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I 

 

Sammanfattning 
Nu är den här, den enhandsfattade, ergonomiska skopan för storkök. I denna rapport 

presenteras utvecklingsprocessen och resultatet till Skopalätt. 

 

Dagens sjukskrivningar kostar samhället och företagen många miljarder kronor varje år, ett 

faktum som inte går att ignorera. Sjukskrivningar inom storköksbranschen är ett stort problem 

och det är något som företaget Ljunggren & daughters har anammat. De inriktar sig på att 

erbjuda ergonomiska lösningar och produkter till storkök. Företaget har på senare tid känt av 

en efterfrågan på ett nytt verktyg för förflyttning av mat mellan större grytor till mindre 

kantiner. Detta verktyg skulle vara enhandsfattat för att möjliggöra en större flexibilitet hos 

användaren samtidigt som det skulle vara ergonomiskt för användaren och anpassat för den 

miljö som råder i storkök. Ljunggren & daughters kom genom högskolan i Halmstad i kontakt 

med projektgruppen. Projektet har drivits som examensarbete på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet. 

  

Utifrån en kravspecifikation, genom olika idéegenereringsmetoder och tillämpning av 

dynamisk produktutveckling har Skopalätt vuxit fram. Projektgruppen har genom besök och 

observationer i storkök, ergonomiska- och antropometriska studier skaffat underlag för att 

kunna konstruera skopan utefter användarens behov.  

 

Skopalätt är anpassad för att passa majoriteten av de avsedda användarna och är konstruerad 

för att användas med Ljunggren & daughters lyftavlastande upphängningssystem då lyfthjälp 

rekommenderas inom ergonomi. I Elektromyografiska tester, som mäter muskelaktivitet, har 

skopalätt jämförts med det enhandsfattade alternativ som finns i storköken idag. Resultaten 

visar tydlig avlastning i de mest utsatta delarna i arm, skuldra och handled.   

 

Den slutgiltiga prototypen av Skopalätt presenterades på GastroNord mässan i Stockholm i 

slutet av april och resulterade i ett flertal intresseanmälningar. Det ser därmed ljust ut för 

Skopalätts framtid och för den nollserie av produkten som projektgruppen har startat. 

Nollserien beräknas komma i slutet av juni och kommer då tillsammans med projektet lämnas 

över till Ljunggren & daughters. Den gemensamma förhoppningen är att ha hela nollserien 

ute hos kunderna innan sommarens slut.  

 

  

  



 

II 

 

Abstract 
Now it’s here, the one-handed, ergonomic scoop for large-scale kitchen establishment. The 

process of development and the result, Easyscoop, are presented in this report.  

 

The companies and the community have to pay several billions every year for sick leaves, a 

fact that can not be ignored. In the business of large-scale kitchen establishment this is a large 

problem. Ljunggren & daughters have adopted this problem and are sighted in supplying 

large-scale kitchen establishment with ergonomic solutions and products. Lately the company 

has indicated a demand for a new tool to move food and liquid between large cauldrons and 

minor containers. This tool had to bee one-handed to enable flexibility and at the same time 

be ergonomic for the user. Considering the environment of a large-scale kitchen establishment 

the tool also had to fulfil hygienic requirements. Ljunggren & daughters came through the 

University of Halmstad in contact with the project group. The project has been managed as a 

bachelor’s thesis in the Innovation engineering program.    

 

Easyscoop has grown from a specification of demands, through different methods in 

generating ideas and application of DPD - dynamic product development. The project group 

visited and observed the work in large-scale kitchen establishment and did studies in 

ergonomics and anthropometry to get an applicable foundation to develop a product that fulfil 

the users’ needs.   

 

Easyscoop is designed to fit the majority of the intended users and to be used together with 

Ljunggren & daughters unburden lifting system, because unburden lifting help is 

recommended by ergonomists. Through tests in electromyography, which measure the 

activity in the muscles, has the use of Easyscoop been compared with the use of the existing 

one-handed solution. The results show marked load alleviation, in the most exposed parts on 

arm, shoulder and wrist, by using Easyscoop.   

  

The final prototype of Easyscoop was presented at the GastroNord Fair in Stockholm in the 

end of April and resulted in several announcement of interest. The prospect therefore looks 

good for Easyscoop, and the first series of articles that has been ordered by the project group. 

The first series of Easyscoop is expected in the end of June and at that time the project will be 

handed over to Ljunggren & daughters. The expectation in common is to have the whole first 

series of Easyscoop out in the hand of the users before this summer ends. 

   

 

 

 

  

  



 

III 

 

Förord 

Projektet Skopalätt har genomförts under det sista året på den treåriga utbildningen till 

Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad. Projektet startades som ett uppdrag åt Björn 

Bok på Ljunggren & daughters AB, i Stockholm.  

Under projektet har flertalet kontakter knutits som resulterat i ett gediget kontaktnätverk. De 

har delat med sig av kunskap inom sina respektive områden vilket har varit till stor nytta för 

projektet.  

Vi vill framförallt tacka vår handledare Fawzi Halila för feedback, uppmuntran och all övrig 

hjälp under projektets gång. Även de resterande handledarna på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet som bidragit med sina kunskaper. För övrigt har Högskolan 

i Halmstad bidragit med lokaler, verkstad, kommunikation och projektrelaterade 

föreläsningar vilket vi är mycket tacksamma för.  

Övriga personer och företag som vi vill tacka är Björn Bok och Sara Ljunggren vid 

Ljunggren & daughters AB, Johan Sverkersson vid National plast AB, Lars Jacobsson vid 

Limac AB, Jörgen Axelsson vid Laserkraft AB, Tibnor AB, Tommy Bladh, Christer Bladh,  

Philip Ahlström U-05, Mikael Hammer Biomekanik, Nils-Erik Bohman, Storkökspersonal 

vid Sture- och Sannarpsgymnasiet samt övriga klasskamrater i U-05. 

 

 

Halmstad, 25 maj 2008 

 

 

_______________________  _________________________ 

Anna Sannö    Kajsa Persson 

 

_______________________ 

Andreas Axelsson-Bladh 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Ljunggren and daughters AB grundades i maj 2001 av Lennart Ljunggren och hans dotter 

Sara Ljunggren. Företaget är beläget i Årsta, Stockholm och har idag 4 anställda. 

Från början arbetade företaget med tillverkning och försäljning av askkoppar och 

papperskorgar. År 2002 tog företaget över 5 storköksprodukter från Pronomic AB, en av 

dessa produkter var tömningsskopan Ösur. Pronomic AB, som grundades 1989 av Lennart 

Ljunggren såldes samma år. Idag tillverkar Pronomic AB lyftvagnar och ingår i en större 

koncern. 

Under de första åren hade Ljunggren & daughters AB flera olika inriktningar. Under 2004 

började företaget fokusera sig allt mer på försäljning av ergonomiska produkter till framförallt 

storkök. De har sedan dess utvecklat och tagit in fler och fler storköksprodukter i sitt 

sortiment. 2007 valde företaget att helt fokusera på utveckling, tillverkning och försäljning av 

ergonomisk utrustning och hjälpmedel till storkök och livsmedelsindustri. De sålde därmed av 

de delar av företaget som föll utanför dessa ramar till Nola Industrier AB. Idag verkar 

Ljunggren & daughters framförallt på den svenska marknaden, men företagets målsättning är 

att även skapa sig en marknad i övriga Europa. (Ljunggren & daugthers 2008) 

1.2 Bakgrund 

Folk blir allt mer hälsomedvetna och i dag läggs stort arbete på att skapa en mer hälsosam 

miljö för oss människor. Ergonomiskt tänkande är något som breder ut sig allt mer inom de 

flesta branscher och inte minst i utvecklingen av nya produkter. En orsak till detta kan vara 

den stora andelen sjukskrivningar som är kopplade till arbetsrelaterade belastningsskador och 

dess följder. Sjukskrivningarna kostar samhället och företagen många miljarder kronor varje 

år. (AV 2007) 

I vissa branscher är fysisk ohälsa ett stort problem inte minst i storkök. Arbetet i storkök 

innebär idag tunga lyft, vridningar och repetitivt arbete i kombination med statiska 

arbetsställningar. Det finns studier som visar att ensidigt arbete, med många repetitioner och 

upprepningar av samma rörelse, ökar risken för belastningsskador avsevärt. Om denna rörelse 

även måste utföras med stor kraft resulterar detta i att risken blir ännu större. Kvinnor har i 

allmänhet en lägre muskelmassa än män och har lättare att drabbas av denna typ av skador 

(Holmström, Eklundh & Ohlsson 1999). Av de som arbetar i storkök är drygt 90 procent 

kvinnor (Johansson & Österberg 2002) och att antalet sjukskrivningar i denna yrkeskategori 

är högt kan troligtvis förklaras genom olika kombinationer av alla ovan nämnda faktorer.  

Förutom att många människor lider av arbetsrelaterade sjukdomar och att sjukskrivningar 

kostar mycket pengar har arbetsgivare idag skyldighet enlig lag att se till att deras anställda 

inte tar skada av sitt arbete och sin arbetsmiljö (AFS 1998:01). Sett från många olika 

perspektiv är det viktigt att det finns bra förutsättningar för att skapa säkrare arbetsmiljöer, 

både för arbetsgivarens och arbetstagarens skull. Att skapa medvetenhet om ergonomi och 

samtidigt utveckla ergonomiska produkter till storkök är något som Ljunggren & daughters 

har anammat och de arbetar med fullt fokus på att minimera de brister och problem som finns 

inom deras bransch.  



 

 

 

 

2 

  

AAnnnnaa  SSaannnnöö  
KKaajjssaa  PPeerrssssoonn  
AAnnddrreeaass  AAxxeellssssoonn  BBllaaddhh 

SSkkooppaalläätttt  

 

1.3 Problem  

För att förflytta mat ifrån stora grytor (50-300liter) till mindre kärl måste oftast båda händerna 

användas för att detta moment skall vara så ergonomiskt som möjligt. Ljunggren & daughters 

erbjuder idag en ergonomisk lösning med tvåhandsfattning, men efter önskemål från 

användare och ökande efterfrågan på ergonomiska verktyg i storkök vill de nu försöka ta fram 

en ergonomisk lösning som skall ge ökad flexibilitet då den skall medföra att användaren har 

minst en hand fri.  

1.4 Syfte och mål 

Syftet är att produkten skall öka flexibiliteten för användaren, utan att påverka de 

ergonomiska hänseendena negativt. Den skall medföra att minst en hand är fri och anpassas 

till den hygieniska storköksmiljön, samt vara ergonomisk. Produkten skall förflytta upp till 2 

liter vätska eller fast mat från ett kärl till ett annat.  

Målet är att produkten ska uppfylla de krav som angivits (se kravspecifikation nedan) och 

vara färdig för produktion och försäljning då projektet avslutas.  

1.5 Avgränsningar 

I projektet har vi avgränsat oss till att använda företagets befintliga kärl samt anpassa 

produkten till företagets befintliga upphängningssystem som möjliggör lyfthjälp. Detta för att 

företaget hade som önskemål att produkten skulle kunna anpassas med övrigt sortiment.  

1.6 Krav/önskemål  

Utefter Ljunggren & daughters önskemål och de krav som ställs från bland annat 

livsmedelsverket och arbetsmiljöverket utarbetades en kravspecifikation. Nedan presenteras 

de punkter som kravspecifikationen innehöll.      

Produkten skall vara: 

Enhandsfattad, Ljunggren & daughters kunder har efterfrågat en produkt med 

enhandsfattning för att de önskar den flexibilitet och enkelhet i arbetet som det skulle 

innebära att ha ena handen fri. 

Ergonomiskt utformad, Produkten skall utformas efter människors individualitet vad 

gäller längd, vikt om det är höger- eller vänsterhänta med mera. Utformningen skall också 

göra användandet mer komfortabelt.  

Hygienisk, För att uppfylla krav från livsmedelsverket skall produkten klara maskindisk, 

dessutom bör produkten konstrueras så att smutsfickor undviks. 

Tåliga tillverkningsmaterial, Produkten kommer att brukas i en miljö där den 

utsätts för varierande kyla och värme, därför är det viktigt att välja ett material som klarar av 

detta och som inte leder värme/kyla, då detta kan leda till obehag för användaren.   

Kostnadseffektiv tillverkning, Ljunggren & daughters är ett litet företag med 

begränsade resurser, därför eftersträvas så låga tillverkningskostnader som möjligt utan att för 

den skull göra avkall på kvalité.  
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Sekundärkrav 

 Om produkten innefattar mekanisk lösning måste spolhål finnas för rengöring. 

 Produkten skall vara snabb och enkel att använda. 

 Ta fram ett bra produktnamn 

 Anpassad till befintligt sortiment 

 Följsam mot arm och hand, får ej skrapa eller klämma mot hud vid lyft och vrid. 

 Infästning av vajer och vajerfäste får ej skrapa mot hand eller arm. 

 Produkten skall rymma upp till 2 liter vätska. 

2 Projektplan 

2.1 Intressenter 

En viktig aspekt i projektet är att identifiera intressenterna . Det är de personer, grupper eller 

institutioner som på något sätt kan påverka slutresultatet av projektet. Nedan presenteras de 

grupper som är viktigast för projektet. 

Ljunggren & daughters 

Företaget påverkar givetvis projektet mest eftersom det är de som fattar de avgörande 

besluten. Det är också efter deras önskemål och krav som produkten utformas. 

Köpare 

I fallet för denna produkt är köpare och användare oftast inte densamma. Huvudköparna är 

framförallt den offentliga sektorn. Från dem ställs höga krav på framförallt hygien och 

ergonomi. De påverkar även prissättningen av produkten. 

Användare 

Vid utformning av produkten lades stor vikt vid användarnas åsikter. Detta eftersom det inte 

kommer säljas några produkter om de inte gillas av användarna. Till denna grupp hör 

framförallt yrkesanvändare men även rörelsehindrade som exempelvis reumatiker kan tänkas 

höra till denna grupp. 

Tillverkare 

Tillverkarna kan tillföra projektet viktig kunskap vad gäller materialval, konstruktion och 

produktionssätt. Under denna grupp finner vi plasttillverkare och metallutformare. 
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Beställare  

Ljunggren & daughters AB 

 

 

Underleverantör 

National Plast AB 

Laserkraft AB 

Tibnor AB 

 

Tibnor  

 

Projektledare 

Anna Sannö 

Kajsa Persson 

Andreas Axelsson-Bladh 

 

Projektgrupp 

Anna Sannö 

Kajsa Persson 

Andreas Axelsson-Bladh 

 

 

 

 

 

 

 

Projektägare  

Anna Sannö  

Kajsa Persson 

Andreas Axelsson-Bladh 

 

 

 

Referensgrupp 

Johan Sverkersson  

Fawzi Halila 

Eva-Stina Björk 

 

 

 

 

Andreas 

Axelsson-Bladh 

 

Styrgrupp 

Sara Ljunggren 

Björn Bok 

Anna Sannö 

Kajsa Persson 

Andreas Axelsson-Bladh 

Högskolan i Halmstad 

 

 

2.2 Projektorganisation 

De personer som ingår i projektorganisationen är projektgruppens uppdragsgivare Ljunggren 

& daughters, Fawzi Halila, handledare för projektgruppen samt projektgruppen som består av 

Anna Sannö, Kajsa Persson och Andreas Axelsson- Bladh. En översikt av projektorganisation 

kan ses i figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1 
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2.3 Budget 

Vid projektets början togs en budget fram. Projektgruppen gjorde en ungefärlig uppskattning 

över förväntade kostnader. Den största utgiften beräknades vara prototypkostnad som 

uppskattades till 15 000 kronor. Senare fick dock ändringar av budgeten göras. Detta eftersom 

det blev aktuellt att tillverka en nollserie, något som innebar ett rejält överskridande av 

budgeten då detta inte var medräknat från början. Båda dessa budgetar finns att läsa i bilaga 

A. 

2.4 Tidsplan 

Vid projektets start gjordes en övergripande tidsplan (se bilaga B) enligt Gantts-princip 

(Marttala & Karlsson 1999). Dessa tidsramar har framförallt använts som ungefärliga 

riktlinjer, detta för att tillåta en större flexibilitet och på så vis få projektet snabbare framåt.  

2.5 Risker 

För att identifiera eventuella risker med projektet genomfördes en riskanalys, se bilaga C. En 

bedömning gjordes över hur stor chansen är att en risk skall inträffa och hur svårt detta skulle 

påverka projektet (Marttala & Karlsson 1999). Resultatet av riskanalysen visade att de risker 

som ansågs ha störst sannolikhet att inträffa var optimistisk tidplan, försening av prototyp och 

tidsbrist. För att undvika att dessa inträffar har oerhört stor vikt lagts vid planering. Att en 

tidsplan spricker är inget ovanligt. Viktigt är då att vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig 

efter nya förutsättningar. 

2.6 Avtal 

Vid projektets början skrevs ett avtal med vår uppdragsgivare Ljunggren & daughters. Denna 

återfinns i bilaga D. Till detta avtal gjordes sedan ett tillägg där Ljunggren & daughters 

godkände en utökad budget samt beställning av nollserie. Detta tillägg kan ses i bilaga E. 

3 Metoder 

I Projektet har gruppen använt flera kända metoder inom produktutveckling, samt vissa andra 

metoder som blivit aktuella på grund av projektets inriktning. Här följer en beskrivning av 

dessa. 

3.1 DPD – Dynamisk Produktutveckling 

Dynamisk produktutveckling används för att få en effektiv produktutvecklingsprocess. För att 

hålla sig konkurrenskraftig på dagens marknad då många produkters livslängd blir kortare och 

kortare krävs det att tiden för produktutvecklingsprocessen också minskar. I DPD arbetar 

projektgruppen efter en gemensam vision istället för en detaljerad plan. Detta medför en 

flexibilitet med fördelen att oanade händelser och problem kan pareras samt att uppkomna 

möjligheter kan tillvaratas. Då alla i gruppen känner till visionen och målet kan varje individs 

omdöme utnyttjas och arbetet kan ske fritt med många små beslut. För att snabbt komma 

vidare i utvecklingsprocessen används många metoder parallellt och när problem uppstår 

tillämpas med fördel 80 procents regeln. Gruppen löser då största delen av problemet och går 

sedan vidare, vilket gör att projektet drivs framåt i en snabbare takt. Detta kräver att alla 

arbetar med flera problem, vilket också medför att alla i gruppen får större kunskap om 

projektet. (Ottosson 1999) 



 

 

 

 

6 

  

AAnnnnaa  SSaannnnöö  
KKaajjssaa  PPeerrssssoonn  
AAnnddrreeaass  AAxxeellssssoonn  BBllaaddhh 

SSkkooppaalläätttt  

 

3.2 Idégenereringsmetoder  

I BAD - Brain Aided Design är Brainstorming en effektiv idégenereringsmetod och ett bra 

verktyg för att komma igång med ett projekt. Metoden är också fördelaktig att använda då 

problem uppstår i senare delar av projektet. I en brainstorming utgår deltagarna från en 

problemformulering och förslag/idéer till lösningar skrivs ner. För bästa resultat ska alla idéer 

beaktas positivt under brainstormingen och efteråt diskuteras och sorteras de (Ottosson 1999).  

För att lättare kunna förstå och kommunicera idéer är det bra att visualisera dem med hjälp av 

skisser och ritningar. PAD – Pencil Aided Design kan fördelaktigt användas som komplement 

i en brainstorming. Gruppen sitter då tyst och skissar sina idéer, efter en stund skickas 

skisserna runt bland deltagarna och de kan skissa vidare på varandras idéer (Ottosson 1999). 

De mest intressanta lösningar som BAD och PAD processerna resulterat i är bra att göra 

modeller av. Med hjälp av MAD - Model Aided Design skapas ytterligare uppfattning om hur 

produkten/resultatet skulle kunna se ut och/eller fungera. Modeller görs i lämpligt material, 

men behöver inte vara i produktens slutgiltiga material och inte heller i verklig storlek. Efter 

utvärderingar av idéer och modeller görs senare efter ritningar en prototyp som liknar den 

slutgiltiga produkten. Det finns många bra och effektiva datorprogram att ta hjälp av för att 

visualisera idéer och framförallt den nya produkten. Detta kallas CAD – Computer Aided 

Design. Genom att först rita in produkten i ett datorprogram kan den senare simuleras och 

testas på olika sätt. En stor fördel är att det enkelt går att göra både stora och små ändringar 

och direkt se resultatet av dem. Med hjälp av CAD kan också ritningar tas fram, vilket är 

nödvändigt material vid tillverkning av produkten (Ottosson 1999). 

3.3 Utvärderingsmetoder 

För att försäkra sig om att den bästa lösningen väljs bland olika lösningsförslag används 

utvärderingsmetoder. PMI-metoden är en enkel metod där alla Plus, Minus och Intressanta 

egenskaper lyfts fram och värderas. I Utvärderingsmatriser (poängmatriser) värderas 

gemensamma egenskaper i förhållande till varandra och dess viktighet. Värderingen av hur 

lösningsförslagen uppfyller valda egenskaper görs på en skala mellan 1-10, där 10 visar att 

egenskapen är fullt uppfylld. Egenskapernas betydelse, till stor del beroende av de krav som 

ställts på produkten, värderas också på en skala mellan 1-10 och räknas samman med den 

grad lösningsförslagen uppfyllt egenskaperna. Lösningen med störst totalsumma är den som 

uppfyllt önskade krav bäst (Ottosson 1999). 

3.4 Bransch och användaranalys  

För att lättare skapa förståelse för användaren och miljön där produkten ska användas, 

speciellt om projektet ligger utanför projektgruppens tidigare erfarenheter, är observationer, 

intervjuer, enkäter, statistik samt faktainsamling, bra metoder att använda. Vid en observation 

tillbringas ett antal timmar i den miljö där produkten ska användas och där den eventuella 

användaren finns. Att ställa frågor muntligt till användaren eller be denne fylla i en enkät med 

intressanta frågor kan också ge bra grundförståelse. För att förstå projektets betydelse för 

användaren kan också statistik och faktainsamling vara användbart.   

3.5 Analysmetoder  

Med Life Cycle Assessment beräknas miljöeffekten av en produkts alla delar, vid tillverkning, 

användning och skrotning. En sammanställning görs av relevanta in- och utflöden till och från 

ett produktsystem, sedan utvärderas de miljöeffekter som förknippas med dessa. Detta ska 

tolkas och jämföras med ett uppsatt mål (Nordin 2006).  
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Genom att göra en FMEA-analys - Failure Mode and Effect Analysis skapas en medvetenhet 

och varning om fel som kan uppstå på eller med produkten samt hur deras förekomst och 

effekt skulle kunna minimeras eller konstrueras bort. Under en FMEA-analys lyfts möjliga fel 

som kan inträffa fram och vad de kan ge för konsekvenser. Därefter ska orsaker till felen 

hittas (Nordin 2006).  

En SWOT-analys - Strengths, Weakness, Opportunities, Threats används för att skapa 

medvetenhet om en produkts eller ett företags helhet (Nordin 2006).  

3.6 Marknadsundersökningar 

Benchmarking används för att undersöka vad som redan finns på marknaden inom aktuellt 

område. Detta både för att säkerställa att produkten inte redan finns samt att hämta inspiration 

från andra produkter (Ottosson 1999).  

3.7 Dokumentation och avstämningar 

Under ett projekts gång bör en veckorapport skrivas. Denna skall innehålla vad som gjorts 

under veckan, viktiga beslut som tagits och resultat som påverkat projektet samt vad som 

skall göras nästa vecka. Den syftar också till att stödja arbetet med kortsiktiga mål och 

uppföljning av dessa. Denna lämnas in till handledare och/eller uppdragsgivare varje vecka. 

Detta görs för att de ska få en överblick över vad som händer i projektet. Presentation av 

projektet för intressenterna ska ske i slutfasen av projektet, men under projektets gång kan 

också delredovisningar förekomma. En fullständig dokumentation av projektet ska göras i 

form av en skriven rapport med, för produkten, väsentliga bilagor. För att uppmärksamma den 

nya produkten och sätta fart på marknadsföringen är det bra att ställa ut produkten på 

passande mässor och utställningar (Ottosson 1999). 

3.8 Emg – Elektromyografi 

Emg-tester används bland annat inom ergonomin för att mäta belastningen på olika muskler. 

Musklernas aktivitet ger genom EMG uttryck för den inre belastningen. Elektromyografiska 

analyser vid muskulär utmattning med olika ansträngningsgrad ger en ganska god uppfattning 

om belastningens fysiologiska effekt. EMG används fördelaktigt vid utformning av 

arbetsplatser och verktyg för att minska risken för belastningsskador. Vid arbete genererar 

musklerna elektrisk aktivitet. Genom att fästa små nålar i muskeln eller ytelektroder på huden 

kan de elektriska spänningsförändringarna vid muskelarbete mätas i millivolt (mV). 

(Holmström, Eklundh & Ohlsson 1999; Wikipedia 2008) 

4 Ergonomi   

Muskler och leder utsätts dagligen för belastning i samband med arbete. Fysisk belastning kan 

i flera fall medföra skador på kroppens vävnader och organ. Muskelvärk, spänningskänsla och 

lokal ömhet är ofta förekommande problem, speciellt hos kvinnor. Det är därför viktigt att 

känna till vilka faktorer som har betydelse för uppkomsten av muskel- och ledbesvär för att 

kunna förebygga dessa. Flera studier visar en tydligt ökad risk för muskulära smärttillstånd 

kring nacke och skuldror vid låsta arbetsställningar, repetitiva och belastade armrörelser.  

Det finns tre huvudtyper av hälsofarliga fysiska belastningar 

 Enstaka mycket höga belastningar 

 Upprepade måttliga till höga belastningar 

 Långvarig belastning med låga eller mycket låga belastningsnivåer. 
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Vävnadsskada eller träningseffekter (förbättrad 

uthållighet och styrka) 

Hjärtfrekvens, syreförbrukning. 

Neurofysiologiska effekter:  

Smärta, muskulär trötthet, förändrad motorisk 

kontroll 

Psykiska effekter:  

Stress, trötthet, upplevd ansträngning 

Spänningsutveckling i muskler och senor. 

Biomekaniska effekter på leder, diskar och 

skelett 

Tyngd, repetitivitet, duration, 

arbetsställning, arbetsrörelser, vibration 

 

Långvariga effekter 

Akuta fysiologiska svar 

Inre belastning 

Yttre fysisk belastning

  

I figur 2 nedan beskrivs sambandet mellan belastade faktorer i arbetsmiljön och effekterna av 

dessa. Effekterna kan variera lite mellan olika individer beroende på t.ex. fysisk och psykisk 

kapacitet, kroppslängd och vikt. Även miljöfaktorer såsom temperatur och psykosociala 

faktorer kan spela in på effekterna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Belastande faktorer och dess effekter (Holmström, Eklundh & Ohlsson 1999) 

Belastingsergonomi är ett kunskapsområde för att anpassa arbetet efter människans behov och 

förutsättningar. Teoretiskt sett finns det en för varje människa optimal funktionsnivå i arbetet. 

Enligt den skulle en människa kunna arbeta hela livet utan att få belastningsskador. Att uppnå 

den optimala funktionsnivån för människan i det dagliga arbetet är svårt, dels har både för hög 

och för låg dos av belastning negativa effekter på kroppen och dessutom är alla individer mer 

eller mindre olika. Varje steg i rätt riktning samt medvetenhet har dock stor betydelse, därför 

bör arbetet ständigt fortsätta.      

För att utforma produkter och fysisk miljö används data från antropometrin. Antropometrin är 

läran om människans kroppsmått. Vid ergonomisk produktdesign är följande frågor viktiga att 

beakta: 

- Vilken är den bästa utformningen, som passar många olika användare? 

- Vilken är den bästa utformningen, som passar en viss målgrupp? 

- När bör man välja en utformning med justerbara dimensioner? 

Dessa frågor kan besvaras genom att ta reda på information om antropometriska egenskaper 

hos brukarna, restriktioner på produktens utformning utifrån brukarnas egenskaper och vilka 

kriterier som finns för en effektiv anpassning mellan människan och dess omgivning 

(Holmström, Eklundh & Ohlsson 1999). 
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5 Utvecklingsprocessen 

5.1 Genomförande 

Projektet kom igång i slutet av oktober 2007 efter att projektgruppen varit i kontakt med 

företaget Ljunggren & daughters och bestämt sig för att ta sig an projektet.  

5.1.1 Förstudie 

För att få en inblick och skapa förståelse inom det aktuella området gjordes en förstudie. 

Benchmarking användes för att undersöka vad det finns för produkter idag, vilka kunderna är, 

vilka användarna är, och vilka som betalar. Statistik kopplad till storkök och fakta kring 

ergonomi samlades in. Gruppen besökte i början av projektet även Sannarpsgymnasiets 

storkök för att undersöka miljön samt ta tillfället i akt att prata med personalen om deras 

arbete. 

5.1.2 Konceptframtagning 

I den första idégenereringsfasen användes mestadels brainstorming. Problemformuleringen 

som användes var: Hur förflyttas mat från ett kärl till ett annat där användaren har minst en 

hand fri? En sammanställning av resultatet från de första brainstormingarna kan ses i bilaga F. 

Efter vidare diskussion och utvärderingar av dessa förslag kom projektgruppen fram till att 

någon form av skopa skulle kunna täcka de flesta krav som ställts på produkten som skulle tas 

fram. 

Med hjälp av BAD och PAD diskuterades olika avlastningsalternativ i form av armstöd, 

armskydd, handtag, beklädda ytor med mera. Se bilaga G. Projektgruppen fastnade en aning i 

dessa banor och bestämde sig för att göra en djupare efterforskning inom ergonomi och även 

undersöka mer avancerad teknik. Vridning och lyft är rörelsemoment som medför en hög risk 

för belastningsskador framförallt om dessa moment kombineras. En ny idégenerering 

startades med koncentration på att ta fram alternativa lösningar till de farliga moment som 

vridning i kombination med lyft ger. Projektgruppen kom då fram till två koncept som nästan 

helt och hållet skulle kunna ta bort vridande moment för kroppen (Se koncept 2 och 3 nedan). 

Projektgruppen kunde så småningom sammanfatta resultaten från de olika idégeneringarna i 

tre intressanta koncept. Nedan kommer en kort beskrivning av dessa. 

Koncept 1  

Koncept 1 (figur 3) är en sammanfattning av 

det som projektgruppen först var inne på, att 

så mycket som möjligt minska de vridande 

rörelserna och belastningen i armen genom 

en enkel men välgenomtänkt utformning av 

handtag och armstöd. Att utifrån kroppens 

naturliga vinkel i handleden, armens form 

och rörelser utforma ett enkelt och följsamt 

verktyg som stödjer och avlastar de mest 

utsatta områdena på kroppen vid lyft och 

vrid.  

Figur 3 
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Koncept 2 - Mekanisk vridning 

Koncept 2 (figur 4) handlar om att överföra 

ett vridande moment som tippar skopan utan 

att vrida hand eller arm. Olika alternativ till 

detta kom fram genom brainstorming i 

kombination med PAD som senare ritades 

upp och simulerades i CAD. I bilaga H 

presenteras de mest intressanta lösningarna. 

Lösningarna bygger i princip på samma 

grund, vilket är att med någon form av 

knapptryckning överföra ett vridande 

moment. Trycket riktas framåt och med 

hjälp av gängor eller spår överförs den 

framåtgående rörelsen till att vrida runt 

skopan. 

 

Koncept 3 – Elmotor 

Koncept 3 (figur 5) bygger på koncept 2, 

men istället för att knapptryckningen 

mekaniskt överförs till ett vridande moment, 

skulle knapptryckningen aktivera en elmotor 

som utför den roterande rörelsen. Genom att 

använda två olika knappar kan rörelsen 

vridas med hjälp av elmotorn både med och 

moturs. 

 

 

5.1.3 Observation 

För att skaffa mer kunskap och underlag för att på ett rättvist sätt kunna utvärdera de tre 

framarbetade koncepten, utifrån ett användarperspektiv gjordes ett observationsbesök i köket 

på Sturegymnasiet. Projektgruppen tillbringade en förmiddag med att observera hur 

personalen arbetade under sina mest hektiska timmar, samt ställde frågor om deras arbete.  

5.1.4 Konceptval 

I samband med att en utvärdering av koncepten skulle göras hade gruppen ett möte med 

Ljunggren & daughters där de tre koncepten presenterades och diskuterades. En 

utvärderingsmatris användes sedan för att sammanställa de viktigaste egenskaperna som 

produkten ska ha och en bedömning av dessa ledde fram till att koncept 1 var det bästa.  

Se bilaga I.   

Figur 5 

Figur 4 
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Med full fokus på koncept 1 fortsatte arbetet med projektet. En ny idégenereringsfas 

påbörjades för att få fram ytterligare idéer till hur skopans handtag och övriga delar skulle 

utformas för att uppfylla alla krav.  

5.1.5 Antropometriska mått  

För att få rätt mått och storlek på handtaget och armstödet till skopan tog projektgruppen hjälp 

av Antropometriska mått. Se bilaga J. Antropometriska mått är en normalfördelning av 

människors kroppsmått (Pheasant & Haslegrave 2006) 

5.2 Materialval 

De flesta storköksprodukter är i dagsläget i rostfritt stål eftersom det är lätt att hålla 

rent/hygiensikt och slittåligt. Det kärl som Ljunggren & daughters använder i sitt sortiment 

idag är i rostfritt och anpassat för att passa i en rörmynning med en diameter på 22 millimeter. 

Eftersom gruppen i samråd med Ljunggren & daughters valt att begränsa projektet till att 

använda dessa kärl har rostfria rör använts som utgångspunkt vid arbetet i CAD och MAD. 

Att utforma ett följsamt och ergonomiskt verktyg i rostfritt stål tyckte dock inte 

projektgruppen var optimalt. Stål är både relativt tungt och har egenskapen att det leder värme 

och kyla. Projektgruppen började fundera på alternativa material och kom fram till att 

undersöka möjligheterna att tillverka i plast. Då företaget var väldigt skeptiska till att använda 

sig av andra material än rostfritt, gjordes en utvärdering enligt PMI-metoden mellan plast och 

rostfritt som hjälp för att övertyga dem. Se bilaga K. Utvärderingen visade på en rad fördelar 

med plast. Bland annat dess låga vikt och att den innebär en komfortablare känsla mot huden.  

5.2.1 Plastkonstruktion  

För att undersöka möjligheterna att göra hela eller delar av produkten i plast tog 

projektgruppen kontakt med National Plast AB.  

Projektgruppen fick en hel del information om vad som bör beaktas vid konstruktioner i plast. 

Konstruktionen har nämligen stor betydelse på tillverkningskostnaderna och delvis på 

kvaliteten. Efter att ha beaktat den information som gruppen erhöll hos National Plast togs 

beslutet att göra enbart armstödet i plast och de övriga delarna i rostfritt. För att konstruera 

armstödet på ett optimalt sätt för plasttillverkning, användes PAD och CAD för att ta fram 

lämpliga alternativ till konstruktionen. I samråd med National Plast kunde sedan ett alternativ 

väljas. Då det finns en stor mängd olika plaster att välja mellan gjordes en utvärdering mellan 

ett antal lämpliga plastmaterial. I figur 6 nedan visas de material gruppen jämförde. Valet föll 

till slut på Polyamid 12(PA12) med en tillsats av 30 procent glasfiber för att ytterligare 

förstärka konstruktionen. Detta material valdes på grund av dess goda slagseghet och att 

materialet klarar höga temperaturer och maskindisk, detta var ett av huvudkraven för vår 

produkt (Strömvall 2002; Klason & Kubát 2001). 
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Plaster Egenskaper Exempel Pris 

Polypropen Begränsad värmetålighet, 
slagseghet 

Hushållsartiklar Låg 

Polyamid 12 Goda mekaniska och 
kemiska egenskaper, hög 
nötnötningsbeständighet, 
slagseghet vid hög och 
låg temperatur 

Elarmatur, 
hushållsartiklar 

 Hög 

Polyetylentereftalat (PET)  Hög styvhet och hårdhet, 
nötningsresistent 

Flaskor  Högt 

Poly-akrylnitril-butadienstyren (ABS) Hög slagseghet, 
ythårdhet och ytfinish 

Bilkomponenter, 
hushållsartiklar  

 Medel 

Figur 6. (Strömvall 2002; Klason & Kubát 2001). 

5.3 Emg-tester   

Emg tester gjordes för att kontrollera och jämföra muskelaktiviteten vid användandet av vår 

produkt samt dagens befintliga enhandssfattade alternativ, en kastrull. Testerna gjordes på två 

individer i projektgruppen där produkten användes med och utan lyfthjälp och kastrullen 

användes så som den används ute i storköken idag, med en hand och utan några andra 

hjälpmedel. Under testet östes vatten mellan två kärl och balansblocket fästes i taket. 

Ytelektroder sattes på huden vid fyra utsatta muskler i arm och axel, se bilaga L sid 1.  

5.4 Produktutvärdering 

När produktens utformning var klar och dess material var bestämt gjordes olika utvärderingar 

på produkten. Dessa skapar medvetenhet om produktens egenskaper, möjligheter, risker, 

miljöpåverkan med mera. De kan också vara användbara vid eventuell vidareutveckling av 

produkten. 

5.4.1 FMEA 

Med hjälp av FMEA:n fick projektgruppen en uppfattning om vilka fel som kan uppstå på 

produkten, se bilaga M. Den felmöjlighet som beräknades ha störst risk att inträffa var att 

armstödet lossnade från handtagsdelen. Att detta inträffar kan bero på flera saker, att fel 

material valts, att produkten är felaktigt dimensionerad eller att den brukats felaktigt. 

5.4.2 LCA 

För att utröna hur mycket produkten belastar miljön gjordes en LCA- analys (se bilaga N.) 

Analysen visar att produkten i sig inte utgör någon större miljöpåverkan. Den största påverkan 

kommer troligtvis att ske vid transporter, då varan skall levereras till kund.  

5.4.3 SWOT 

För att få en överblick över vilka för och nackdelar Skopalätt har gjordes en SWOT-analys, se 

bilaga O. Denna visade att Skopalätts styrkor framförallt är dess ergonomiska utformning som 

medför en minskad belastning på kroppen vid användning. Med Skopalätt har företaget 

möjlighet att vinna marknadsandelar då den är först i sitt slag på marknaden. En nackdel med 

Skopalätt visade sig vara att den blir ganska dyr att tillverka om enbart små serier skall göras. 
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6 Skopalätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av projektet är Skopalätt, (se figur 7) ett enhandsfattat och ergonomiskt avlastande 

verktyg avsett för storköksmiljö. Verktyget möjliggör att användaren på ett mer skonsamt sätt 

än tidigare kan förflytta mat från en större gryta till en mindre kantin med bara en hand. 

Produktens namn är valt dels för att utrycka dess funktion men också för att passa med 

företagets befintliga produktnamn. Skopalätt består av 4 delar, som sätts samman. Dessa är 

handtagsdelen, armstödet, vajerfästet samt tillbehören. Ritningarna finns i bilaga P, sida 1-3. 

6.1 Handtagsdelen     

Handtagsdelen är konstruerad av rostfria stålrör som har svetsats 

samman, (se figur 8). Handtagsdelen är den del där de övriga 

delarna kommer att fästas. Själva handtaget är vinklat 110˚ framåt 

eftersom det är en naturlig vinkel för handleden (Pheasant & 

Haslegrave 2006). I bakändan på handtagsdelen sätter man in 

armstödet. Hålen längst fram är gjorda för att passa till Ljunggren & 

daughters befintliga sortiment av tillbehör. Hålen är placerade med 

30 graders förskjutning från handtagets centrum. Vinkeln medför att belastningen på 

handleden minskas då den inte behöver vridas till sina extremlägen. Hålen är placerade åt 

båda hållen för att möjliggöra både höger- och vänsterhandsfattning. Med hänsyn till 

hygienen så är toppen på handtaget igenpluggad och basröret öppet i båda ändar, detta för att 

vattnet ska komma åt överallt vid rengöring. 

6.2 Armstöd 

Armstödet är konstruerat i grönfärgad plast av Polyamid 

12 med 30 procent glasfiber, (se figur 9). Den gröna 

färgen återspeglas i Ljunggren & daughters logotype samt 

i deras produktkatalog. Armstödets unika design verkar 

som stöd och avlastning vid användandet samt passar till 

flertalet armstorlekar. I framändan på armstödet sitter en 

liten spärr som kommer att låsa fast armstödet i 

handtagsdelen. Armstödet är utformat med mjuka radier 

så att smuts lätt kan sköljas av.  

30° 

110°

° 

 
 

Figur 7 

Figur 9 

Figur 8 
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6.3 Vajerfäste 

Vajerfästet är till för att kunna använda skopan med det upphängningsystem som 

Ljunggren & daughters använder till några av sina produkter. Vajerfästet består 

av två sammansvetsade delar i rostfritt stål, (se figur 10). Den ena delen är 

rörformad för att passa utanpå handtagsdelen med en marginal som gör att den lätt 

kan snurra runt. Den andra delen som är fäst utanpå röret har avlång, böjd form 

med ett borrat hål som möjliggör en enkel påkoppling av trissan. Vajerfästet slutar 

strax över handtaget så att inte vajern på något sätt kan komma i vägen vid 

användandet.  

6.4 Tillbehör 

För att möjliggöra flera användningsområden finns det olika tillbehör att välja till Skopalätt. 

Dessa är samtliga i rostfritt stål och finns redan i Ljunggren & daughters befintliga sortiment 

då de används till deras tvåhandsfattade skopa Ösur. Dessa tillbehör är 1 och 2 liters skopa, 1 

och 2 liters dubbelpipad skopa, hålskopa, pastagrepp samt förlängningsrör i 2 längder. 

Tillbehören ses i bilaga Q. Alla tillbehör har ett rör i ena änden som passar in i handtagsdelen. 

På detta rör sitter en fjädrande knapp som låser fast tillbehöret i de anpassade hålen på 

handtagsdelen. Den fjädrande knappen låser även fast vajerfästet med den fjädrande knappen, 

så att det inte kan förflyttas i längsgående riktning. 

6.5 Ett ergonomiskt koncept  

Skopalätt kommer att säljas som ett ergonomiskt koncept innehållande upphängningssystem 

med skenor, som monteras upp i taket i anslutning till de arbetsytor där den kommer att 

användas. I skenorna löper sedan en åkvagn vari ett balansblock hängs. I balansblockets vajer 

fästs sedan Skopalätt. I Konceptet ingår även utbildning för att minimera felanvändning samt 

öka förståelsen om ergonomins betydelse i arbetet. Till Skopalätt kommer en skopa att ingå, 

övriga tillbehör får köpas till. 

6.6 EMG resultat 

Resultatet av EMG-testerna visar att belastningen på musklerna minskar avsevärt vid 

användandet av Skopalätt i jämförelse med att använda de enhandsfattade skopor som finns 

att tillgå i storköken idag. Upphängningssystemet och lyfthjälpen som fås via balansblocket 

medför stor avlastning vid lyft och den för handleden fördelaktiga utformningen av handtaget 

ger en stor förbättring av den belastning som handleden utsätts för då den vrids. Den farliga 

kombinationen av tunga lyft och vridande rörelse minskar därför avsevärt vid användandet av 

Skopalätt. Testresultatet från användandet av Skoplätt utan lyfthjälp visar också en viss 

minskning i belastning jämfört med de befintliga alternativen. (Se testresultaten i bilaga L 

sida 2-4). Projektgruppen rekommenderar dock att Skopalätt i största möjliga mån används 

med lyfthjälp, eftersom rörelserna kommer upprepas flertalet gånger. 

6.7 Manual  

För att underlätta montering och användning av Skopalätt har projektgruppen utfärdat en 

manual. Manualen är också tänkt att fungera som underlag för utbildning av användaren. 

Denna manual finnes i bilaga R. 

Figur 10 
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6.8 Lansering 

Den 22-25 april 2008 hade Ljunggren & daughters 

en monter på GastroNord mässan där Skopalätt 

offentliggjordes och presenterades som företagets 

kommande nyhet. Se bilaga S. Projektgruppen 

besökte mässan den 23 april och visade upp 

prototypen samt testresultaten från EMG-testerna, 

som påvisar nyttan med att använda Skopalätt. 

Offentliggörandet av Skopalätt fick mycket positiv 

respons och har resulterat i ett flertal 

intresseanmälningar. 

6.9 Produktblad 

Ett produktblad med kortare information om 

Skopalätts delar samt testresultat från EMG-testerna 

har gjorts. Se bilaga T. Produktbladet är tänkt att 

användas i marknadsföringssyfte tills Skopalätt finns  

med i Ljunggren & daughters produktkatalog. 

6.10 Nollserie 

Projektgruppen har arbetat fram fullständigt material till grund för tillverkning och varit i 

kontakt med olika tillverkare. Dessa företagskontakter har möjliggjort uppstartandet av 

Skopalätts nollserie. Eftersom Skopalätt är i två olika material görs delarna på två olika håll. 

Armstödet är beställt genom National plast och tillverkas i Kina eftersom det var ett 

kostnadseffektivt alternativ vid ett mindre antal enheter. I bilaga U kan ses en ritning över det 

verktyg som detta armstöd skall tillverkas i. De rostfria delarna skärs till och svetsas samman 

på Laserkraft Bredaryd AB och Tibnor AB. Nollserien är beräknad att vara klar i slutet av juni 

2008. 

6.11 Produkt/Mönsterskydd 

Projektgruppen har tillsammans med Ljunggren & daughters beslutat att söka mönsterskydd 

på Skopalätt. Skyddet kommer sökas av projektgruppen då nollserien ankommit, detta för att 

säkerställa att de tillverkade delarna stämmer överrens med ritningarna. Rättigheterna till 

mönsterskyddet kommer sedan att säljas till Ljunggren & daughters. 

7 Produktionsprocessen 

Då Skopalätt är gjord i två olika material, plast och rostfritt stål så måste tillverkningen läggas 

ut hos åtminstone två olika tillverkare. 

Armstödet som skall vara i plast kommer att tillverkas genom formsprutning. Om 

tillverkningen skall ske i Sverige eller i Asien är en prioriteringsfråga. Fördelarna med att ha 

tillverkningen i Sverige är att det är lättare för företaget att ha kontroll över tillverkningen. 

Dessutom är det bättre ur miljösynpunkt då betydligt kortare transporter krävs. Nackdelen är 

att ett formsprutningsverktyg som tillverkas i Sverige kostar ungefär fyra gånger så mycket 

som i Asien. Eventuellt kan ett verktyg beställas från Kina men tillverkningen ske här i 

Sverige, dock kan de då bli fråga om vissa problem med inpassning av verktyget i de 

maskiner som används här. 
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Handtagsdel och vajerfäste som är gjorda i rostfritt läggs lämpligen ut till en och samma 

tillverkare. Detta framförallt för att undvika att delar inte passar ihop. Dessutom blir det oftast 

dyrare om flera leverantörer används. Denna tillverkning innefattar laserskärning, svetsning, 

borrning och fräsning. Kastrull, trissa och balansblock köps färdigt från leverantör. 

Vid tillverkning av nollserien har projektgruppen samarbetat med National Plast AB som varit 

mellanhand vid tillverkning av armstödet som gjorts i Kina. Vajerfäste och handtagsdel har 

tillverkats av Laserkraft AB och Tibnor AB. Det finns möjlighet att även använda dessa 

leverantörer vid fortsatt tillverkning. Dock kan företaget själva välja de leverantörer som de 

finner lämpliga då priserna mellan olika leverantörer troligtvis inte kommer skilja sig 

nämnvärt åt. 

8 Tillverkningskostnadskalkyl 

I denna kalkyl har en grov uppskattning gjorts över kostnaden för tillverkning av Skopalätt. 

Projektgruppen har utgått ifrån priset för ett svenskt plastverktyg. Under de första tre åren 

uppskattar projektgruppen att Skopalätt kommer att tillverkas i totalt 500 exemplar. Genom 

att dela upp första och andra året fås en tydligare bild av hur mycket detaljerna kommer kosta 

att producera. 

Armstödet 

Verktygskostnad (i Sverige): 300 000 Sek. 

Materialkostnad 170 SEK/kg (inklusive färg och glasfiber). 

Densitet polyamid 1,1 g/cm
3
, åtgång 180 cm

3
/enhet  1,1 · 180 = 188 g/enhet.  

Enligt en simulering i Catia har armstödet en volym på 180cm
3
.  

Cykeltid: 40 sekunder för 3 mm godstjocklek. 

Handtagsdel och vajerfäste 

En metallarbetares timkostnad: 400 SEK/h inklusive sociala avgifter med mera. 

Metallrör: 50 SEK/m 

Tiden för att tillverka en handtagsdel är ungefär en timme. 

År 1  

Under första året uppskattas 100 stycken Skopalätt att säljas. Tillverkningskostnaden för de 

100 armstöden i plast kommer bli enligt följande:   

 

Teoretisk tillverkningstid för 100 stycken armstöd:  

100 enheter ∙ 40 sekunder/60 ∙ 60 sekunder = 67 minuter 

Materialkostnad: 170 SEK/kg · 0,188 kg ≈ 32 SEK/armstöd.  

Verktygskostnad: 300 000 SEK/100 enheter = 3 000 SEK/armstöd. 

Operatör: 350 SEK/timme inklusive sociala avgifter med mera. 

Ställkostnader: 2000 SEK. 

2000 (SEK ställkostnad) + 400 (SEK operatör) / 100 (armstöd) = 24 SEK/armstöd 

Antal: 100 stycken Skopalätt:  

Verktygskostnad: 3000 SEK 

Material/tillv kostnad: 480 SEK 

Trissa och skenor: 700 SEK 

Total tillverkningskostnad: 4180 SEK/enhet 
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År 2  

Antal: 200 stycken Skopalätt. Ingen kostnad tillkommer för verktyget då vi räknat på att detta 

betalats av under första året. 

Material/tillv kostnad: 480 SEK 

Trissa och skenor: 700 SEK 

Total tillverkningskostnad: 1180 SEK/enhet  

År 3 

Antal: 200 stycken Skopalätt. 

Material/tillv kostnad: 480 SEK 

Trissa och skena: 700 SEK 

Total tillverkningskostnad: 1180 SEK/enhet 

Försäljningspris 

Skopalätt kommer att säljas för runt 18 000 SEK. Priset avser då det hela ergonomiska 

konceptet som nämns i 6.5 på sida 15. 

9 Marknaden 

Skopalätt är framförallt framtagen för att användas av yrkesanvändare i storkök. Bara i 

Sverige finns över 10 000 publika storkök. Till dessa hör exempelvis skolkök, 

personalrestauranger och kök inom äldreomsorgen, utöver detta finns ett stort antal 

restaurangkök. Ser vi till övriga norden finns ytterligare omkring 15 000 publika storkök 

(CHD 2006). Ett starkt argument för att Skopalätt ska köpas in till storköken är att 

arbetsgivare enligt lag är skyldiga att se till att deras anställda inte tar skada av sitt arbete eller 

den arbetsmiljö där de vistas (AFS 1998:01). Även den ekonomiska aspekten spelar in 

eftersom sjukskrivningar medför stora kostnader för arbetsgivaren (Holmström, Eklundh & 

Ohlsson 1999). Skopalätt kan även vara lämplig för personer med funktionshinder som 

exempelvis reumatiker.    

I branschen finns ett fåtal aktörer med ett sortiment snarlikt Ljunggren & daughters. Dock kan 

i dagsläget ingen av konkurrenterna erbjuda en enhandsfattad ergonomisk skopa (Ljunggren 

& daughters 2008)  

10 Nätverk 

Genom ett gediget kontaktnät (se bilaga V) har projektgruppen tagit del av värdefull 

information som har lett till Skopalätts utveckling. Johan Sverkersson, Christer Bladh, 

Tommy Bladh och Lars Jakobsson har bidragit med tips och idéer kring armstödets 

konstruktion. Personal och elever på Högskolan i Halmstad har varit till god hjälp vid 

utveckling av produkten, genom bland annat tester idégenerering samt brainstorming. Dessa 

personer och företag är bara några av alla dem projektgruppen haft kontakt med under 

projektets gång. 
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11 Reflektion och slutsats  

Projektet har varit lärorikt på många sätt och resan från idé till färdig produkt på marknaden 

kan utan tvekan liknas vid en berg- och dalbana. Att arbeta med ett företag har både sina för 

och nackdelar. Avgörande beslut bör göras i samråd med företaget och kan i vissa fall leda till 

konflikter, vilket gruppen fick erfara vid ett par tillfällen. Vid materialvalet då företaget var 

väldigt skeptisk till plastvalet, fick gruppen trycka på många fördelar och påvisa material som 

bevisade att materialvalet var genomarbetat. Även vid beslutet om nollserien rådde viss 

tvekan från företagets sida som till största del var en kostnadsfråga. En kompromiss gjordes 

och nollseriens storlek minskades då med ett relativt stort antal. Totalpriset för 

nollserietillverkningen minskade dock inte i proportion till det minskade antalet, vilket 

medförde en högre kostnad per enhet.  

Att arbeta med ett företag har underlättat finansieringen av projektet. Att sätta upp en budget i 

början av projektet var dock svårt, speciellt att uppskatta prototyptillverkningskostnad för 

något som ännu inte är utvecklat. Projektgruppen lyckades dock göra en ganska bra 

uppskattning av kostnaderna för projektet. Att budgeten sen överskreds berodde på beslutet 

om nollserie, som från början inte fanns medräknad i budgeten. Eftersom 

nollserietillverkningen var ett gemensamt beslut och var av stort intresse för företaget 

godkändes detta överskridande av budgeten, dock efter justering av antalet enheter i 

nollserien.  

I och med att detta projekt drivits som en del i projektgruppens utbildning har även krav från 

kursplan och handledare tagits i beaktning och arbetet har inneburit en balansgång mellan 

dessa och företaget för att presentera ett bra resultat åt båda håll. Beslut angående produkten 

har dock tagits till störst del utifrån företagets bästa. Dokumentation och arbetsmetoder har 

utifrån kunskaper vunna ifrån Utvecklingsingenjörsutbildningen, med goda resultat för 

projektet, använts.    

Projektgruppen är nöjd med sitt resultat och känner att projektet varit lagom stort då de 

verkligen kunnat ta projektet hela vägen från idé till färdig produkt på marknaden under den 

korta tid som projektet pågått. Att produkten presenterats på marknaden och kommer att börja 

säljas inom kort är något som projektgruppen är mycket stolta över och all den tid och energi, 

som har lagts ner på projektet har därmed varit mödan värd. Tidsåtgång för projektet kan ses i 

bilaga X. 
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