventilnyckeln) så är det en onödig kostnad för Strömsholmen att tillhandahålla en tång. 
Andra tillfrågade menar att tången är viktig då det är jobbigt att få ut ventilen med de andra 
metoderna om gasfjädern är stor eller är fastspänd i ett skruvstäd.  

Monteringsverktyg för M2 
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Figur 89: Monteringsverktyg för M2. 

Detta verktyg (Figur 89) används för en sorts ventil som inte längre används hos Strömsholmen. 
Det har beslutats att verktyget ska fasas ut ur serviceväskan, men den skickas fortfarande ut till 
kund som köper väskan, trots att den nästan aldrig används enligt tillfrågade. Det finns fyra 
olika leverantörer (Leverantör I, Leverantör F, Leverantör J och Leverantör K) för verktygets 
delar och den monteras på Strömsholmen. Den kostar sammanlagt Kostnad Å.  

Friläggning av låsringen 

För att bli mer medvetna om vilka sorters krafter som verkar på låsringen och verktyget gjordes 
en friläggning av krafterna. Systemet är en grov förenkling av verkligheten. Det gjordes 
friläggningar i två olika kritiska lägen, ett då kraften för att klämma ihop låsringen (Fkläm, se 
Figur 90) når sitt max, och ett där kraften för att böja upp ena änden av låsringen över rörkanten 
(Fböj, se Figur 91) är som störst.  

 

Figur 90: Visualisering av hur kraften Fkläm uppstår. 

 

Figur 91: Visualisering av hur kraften Fböj uppstår. 

Nedan kan friläggningen ses i Figur 92. Friktionskoefficienten μ är känd, och kan hittas i tabell. 
Däremot är det svårt att bestämma hur stor yta som ligger an mellan låsring och rör. Vilken yta 
som ligger an förändras dessutom under demonteringen. Förmodligen kommer det handla om 
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ett ändligt antal punkter som friktionen verkar i, då varken rör eller låsring är perfekt runda. 
Fkläm och Fböj är mätbara med rätt mätutrustning. Mätningen skulle då ske genom att klämma 
ihop eller dra isär låsringen en viss sträcka som representerar spårdjupen och där mäta kraften 
som krävdes. Sträckan, d.v.s. spårdjupet, kan hittas i ritningar över den aktuella 
gasfjädermodellen. När kraften väl är uppmätt kan fjäderkonstanten bestämmas hos låsringen. 
Vinkeln v kan ses i ritningar över gasfjädermodellerna. Därmed är Fdra den enda okända kraften 
kvar i detta förenklade system och kan beräknas med formlerna: 

Situation 1, vänster i Figur 92: 

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝑏𝑏ö𝑗𝑗 +
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑚𝑚 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 ∗ 𝜇𝜇 ∗ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝜇𝜇
 

Situation 2, höger i Figur 92: 

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝑏𝑏ö𝑗𝑗 + 𝜇𝜇 ∗ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑚𝑚 

                          

Figur 92: Bilder på låsringen i de två lägen som beräkningarna görs på. 

Dessa formler innebär ett antal antaganden, t.ex. att friktionen verkar i denna specifika punkt 
som visualiseras i exemplet och att vinkeln v inte är 0°. Situationen tar heller inte hänsyn till 
produktionsavvikelser som t.ex. metallkanter och smuts som kan påverka fallet.  
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Beräkningen behöver vidare undersökning för att kunna vara användbar. I detta projekt gjordes 
ingen beräkning då praktiska funktionstester fick ersätta den teoretiska undersökningen. Skulle 
beräkningen göras mer verklighetstrogen skulle den kunna användas till t.ex. 
materialoptimering och hållfasthetsberäkning för låsringsverktyget.  

Service av gasfjäder 

Detta kapitel tar upp problemområden som uppmärksammats, kontexten för service, vem som 
utför service, varför service utförs, hur ofta samt vilka förkunskaper som behövs. Dessutom tar 
kapitlet upp demontering och montering vilket redovisas i två HTA:er och en flowchart. 

Varför genomförs service? 

Service genomförs av två skäl, antingen i förebyggande syfte eller för att gasfjädern har gått 
sönder. När servicen görs i förebyggande syfte kontrolleras gasfjädern efter skador och 
förbrukningsvaror som köpts in i reparationssatsen byts ut. Här har kunderna ofta många 
gasfjädrar av samma modell i sina verktyg. Flera tillfrågade har nämnt att de små gasfjädrarna 
knappt är lönsamma att reparera i denna situation, då kostnaden för en ny gasfjäder är lägre än 
personalkostnaden för service. 

En annan situation som gasfjädern servas i är om den gått sönder, vilket enligt många tillfrågade 
anses vara huvudsyftet med serviceväskan. Det kan vara mycket kostsamt att ha driftstopp och 
då kan det vara en stor trygghet att veta att det kan gå att reparera en gasfjäder som har gått 
sönder.  I dessa fall säljer Strömsholmen en trygghetskänsla till kunden. Orsaken till varför 
gasfjädern går sönder kan vara olika, men mest troligt är att gasen läckt ut p.g.a. snedbelastning 
eller långt slitage på gasfjädern. Vissa skador går inte att reparera, t.ex. om det finns skador på 
röret eller kolven då dessa delar inte följer med i reparationssatsen. I dessa fall måste den 
skadade delen specialbeställas. Gamla fjädrar hade kortare livslängd, så dessa är vanliga för 
service. I denna situation är det ofta så att reparationen av gasfjädern inte är det tidskrävande 
momentet, utan snarare att lokalisera vilken komponent som gått sönder och 
demontera/montera verktyget som gasfjädern sitter i. 

Strömsholmen i spekulerar att om kunden köper servicepaketet och investerar mycket pengar i 
att kunna reparera gasfjädrar från Strömsholmens märken, så är det troligt att de fortsätter köpa 
gasfjädrar av samma märke. 

Kontexten för service 

De som är intresserade av service av gasfjädrar är i de flesta fall företag i västvärlden. Kontexten 
för service är olika, men många tillfrågade beskriver platsen som en ”skitig industri”. För att 
utföra service krävs vissa hjälpmedel som inte kan köpas av Strömsholmen. Det krävs en 
arbetsbänk och skruvstäd. De verktyg som behövs är en gummihammare och insexnycklar av 
diverse storlekar. Är gasfjädern som ska servas tung, kommer användaren behöva lyftdon och 
lyftöglor som hjälpmedel av ergonomiska skäl. Dessa lyftdon (traverser) finns hos de flesta 
kunderna, enligt tillfrågade. Dock finns de enligt gjorda observationer inte alltid i närheten av 
arbetsstationen för gasfjäderservice och de är ofta upptagna. Det behövs också en gasflaska och 
de andra väskorna och hjälpmedlen som kan köpas av Strömsholmen, d.v.s. 
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gaspåfyllnadsväskan och provbänken. Provbänken används för att mäta trycket i en gasfjäder. 
Det förekommer också många andra verktyg i dessa kontexter. Det kan vara konkurrenters 
verktyg, ”hemmagjorda” verktyg och ofta gamla versioner av Strömsholmens verktyg.  

Det nämns ofta att kontexten är ”skitig” vilket oftast refererar till damm och oljor. Under ett 
besök hos ett företag som använder Strömsholmens serviceväska framkom det att arbetsbänken 
och verktygen som används under service samt omgivningen kring dessa var både smutsig och 
oljig, se Figur 93, Figur 94 och Figur 95. 

 

Figur 93: Arbetsbänk hos ett företag som använder Strömsholmens serviceväska. 

 

Figur 94: Papper som dragits längs arbetsbänkens yta. 
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Figur 95: Ett av de draghandtag som företaget använder. 

Flera tillfrågade hos Strömsholmen poängterar att de är mycket noga med att förklara hur viktigt 
det är med renlighet i servicesammanhang. Därför rekommenderas det att verktygen förvaras i 
väskan, eller på någon annan permanent plats och att service sker på en lite avskild plats som 
inte drabbas så mycket av föroreningar. I verkligheten kan det vara så att verktygen slängs i 
andra lådor, hängs upp på verktygstavlor (se Figur 96) eller finns på serviceteknikernas små 
sparkcykelvagnar. Väskan får inte alltid plats uppe på arbetsbänken, vilket förmodligen bidrar 
till varför verktygen inte förvaras i väskan. Oanvända delar från reparationssatserna sparas ofta. 

 

Figur 96: Förvaring av verktyg på ett företag som använder Strömsholmens serviceväska. 

Vem utför service? 

De som har lov att utföra service måste ha fått utbildning av behöriga utbildare från 
Strömsholmen eller Strömsholmens återförsäljare. Detta för att det handlar om en stor skaderisk 
att hantera trycksatta gasfjädrar. Det är oftast någon på golvet i industrimiljön som blir utbildad 
att utföra gasfjäderservice och i stor majoritet av fallen är det västerländska män i åldern 18-65. 
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Strömsholmens koppling till användaren 

Strömsholmen säljer gasfjädrar till kund genom återförsäljare eller internationellt genom egna 
säljbolag. Återförsäljarna säljer även serviceväskan. Utbildningen som genomförs med 
användaren av serviceväskan genomförs dels av representanter från Strömsholmen och dels av 
representanter från återförsäljarna.  

Uppfattningen enligt vissa tillfrågade är att det har tillkommit fler ”filter” i kommunikationen 
mellan utvecklingsavdelningen och slutkund under senare år. Här nämns det bl.a. att 
distributören som säljer gasfjädrar under märket Fibro, gärna kontrollerar kontakten mellan 
Strömsholmen och slutkund.  

Om någonting går snett går det att kontakta Strömsholmen direkt via telefon och e-post. 

Hur går en service till? 

Hur en service går till har kartlagts i två separata HTA:er och dessa har sedan kombinerats i en 
flowchart. En HTA kartlägger service av en gasfjäder utan bottenplatta (Figur 97) och den andra 
HTA:n kartlägger service av gasfjäder med bottenplatta (Figur 98). Flowcharten (Figur 99) 
visar de alternativa metoder som kan användas för att utföra servicen. Enligt användare av 
serviceväskan så händer det både att en gasfjäder servas åt gången samt att 8-10 stycken 
gasfjädrar av samma storlek eller modell servas vid samma tillfälle. Fördelen med att serva flera 
gasfjädrar på samma gång är att servicen går snabbare att utföra sett till tiden det tar att serva 
en enskild gasfjäder. 

Den skyddsutrustning som rekommenderas är gummihandskar, skyddsglasögon och 
hörselskydd. Denna instruktion finns dock inte alltid med i servicemanualerna.  Dock kom det 
fram under intervjuer med användare att de var dåliga på att följa dessa rekommendationer och 
endast använde sig av hörselskydd. 

Serviceprocessen kan sammanfattas med: 

1. Skruva bort plugg med ventilnyckel/insexnyckel. 
2. Tömma gas med ventilnyckel. 
3. Skruva ut ventil med ventilnyckel. 
4. Banka ner styrning och kolvpaket eller bottenplatta med aluminiumkopp och 

gummihammare. 
5. Ta bort låsring med låsringsverktyg. 
6. Dra ut styrning och kolvpaket eller bottenplatta med draghandtag. 
7. Serva gasfjädern enligt instruktion. 
8. Montera ventil med ventilverktyg. 
9. Montera kolv och styrning eller bottenplatta med aluminiumkopp och gummihammare. 
10. Montera låsring för hand eller med gummihammare. 
11. Lås styrning och kolvpaket eller bottenplatta med draghandtag. 
12. Fyll på gas med instrument från Strömsholmens andra serviceväska.  
13. Skruva fast plugg med ventilnyckel/insexnyckel. 
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Enligt de användare som intervjuades tar en genomsnittlig service 20-30 minuter att genomföra.
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Figur 97: HTA för service av gasfjäder utan bottenplatta. 
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Figur 98: HTA av service av gasfjäder med bottenplatta.
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Skruva bort plugg 
och släng den. 

Skruva bort plugg 
och släng den. 

142 
 



Bilaga G 

 143 
 



Bilaga G 

 

Placera gasfjäder. 
(skruvstäd/bord) 

Placera gasfjäder. 
(skruvstäd/bord) 

144 
 



Bilaga G 

 145 
 



Bilaga G 

 146 
 



Bilaga G 

 147 
 



Bilaga G 

 148 
 



Bilaga G 

 

Placera gasfjäder. 
(skruvstäd/bord/
hand) 

 Sitter  
gasfjädern i ett 
skruvstäd så att 

ventilhålet pekar 
uppåt? 
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Banka på sidan av 
kolvstången med 
gummihammare. 
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Testa ögla i 
gängat hål. 

Testa ögla i 
gängat hål. 

Skruva loss 
gasmunstycke. 
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 Sitter  
gasfjädern i ett 
skruvstäd så att 

ventilhålet pekar 
uppåt? 
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Skruva loss 
gasmunstycke. 
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Figur 99: Flowchart för service av Strömsholmens gasfjädrar.
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Vad kan gå fel under en service? 

En analys gjordes av vilka fel som kunde uppstå under en service, hur sannolikt det var att 
felen skulle inträffa, konsekvensen av felet samt hur detta fel kunde åtgärdas. Felanalysen kan 
ses i Tabell 6. 
Tabell 6: Felanalys. 

 

Nr. Fel Sannolikhet för att fel inträffar Konsekvens Åtgärd

1 Läser fel i instruktionerna. Medel Användaren gör fel vilket kan skada fjädern, miljön eller 
användaren.

Testa instruktionerna för att säkerställa att de är tydliga.

2 Har inte rengjort arbetsplatsen. Medel Gasfjäderns funktion kan påverkas om känsliga delar 
kommer i kontakt med föroreningarna.

Tydliga instruktioner för krav på renhet.

3
Användaren har inte rätt skyddsutrustning (Handskar, 
skyddsglasögon och hörselskydd). Medel

Reaktioner på den förorenade oljan eller rengöringsmedlet. 
Användaren får saker i ögonen. Hörseln kan skadas när 
gasen pyser ut.

Tydliga instruktioner i serviceinstruktionen.

4 Väljer fel verktyg (för att ta bort plugg). Hög Sliter på verktyget. Märka verktyg. Instruera användaren att testa försiktigt.
5 Förstör pluggen p.g.a. att den sitter hårt. Låg Kan inte få bort pluggen. Varna användaren och uppmana att använda bättre grepp.

6 Placerar gasfjädern fel. Medel Vidare demontering av fjädern kan resultera i skador på 
användare och fjäder. 

Tydliga instruktioner för hur gasfjädern bör placeras inför 
tömning av gas.

7 Välja fel verktyg för att pysa ut gasen. Hög Sliter på verktyget. Sliter på den invändiga gängan i hålet. 
Användaren kan skära sig på verktyget (låg).

Märka verktyg.

8 Bedöma att fjäder är tom när den inte är det. Medium Vidare demontering av fjädern kan resultera i skador på 
användare och fjäder. 

Varna användare och instruera om hur det ska testas ifall 
gasfjädern är tom. 

9 Otillräcklig rengöring av arbetsplats om olja läcker ut. Låg
Föroreningar kan hamna på bordet eller fingrarna och senare 
komma i kontakt med känsliga delar vilket påverkar fjäderns 
funktion.

Tydliga instruktioner för krav på renhet.

10 Välja fel verktyg (Ta bort ventil). Hög Ta sönder ventil så att den fastnar. Sliter på verktyg. Märka verktyg. Instruera användaren att testa försiktigt.
11 Föstör ventilen p.g.a. att den sitter hårt. Låg Kan inte få bort ventilen. Varna användaren och uppmana att använda bättre grepp.
12 Välja fel aluminiumkopp. Medel Det går inte att banka ner styrningen/bottenplattan/kolven. Märka verktyg.
13 Använda fel aluminiumkopp. Låg Fjädern skadas. Instruera hur aluminiumkoppen ska placeras.

14 Användaren slår på sig själv med gummihammaren. Låg Användaren skadas. Instruera användaren om hur aluminiumkoppen bör hållas 
och hur stor kraft som krävs för att genomföra uppgiften.

15 Användaren skrapar känsliga tätningsytor vid bortagning 
av smutsskydd. 

Medel Gasfjädern kan inte användas för att den läcker. Instruera användaren om fjäderns känslighet.

16
Placera gasfjädern felaktigt för uppgiften (ta bort 
låsring). Låg

Ökad risk att avändaren kan skadas vid användning av 
låsringsverktyg.

Instruera användaren om lämplig placering. Utforma 
låsringsverktyg så att gasfjäderns placering spelar mindre 
roll.

17 Placera låsringsverktyget felaktigt. Medel Känsliga ytor kan skrapas. Användaren kan slinta med 
verktyget och skada sig. 

Instruera användaren om hur verktyget ska placeras.

18 Använder fel inställningar på låsringsverktyget. Hög Låsringen går inta att få bort. Användaren kan skada sig. Märka verktyg. Instruera om vilka inställningar som gäller för 
det aktuella fallet i serviceinstruktionen.

19
Väljer fel metod för att avlägsna styrning- och 
kolvpaket/bottenplatta när gasfjädern är för tung. Hög Användaren skadas.

Påminna användaren om arbetsmiljölagar. Draghandtag 
passar inte i tunga gasfjädrar. Skriv i serviceinstruktionen om 
modellens krav.

20 Väljer fel draghandtag/ögla. Hög Passar inte i hålet. Märka verktyget. Instruktioner i serviceinstruktionen om 
vilket verktyg som ska användas.

21 Använder fel draghandtag. Låg Skadar gängorna på verktyg och fjäder. Märka verktyget. Instruktioner i serviceinstruktionen om 
vilket verktyg som ska användas.

22 Drar ut/upp styrning- och kolvpaket/bottenplatta snett. Hög Styrning- och kolvpaket/bottenplatta fastnar i röret. Instruktioner för tips och trix ifall det händer. Instruktioner 
om hur viktigt det är att dra ut delarna rakt.

23 Använder domkraften felaktigt. Låg Användaren skadas. Instruktioner om att vara försiktig och instruktion om hur 
gasfjädern ska placeras.

24 Tömmer olja på felaktigt sätt. Låg Miljö, utrustning eller människa kan skadas. Instruktioner för hur oljan ska behandlas.

25 Otillräcklig rengöring och torkning. Medel Föroreningar på gasfjäderns delar som påverkar dess 
funktion.

Instruktioner för hur rengöringen ska gå till och hur noggrant 
det ska göras.

26 Användaren missar skador på gasfjädern. Medel Gasfjädern fungerar inte som den ska. Instruktioner om vilka fel som ska letas efter och hur detta 
bör göras.

27 Användaren fyller på fel mängd olja. Hög Gasfjädern fungerar inte som den ska. Instruktion för mängd olja för den specifika gasfjädern i 
serviceinstruktionen. Mätinstrument.

28 Tätningarna monteras fel. Medel Gasfjädern kan inte monteras eller tätningarna skadas. Tydliga instruktioner om var tätningarna ska sitta.
29 Otillräcklig oljning och fettning av delar. Medel Gasfjädern kan inte monteras eller tätningarna skadas. Instruktioner om hur det ska göras.

30 Styrning- och kolvpaket/bottenplatta monteras fel. Låg Fjäderns funktion påverkas. Användaren kan skadas när 
gasen fylls på.

Instruktioner om hur användaren kan se att gasfjädern är 
monterad på rätt sätt.

31 Bankar snett på aluminiumkopp. Hög Styrningen/bottenplattan/kolv kilar fast sig. Tips och trix för hur problemet kan lösas. Instruktioner om 
vikten att banka ner aluminiumkoppen rakt.

32 Ventilen släpps ner på fel håll. Låg Ventilen kan skadas. Instruktion för hur ventilen ska sitta.

33 Skruvar i ventilen för hårt. Medel Ventilen kan skadas. Instruktioner om hur den ska skruvas i. Teknisk lösning som 
gör det omöjligt att skruva i ventilen för hårt.

34 Felplacerad gasfjäder vid montering av låsring. Låg Användaren kan slinta och skada sig på låsring eller 
gummihammare.

Instruktioner om hur gasfjädern ska placeras.

35 Inget klickljud vid uppdragning av styrning- och 
kolvpaket/bottenplatta.

Låg Gasfjädern kan inte användas och monteringen behöver 
göras om. 

Instruktioner för hur styrning- och kolvpaket/bottenplatta 
ska dras upp. 

36 Felbedömmer att gasfjädern är rätt monterad. Låg Användare eller gasfjäder kan skadas när gasfjädern 
trycksätts.

Instruktioner för hur det ska undersökas att gasfjädern är 
rätt monterad.

37 Smutsskyddet placers fel. Låg Smuts kan komma in. Styrningen kan åka ner om det inte är 
tillräckligt högt tryck.

Instruktioner om hur smutsskyddet ska monteras.

38 Pluggen skruvas i felaktigt. Låg
Pluggen sitter för löst och gas kan komma ut. Pluggen 
skruvas i för hårt och kan då skadas och gas läcker ut.

Instruktioner om hur pluggen ska monteras. Teknisk lösning 
som gör det omöjligt att skruva i den felaktigt.
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Bilaga H – Designansats 
Informationen i detta dokument baserades på genomförda intervjuer, observationer, 
fokusgrupper samt interna och offentliga dokument från Strömsholmen. 

Strömsholmen AB 

Nedan beskrivs information från analysen som berör företaget och utvecklingsuppdraget. 

Värdegrund 

Utifrån intervjuerna gick det att urskilja olika åsikter om vad Strömsholmens värdegrund står 
för. De olika åsikterna listas nedan: 

• Strömsholmenandan som går ut på alla människors lika värde.  
• Resultatfokus. 
• Kundfokus, lämnar aldrig en kund i sticket. 
• Leverera och tjäna pengar. 
• Produkterna är kända världen över som ett premiummärke för gasfjädrar.  
• Hjälpa kunden att lösa sina problem. 

 
Målgrupp för serviceväskan 

Utifrån de intervjuer som hölls på Strömsholmen kom följande information fram om 
serviceväskans målgrupp. Målgruppen är de kunder som köper gasfjädrar från Strömsholmen 
och som även är intresserade av att reparera dessa. Detta är ofta större företag eller 
underleverantörer inom plåtpressningsbranschen som antingen har ett flertal gasfjädrar av olika 
sorter eller inte har råd med långa driftstopp. Den som använder väskan håller på med 
verktygsunderhåll på en serviceavdelning på företaget. Det är ett väldigt mansdominerat yrke 
och den mesta servicen anses ske i västvärlden. 

Önskemål om serviceväskans uttryck 

Utifrån intervjuerna kom det fram att Strömsholmen vill att väskan ska utstråla kvalitet, 
säkerhet och professionalism. Den ska se välgjord ut, både gällande hur väskan och verktygen 
är utformade och tillverkade, men funktionen hos väskan och dess innehåll är högsta prioritet. 
Väskan är ett viktigt sätt för Strömsholmen att framhäva sitt varumärke. Strömsholmen är ett 
företag som månar om att det de levererar fungerar och att det görs på ett på ett städat och 
snyggt sätt. Serviceväskan ska förmedla att den har allt för att hjälpa kunden om en gasfjäder 
går sönder. Strömsholmen vill även att väskan ska bidra till att få kunden att vilja ha väskan. 
Väskan ska inte förknippas med något negativt utan vara något som lägger till kundvärde.  
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Kaller 

Nedan följer en beskrivning av varumärket Kaller. 

Värdegrund 

Kallers mål är att tillhandahålla de säkraste lösningarna inom deras område till ett lönsamt pris 
för deras kunder (Kaller, 2015). Det är viktigt för företaget att deras produkter är tillförlitliga 
och uppfyller kundernas krav och förväntningar (Kaller, 2015). Det är även viktigt för Kaller 
att deras produkter levereras till kunden på rätt sätt inom leveranstiden (Kaller, 2015). Företaget 
strävar också efter att minska miljöpåverkan från de produkter de tillverkar (Kaller, 2015). 
Kaller anser att kunden är viktig och att medarbetarna ska ta reda på vad som är rätt för kunden 
(Kaller, u.d.). 

Varumärket Kaller står enligt intervjuerna för kvalitet och trygghet. Detta då företaget tillverkar 
robusta produkter och hjälper sina kunder om de får problem. 

Färg och formelement 

Logotyper 

Kallers logotyper får endast vara svarta eller vita och placeras på en gul (PMS 109 CV), svart 
eller vit bakgrund, se Figur 100, Figur 101 och Figur 102. Gul logotyp på svart bakgrund ska 
absolut inte användas. 

 

Figur 100: Svart logotyp på gul bakgrund. 

 

Figur 101: Vit logotyp på svart bakgrund. 

 

Figur 102: Svart logotyp på vit bakgrund. 

Ingen uppdelning av logotypen får förekomma. Logotypen ska alltid ha en tagline, antingen 
made by Strömsholmen eller the safer choice. Logotypen Kaller made by Strömsholmen, med 
Kaller skrivet i versaler, används endast vid speciella tillfällen som exempelvis platsannonser 
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och används i princip bara i Sverige. Logotypen Kaller the safer choice med Kaller skrivet i 
versaler, används i en stor majoritet av fallen och sitter på företagets trycksaker och produkter. 

Det går bra att endast använda symbolen, se Figur 103, detta görs exempelvis i företagets 
applikation. Samma regler som beskrevs för logotypen ovan angående färgsättning gäller även 
här.  

 

Figur 103: Kallers symbol. 

På skjortorna som används när personalen representerar Kaller finns ytterligare en variant av 
logotyp som får användas, symbolen och texten kaller.com skrivet i gemener i typsnittet 
helvetica. 

Broschyrupplägg 

I företagets broschyrer används huvudfärgerna gult, vitt och svart samt kallerlogotypen med 
tagline the safer choice. På baksidan av broschyren finns en snabbsammanfattning med viktiga 
symboler som företaget använder sig av. Företaget använder mycket svartvita bilder och kantiga 
former.  

Det finns en huvudbild, se Figur 104, som företaget använder sig av vid exempelvis 
platsannonser för att få folk att känna igen sig på fler sätt än endast logotypen.  

 

Figur 104: Kallers huvudbild. 

Övrigt 

Det specialutformade typsnittet i kallerlogan får inte användas med en fortsatt text som t.ex. 
KALLERfjädrar.  
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Kallers gasfjädrar är alla ytbehandlade så de blir svarta, och har ett klistermärke med logotyp 
och produktinformation. Varumärket Kaller står även på röret i versaler.  

Hyson 

Nedan förljer en beskrivning av varumärket Hyson. 

Värdegrund 

Hysons kall är att fokusera på innovation som skapar värde för kunden genom att ha ett 
passionerat och berättigat team (Hyson, 2015). 

Företagets samarbetsplan går ut på att de ska göra sina kunder nöjda genom att sträva mot 
överlägsenhet och kontinuerlig förbättring i allt de gör, ha höga etiska standarder och ge tillbaka 
till samhället (Hyson, 2015). 

Färg och formelement 

Hyson har ett antal olika logotyper, men verkar inte ha några direkta regler för när de får 
användas och inte. En förändring av logotypen ligger inom en snar framtid. De har en blå färg 
som ges av koden PMS 299. Hysons gasfjädrar är ytbehandlade så de blir silverfärgade. Den 
nuvarande logotypen kan ses i Figur 105. 

 

Figur 105: Hysons nuvarande logotyp. 

Fibro 

Nedan följer en beskrivning av varumärket Fibro. 

Värdegrund 

Varumärket Fibro står för precision, innovation och tillförlitlighet (Fibro, 2015). Fibro satsar 
på att ha stor tillgänglighet för sina produkter, snabba leveranser, hög kvalitet och högklassig 
service (Fibro, 2015). 

Företagsfilosofin består av tolv värden som de inkorporerar i sina dagliga aktiviteter (Fibro, 
2015). De olika värdena listas nedan (Fibro, 2015): 

• Kundfokusering. 
• Kvalitet. 
• Kompetens. 
• Innovation. 
• Framgångsdrivning. 
• Anpassningsförmåga. 
• Trovärdighet. 
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• Ansvarskänsla. 
• Respekt. 
• Öppenhet. 
• Socialt engagemang. 
• Kulturell identitet. 

Färg och formelement 

Fibros logotyp består av en vit och orange symbol som är en sammanslagning av deras symboler 
för standardkomponenter och roterande bord, se Figur 106 och Figur 107 (Fibro, 2015). Den 
orangea färgen har RGBA-kod eb6909ff. 

 

Figur 106: Fibros symbol för standardkomponenter. 

 

Figur 107: Fibros symbol för roterande bord. 

 

Förutom symbolen består loggan även av företagsnamnet i svarta versaler, se Figur 108 (Fibro, 
2015). 

 

 

 

Figur 108: Fibros logga. 
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Andra branscher 

 

Figur 109: Benchmarking av verktygskit.

Väska Varumärke Pris Material: väska Material: verktyg Färg: väska Färg: verktyg Etikett Semantiska symboler Logotyp Plats för verktyg Verktygsplacering Designlinje

299:- Plast
Metall, Plast, 

Gummi Enfärgad Enhetligt Saknas
Pil, Struktur, 
Symbol, Text Symbol, Text Anpassad plats Organiserat Medel

Biltema 129:- Plast
Metall, Plast, 

Gummi Flerfärgad Blandat Saknas Struktur Saknas Saknar fack Oorganiserat Svag

Biltema 999:- Metall
Metall, Plast, 

Gummi Flerfärgad Blandat Innehåll
Bild, Symbol, 

Text Symbol, Text Anpassad plats Organiserat Medel

1999:-
Metall, Plast, 

Gummi
Metall, Plast, 

Gummi Flerfärgad Enhetligt Saknas
Fält, Struktur, 

Text Symbol, Text Anpassad plats Organiserat Stark

599:- Plast
Metall, Plast, 

Gummi Flerfärgad Enhetligt Saknas Text Text Anpassad plats Organiserat Stark

1399:- Metall
Metall, Plast, 

Gummi Flerfärgad Blandat Saknas
Form, Fält, 

Struktur, Text Text Anpassad plats Organiserat Medel

1995:- Metall
Metall, Plast, 

Gummi Enfärgad Blandat Saknas Bild Text
Anpassad plats, 
Band, Fickor Organiserat Medel

1495:- Metall, Plast
Metall, Plast, 

Gummi Flerfärgad Enhetligt Saknas
Pil, Struktur, 
Symbol, Text Symbol, Text

Anpassad plats, 
Fack Organiserat Stark

69:- Plast
Plast, Plast, 

Gummi Flerfärgad Enhetligt Logotyp/Text Linje Symbol, Text Anpassad plats Organiserat Stark
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Branschens standarder och normer 

I AFS 2012:02 beskrivs en lyftmodell som säger följande (Arbetsmiljöverket, 2015): 

• Om föremålet som lyfts väger mindre än 7 kg och hålls inom underarmsavstånd är detta 
acceptabelt under bra förhållanden. 

• Om föremålet som lyfts väger mindre än 3 kg och hålls inom trekvarts armavstånd är 
detta acceptabelt under bra förhållanden. 

• Om föremålet som lyfts väger mellan 7 och 25 kg och hålls inom underarmsavstånd bör 
detta undersökas närmare. Samma sak gäller föremål som väger 3 till 15 kg och hålls 
inom ett trekvarts armavstånd. 
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Bilaga I – Kravspecifikation 
Examensarbetets kravspecifikation med tillhörande metoder för verifiering kan ses i Figur 110.  

 

Figur 110: Kravspecifikation. 

  

Nr Kravspecifikation Vikt Enhet Marginal Ideal Mätmetod
1 Verktygsväskan(VV) passar i användningskontexten Skall % >50 >75 Enkät
2 VV är mer estetiskt tilltalande än den gamla väskan Skall % >50 >75 Enkät
3 VV kan förvara verktygen utan att skada väska/verktyg Skall J/N Ja - Funktionstest
4 VV passar Kallers formspråk Skall % >50 >75 Enkät
5 Den gula färgen är PMS 109 CV Skall J/N Ja - Verifiering
6 VV håller för vikten av verktygen Skall J/N Ja - Funktionstest
7 VV kan transporteras av en (1) person enligt arbetsmiljöverket Skall J/N Ja - Verifiering
8 VV innehåll kan användas för huvudfloran av Strömsholmens gasfjädrar Bör % >85 >99 Analys av sortiment
9 VV kostar mindre än den gamla väskan Bör kr Kostnad A <Kostnad A Kostnadsberäkning

10 VV upplevs mer ordnad än den gamla väskan Bör % >50 >75 Enkät
11 Det är tydligt vart verktygen ska läggas i väskan Bör J/N Ja - Användartest
12 VV ska vara lätt att stänga/öppna Bör % >50 >75 Användartest
13 VV och innehållande verktyg följer reglerna för grafisk profil Bör J/N Ja - Analys av sortiment
14 VV med verktyg väger mindre än den gamla Bör kg 8,4 7 Verifiering
15 VV är anpassad för att förvara kompletterade verktyg Kan J/N Ja - Analys av sortiment
16 VV underlättar för användaren att välja rätt verktyg Kan % >50 >75 Diskussion
17 Handtaget på verktygsväskan ska vara bekvämt Kan % >50 >75 Användartest
18 De olika storlekarna på draghandtag (DH) har liknande formspråk Kan J/N Ja - Analys av sortiment

19 LV skadar inte användaren vid användning i service Skall % 99 >99 Felanalys
20 LV skadar inte gasfjäderns tätningsytor Skall J/N Ja - Funktionstest
21 LV kan brukas efter utbildning Skall J/N Ja - Användartest
22 LV håller för att användas 120  gånger utan nedsatt funktion Skall J/N Ja - Funktionstest
23 LV gör ej några patentintrång Skall J/N Ja - Fråga patentverket
24 Låsringsverktyget (LV) kan användas till gasfjädrar utvalda för test Bör % >75 100 Funktionstest
25 LV tar kortare tid att ändra inställningar för än det gamla verktyget Bör J/N Ja - Användartest
26 LV:s handtag känns ergonomiskt att hålla i Bör % >50 >75 Användartest
27 LV kan användas med båda händer Bör J/N Ja - Användartest

28
Användarbeskrivningen är tillräcklig hjälp för att använda verktyget för en användare som har 
utbildats i service av gasfjädrar Kan J/N Ja - Användartest

29 Användarbeskrivningen följer Kallers trycksaksregler Kan J/N Ja - Avstämning med marknadsföring
30 LV förhindrar att låsringen flyger iväg Kan % >50 >75 Funktionstest
31 LV indikerar vilken inställning som skall användas Kan J/N Ja - Användartest

Önskemål
Verktygen förbättras i avseende på branding och användarvänlighet
Verktygen bibehåller sin funktionskvalitet
DH:en har mer ergonomiska grepp än de gamla verktygen
DH:en indikerar att användaren skall dra i dem rakt
Ventilnycklarna kan användas utan att ge användaren obehag i fingrarna
Den blå färgen är PMS 299
Den orangea färgen är RGBA-kod eb6909ff
VV passar Hysons formspråk
VV passar Fibros formspråk
VV tål, och skyddar verktygen från, föroreningar som finns i kontexten
VV ska skapa ett köpbegär 
VV och innehåll tar hänsyn till arbetsmiljöverkets lyftbegränsningar
Verkygen har någon typ av återkoppling för att signalera till användaren att verktyget använts rätt

Väskan

Låsringsverktyget
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Bilaga J – Moodboards 
Moodboards används för att ge inspiration. Nedan presenteras de moodboards som skapades 
i detta projekt. De har två olika teman; branding, Figur 111, och kontext, Figur 112. 

 

Figur 111: Moodboard branding. Inspiration kring temat varumärket Kaller. 

 

Figur 112: Moodboard kontext. Inspiration kring temat kontext.   
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Bilaga K – Skisser från idégenerering 

Draghandtag 
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Låsringsverktyget 
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   Låsringsverktyget 
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Ventilnycklar 
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Innehåll i väskan 
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 Övriga idéer 
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Bilaga L – Koncept morfologisk matris 
Ett antal av de koncept som gjordes med den morfologiska matrisen. 

Avskalad 1 

 

Beskrivning: I detta koncept är draghandtag för M3- och M16-gängor borttagna. Detta då det 
inte anses vara lönsamt att serva de gasfjädrar som M3-gängan tillhör samt att användare som 
ska serva en M16-gasfjäder bör använda en traversögla och travers, vilket många företag har. 
Draghandtagen är gjorda i en bitslösning.  

Fördelar: Endast de mest essentiella verktygen eller hjälpmedlen finns med här.   

Nackdelar: Användaren kan uppleva att det saknas delar. Det spekuleras i att de specialbeställda 
bitsen till draghandtagen kan vara dyra.  

  

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad

Ventilnycklar dubbelsidiga
Draghandtag bits M6, M6 lång, M8, 
G1/8"
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Avskalad 2 

 

Beskrivning: Konceptet innehåller kortade aluminiumhylsor, dubbelsidiga ventilnycklar med 
handtag samt låsringsverktyget med inbyggt draghandtag där gängsorterna består av bits. Det 
saknas draghandtag för M16-gängor, men för dessa gasfjädermodeller kan ögla och travers 
användas vilket är något de flesta företag har. 

Fördelar: Kan få en kompakt väska med de funktioner som krävs för att serva de flesta av 
gasfjädermodellerna.  

Nackdelar: Finns inget draghandtag för M16-gängade gasfjädrar. Bits till många verktyg vilket 
kan bli frustrerande om flera olika gasfjädermodeller servas vid samma tillfälle. Det spekuleras 
i att låsringsverktygslösningen med draghandtagsbits kan bli dyr att tillverka.   

Aluminiumhylsor kortade
Låsringsverktyg/draghandtag bits M3, 
M6, M6 lång, M8, G1/8"

Ventilnycklar dubbelsidiga handtag
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Avskalad 3 

 

Beskrivning: Konceptet innehåller kortade aluminiumhylsor, ett tvehövdat låsringsverktyg, 
dubbelsidiga ventilnycklar samt draghandtag med bits för gängdimensionerna M3, M6, M6 
lång, M8 och G1/8".  Det saknas draghandtag för M16-gängor, men för dessa gasfjädermodeller 
kan ögla och travers användas vilket är något de flesta företag har. 

Fördelar: Kan få en kompakt väska med de funktioner som krävs för att serva de flesta av 
gasfjädermodellerna.  

Nackdelar: Finns inget draghandtag för gasfjädrar med M16-gänga. Det spekuleras i att det 
kommer att kosta mycket pengar att tillverka dessa specialbits för draghandtagen.    

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad

Ventilnycklar dubbelsidiga
Draghandtag bits M3, M6, M6 lång, 
M8, G1/8"
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Avskalad 4 

 

Beskrivning: I detta koncept finns de kortade aluminiumhylsorna, dubbelsidiga ventilnycklar 
som fungerar som stora bits, tvehövdat låsringsverktyg och draghandtag med fasta handtag i 
storlekarna M6, M6 lång, M8 och G1/8". 

Fördelar: Här finns ett handtag för att hjälpa användaren att få större kraft med ventilnycklarna 
och ett bekvämare grepp. Varje draghandtag har ett eget, fast handtag vilket är okomplicerat.  

Nackdelar: Fasta handtag för draghandtagen tar en del plats. Ett extrahandtag till 
ventilnycklarna kan signalera att den invändiga gängan på gasfjädern klarar en större 
kraftpåfrestning än den faktiskt klarar av. Användaren kan uppleva att det fattas delar då inte 
M3- och M16-draghandtag finns med.    

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbelsidiga handtag

Draghandtag fast M6 + lång fast M6 Draghandtag fast M8
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Avskalad 5 

 

Beskrivning: Konceptet består av kortade aluminiumhylsor, ett tvehövdat låsringsverktyg, 
dubbelsidiga ventilnycklar samt fasta draghandtag för gängdimensionerna M6, M6 lång, M8 
och G1/8".  

Fördelar: Relativt kompakt lösning. Alla verktyg är fasta och behöver inte modifieras vid 
användning. 

Nackdelar: Att alla draghandtag har egna handtag gör att de tar upp mer plats. Det fattas 
draghandtag för M16- och M3-gängor, vilket kan uppfattas av kund som att någonting saknas.   

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbelsidiga 

Draghandtag fast M6 + lång fast M6 Draghandtag fast M8
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Medel 1 

 

Beskrivning: Konceptet består av kortade aluminiumhylsor, ett tvehövdat låsringsverktyg, 
dubbelsidiga och lösa ventilnycklar, draghandtag med bits i storlekarna M3, M6, M6 lång och 
M8 samt ett draghandtag med M16-gänga.  

Fördelar: I detta koncept finns alla draghandtag representerade, vilket innebär att alla gasfjädrar 
kan hanteras utan hjälp av lyftdon. Bitslösningen på draghandtagen sparar plats då endast ett 
handtag används.  

Nackdelar: M16-draghandtaget tar mycket plats och används sällan. Det spekuleras i att det 
kostar mycket pengar att tillverka specialbits till draghandtagen.   

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbelsidiga

Draghandtag bits M3, M6, M6 lång, M8, 
G1/8" Draghandtag fast M16
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Medel 2 

 

Beskrivning: Konceptet består av kortade aluminiumhylsor, ett tvehövdat låsringsverktyg, 
draghandtag med bits för gängdimensionerna M3, M6, M6 lång, M8 och G1/8", dubbelsidiga 
ventilnycklar med handtag, pincett samt traversögla för M16-gängor. 

Fördelar: Finns verktyg för att serva alla gasfjädermodeller. Finns ännu ett sätt att ta ut ventilen 
för de som önskar. 

Nackdelar: Alla företag har kanske inte en travers. Bits till många verktyg vilket kan bli 
frustrerande om flera olika gasfjädermodeller servas vid ett och samma tillfälle. Pincetten är 
inte nödvändig för att serva gasfjädrarna.   

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbelsidiga handtag

Draghandtag bits M3, M6, M6 lång, M8, 
G1/8" Pincett Traversögla M16
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Medel 3 

 

Beskrivning: I detta koncept finns kortade aluminiumhylsor, ett tvehövdat låsringsverktyg, en 
pincett, en traversögla med storlek M16, ventilnycklar som har ensidiga bits och fasta 
draghandtag i storlekarna M3, M6, M6 lång, M8 och G1/8". 

Fördelar: Alla draghandtag finns representerade. Draghandtagen har fasta handtag vilket är 
okomplicerat. Det finns även ett hjälpmedel för att plocka upp ventilen som kan anses vara en 
billig lösning. 

Nackdelar: Draghandtagen tar mycket plats och en traversögla uppmuntrar till stora 
kraftutövningar på gasfjädern. Bits för ventilnycklarna kan upplevas pilligt. Pincetten anses inte 
passa in i kontexten enligt vissa tillfrågade. 

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar enkelsidiga handtag

Draghandtag fast M3 Draghandtag fast M6 + lång fast M6 Draghandtag fast M8

Draghandtag fast G1/8" Pincett Traversögla M16
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Medel 4 

 

Beskrivning: Konceptet innehåller kortade aluminiumhylsor, ett tvehövdat låsringsverktyg, 
traversögla för M16-gängor, dubbelsidiga ventilnycklar med handtag samt fasta draghandtag 
för M3, M6, M6 lång, M8 och G1/8". 

Fördelar: Finns verktyg för att serva alla gasfjädermodeller. Behöver inte byta så många bits 
mellan olika gasfjädermodeller.  

Nackdelar: Ett handtag för varje gängdimension förutom M16 tar plats. Kan bara serva M16-
gängade gasfjädrar om det finns en travers.  

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbelsidiga handtag

Draghandtag fast M3 Draghandtag fast M6 + lång fast M6 Draghandtag fast M8

Draghandtag fast G1/8" Traversögla M16
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Utökad 1 

 

Beskrivning: I detta koncept finns kortade aluminiumhylsor, lösa insexnycklar, separata fasta 
handtag för ventilnycklarna, draghandtag med fasta handtag för storlek M3, M6, M6 lång, M8 
och M16, en traversögla för M16, låsringsverktyg på separata handtag, en gummihammare, en 
ventiltång och skyddsutrustning i form av skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.  

Fördelar: Alla verktyg och utrustning som behövs finns med i väskan, vilket gör den perfekt för 
återförsäljaren eller utbildaren, men även för företag som inte har standarverktyg liggande.  

Nackdelar: Många företag har redan flera av dessa standardverktyg och vill därför inte betala 
för fler. Skyddsutrustning är ofta personlig, vilket blir begränsande för användningen av 
skyddsutrustningen som skickas med i väskan. Väskan kommer bli mycket tung och stor med 
alla dessa handtag och verktyg. Tången anses vara onödig av vissa. Två verktyg har samma 
uppgift, draghandtaget M16 och traversöglan M16, och båda verktygen är tunga och tar upp 
mycket plats i väskan.  

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg enhövdade Ventilnycklar fasta handtag Draghandtag fast M3

Draghandtag fast M6 + lång fast M6 Draghandtag fast M8 Draghandtag fast G1/8" Draghandtag M16

Traversögla M16 Insexnycklar lösa Skyddsutrustning Tång

Gummihammare

184 
 



Bilaga L 

Modulär 1 

 

Beskrivning: Konceptet består av en standardsats som innehåller kortade aluminiumhylsor, 
dubbelsidiga ventilnycklar med handtag och ett låsringsverktyg med inbyggt draghandtag som 
har bits för gängdimensionerna M6, M6 lång, M8 och G1/8". Till denna finns en tillvalssats 
som innehåller ett draghandtag för M16-gängor samt bits för en M3-gänga. 

Fördelar: Kunden får de delar den vill ha. De flesta verktyg finns redan i standardsatsen och 
kunden kan sedan köpa till delar som generellt inte används så ofta.  

Nackdelar: Bits för många verktyg vilket kan bli frustrerande vid service av olika 
gasfjädermodeller.   

Aluminiumhylsor kortade
Låsringsverktyg/draghandtag bits M6, M6 
lång, M8, G1/8" Ventilnycklar dubbetsidiga handtag

Bits M3 Draghandtag M16
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Modulär 2 

 

Beskrivning: Konceptet innehåller en standarssats med kortade aluminiumhylsor, dubbelsidiga 
ventilnycklar, draghandtag med bits för gängdimensionerna M6, M6 lång, M8 och G1/8" samt 
ett tvehövdat låsringsverktyg. Till standardsatsen finns en tillvalssats som innehåller ett 
draghandtag för M16-gänga och en bits med M3-gänga. 

Fördelar: Kunden får de delar den vill ha. De flesta verktyg finns redan i standardsatsen och 
kunden kan sedan köpa till delar som generellt inte används så ofta.  

Nackdelar: Det spekuleras i att bitsen för draghandtagen kan bli dyra att tillverka.   

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbetsidiga handtag

Draghandtag bits M6, M6 lång, M8, G1/8" Bits M3 Draghandtag M16

186 
 



Bilaga L 

Modulär 3 

 

Beskrivning: I detta koncept finns ett standardpaket med kortade aluminiumhylsor, lösa 
dubbelsidiga ventilnycklar, ett tvehövdat låsringsverktyg, fasta draghandtag i storlekarna M6, 
M6 lång, M8 och G1/8". Som tillval finns fasta draghandtag för M16 och M3.  

Fördelar: Kostnadseffektivt för kunden som inte vill köpa onödiga verktyg, men valet finns 
tillgängligt. Flexibelt.  

Nackdelar: Administrativt krångligt för Strömsholmen. Kan uppstå missförstånd hos de kunder 
som inte har erfarenhet av gasfjäderservice.  

  

Aluminiumhylsor kortade Låsringsverktyg tvehövdad Ventilnycklar dubbetsidiga handtag

Draghandtag fast M6 + lång fast M6 Draghandtag fast M8 Draghandtag fast G1/8"

Draghandtag fast M3 Draghandtag M16
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Bilaga M – Konceptval 
3 prickar 
 

 

 
Avskalad 1: ••• (Vidare) 

Avskalad 2: • (Vidare) 

Avskalad 3: •• (Vidare) 

Avskalad 4: • (Borttagen) 

Avskalad 5: ••• (Vidare) 

Medel 1: •• (Vidare) 

Medel 2: • (Vidare) 

Medel 3: • (Borttagen) 

Medel 4: • (Borttagen) 

Utökad 1: •• (Vidare) 

Modulär 1: (Borttagen) 

Modulär 2: (Borttagen) 

Modulär 3: •• (Vidare) 
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Fyrfältsmatris 

Resultatet från metoden kan ses i Figur 113 och Figur 114. 

 

 

Figur 113: Fyrfältsmatris där kostnad ställs mot kompletthet. 

 

 

Figur 114: Fyrfältsmatris där kostnad ställs mot simpelhet.
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Bilaga N – Användbarhetstest med funktionsprototyp 

Användbarhetstestet ska utföras med det framtagna låsringsverktyget. Novistesterna inbegriper 
även tester med det gamla låsringsverktyget för att jämförelser mellan dessa ska kunna göras. 
Testet kommer att ske i verkstaden på Linköpings universitet samt på Strömsholmens 
testavdelning. Användbarhetstestet kommer att dokumenteras genom att deltagarnas lösande av 
uppgifterna filmas. Filmen kommer att användas för att genomföra analysen.  

De data som ska samlas in är tiden det tar att lösgöra låsringen, de fel som användaren gör, hur 
många användare som klarar av uppgiften samt hur belåtna användarna är med produkten.  

Syfte och mål  

Syftet med testet är att undersöka hur användarvänligt låsringsverktyget är d.v.s. hur enkelt 
verktyget är att använda första gången, hur lång tid det tar för användaren att lära sig använda 
verktyget samt hur nöjd användaren är med verktyget.  

Målet är att använda informationen som kommer fram genom testen för att förbättra 
låsringsverktyget och på så sätt underlätta servicen av gasfjädrar.  

Uppgifter  

Testet börjar med en introduktion där det förklaras vad verktyget används till samt vad testet 
går ut på. Därefter får deltagaren en uppgift vilken förklaras nedan.  

Deltagaren får 4 gasfjädrar som denne ska ta ut låsringarna ur. Gasfjädermodellerna som 
används för test är: 

• Tu 500 
• Cu4 4700 
• X 4200 
• X 9500 

Instruktionerna som ges listas nedan. Om deltagaren inte klarar av uppgiften med den grad av 
beskrivning som ges i steget får den instruktionen från nästa steg.  

1. Deltagaren får till uppgift att lossa låsringen utan någon instruktion om hur detta ska 
göras. Deltagaren får endast en förklaring av vad verktygens olika delar är tänkta att 
användas till. 

2. Deltagaren får en muntlig beskrivning av hur låsringsverktyget ska användas samt vad 
denne bör tänka på. Därefter får deltagaren försöka lossa låsringen.  

3. Deltagaren får en demonstration av hur låsringen ska lossas och får sedan försöka själv. 

Avslutande enkät för att ta reda på hur nöjd deltagaren är med verktyget.  
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Enkät - novis 
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Enkät – Erfarna 
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Bilaga O – Enkät för utvärdering 
 

Fyll i hur väl du anser att serviceväskan uppfyller påståendena nedan: 

 
Serviceväskan passar in i användningskontexten. 

□ □ □ □ □ 
Inte alls      Mycket bra 
 

 
Vilken av väskorna anser du vara mest estetiskt tilltalande? 

□  □ 
Den blåa  Den svarta 

 

 
Serviceväskan passar bra ihop med Kallers övriga produkter. 

□ □ □ □ □ 
Inte alls      Mycket bra 

 

 
Vilken väska upplever du mest ordnad? 

□  □ 
Den blåa  Den svarta 

 
 

Det är tydligt vart verktygen ska läggas i väskan. 

□ □ □ □ □ 

Inte alls tydligt                       Mycket tydligt 
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Serviceväskan var lätt att stänga.  

□ □ □ □ □ 

Mycket svårt       Mycket lätt. 

 

 
Handtaget på serviceväskan var bekvämt att hålla i.  

□ □ □ □ □ 
Inte alls bekvämt                    Mycket bekvämt 

 

 

196 
 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och problemformulering
	1.2 Syfte
	1.3 Mål
	1.4 Frågeställningar
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Rapportstruktur

	2 Teoretisk referensram
	2.1 Gasfjädrar
	2.2 Ergonomi
	2.3 Produktutformning
	2.4 Prototyper och deras inverkan på användbarhetstester
	2.5 Varumärken
	2.6 Produktion i låg volym

	3 Metod
	3.1 Produktutvecklingsprocessen
	3.2 Planering
	3.3 Nulägesundersökning
	3.4 Konceptutveckling
	3.4.1 Idégenereringsmetoder
	3.4.2 Koncepturvalsmetoder

	3.5 Detaljdesign
	3.6 Resultatutvärdering

	4 Planering
	5 Nulägesundersökning
	5.1 Insamling
	5.2 Analys
	5.3 Nuläge

	6 Konceptutveckling
	7 Detaljdesign
	7.1 Väskan
	7.2 Låsringsverktyget
	7.3 Övrigt innehåll i väskan

	8 Resultatutvärdering
	8.1 Användbarhetstest
	8.2 Enkät på Strömsholmen
	8.3 Funktionstest
	8.4 Verifiering av övriga krav

	9 Slutresultat
	10 Diskussion
	10.1  Metoddiskussion
	10.2  Resultatdiskussion
	10.3

	11 Slutsatser
	11.1 Frågeställningar
	11.2  Framtida studier

	12 Referenser
	Bilaga A – Tidsplan
	Bilaga B – Observationer av service av gasfjädrar
	Bilaga C – Intervju och observation med montör
	Bilaga D – Intervjufrågor
	Bilaga E – Fokusgrupp
	Bilaga F – Användbarhetstest med erfaren användare
	13
	Bilaga G – Systembeskrivning
	Bilaga H – Designansats
	Bilaga I – Kravspecifikation
	Bilaga J – Moodboards
	Bilaga K – Skisser från idégenerering
	Bilaga L – Koncept morfologisk matris
	Bilaga M – Konceptval
	Bilaga N – Användbarhetstest med funktionsprototyp
	Bilaga O – Enkät för utvärdering

