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Sammanfattning 

Hellbergs International ville ha en bättre design på sina skålhandtag. Det skålhandtag som 

används idag anses vara dåligt ur ett användarperspektiv samt dyrt att tillverka då ingen effek-

tiviserad tillverkningsprocess har tillämpats. En designprocess från förstudie till färdig CAD-

modell och ritningar redovisas i denna rapport. Särskild tonvikt lades vid att få skålhandtaget 

mer ergonomiskt samt att det skulle gå att användas av en så stor användargrupp som möjligt. 

En stor del av utvecklingsarbetet lades på att utforma skålhandtaget så att en förstagångsan-

vändare lätt förstår hur det ska användas.  

Resultatet blev ett skålhandtag som tydligt visar för användaren hur det ska användas genom 

att formen på skålen följer handtagets rörelsemönster. Skålens fasade sidor tillåter att handta-

get greppas med arm och handled i neutralposition Ett fjäderbelastat gångjärn i handtagets 

fäste gör att handtaget kan fjädra ut och därmed ge tillträde till användare med stora händer 

och/eller tjocka handskar.  

Abstract 

Hellbergs International wanted a better design for their recessed handles. Today’s recessed 

handles are not satisfactory in a user perspective and are expensive to produce because of an 

ineffective manufacturing process. A design process from a preliminary study to a finished 

CAD model and drawings are presented in this report. Particular emphasis was put on the 

recessed handle to make it more ergonomic and allow that it could be used by a as large group 

of users as possible. Much of the development work was done so that a first-time user can 

easily understand how it is used.  

The result was a recessed handle that clearly shows the user how it is used; the bowl follows 

the opening movement of the handle. The bowl’s beveled sides allow the handle to be gripped 

by the arm and wrist in the neutral position. A spring loaded hinge in the handle makes for a 

flexible movement and therefore allowing user with big hands and/or gloves access.   
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1 Inledning 

De flesta har någon gång åkt med ett större fartyg utrustat med bildäck. Vid dessa resor lägger 

passagerarna inte något större fokus på utformningen av färjans dörrar och handtag. Om nå-

gon skulle kommentera något skulle det troligen vara att de är tunga och besvärliga att öppna. 

Vid en nödsituation då fartyget har slagsida eller rökutveckling och eventuellt brand har upp-

stått är situationen en annan. En A-klassad branddörr innefattar en stängningsmekanism som 

består av en motvikt med en broms (Figur 1). Om fartyget ligger på slagsida kan en sådan 

dörr bli tung att öppna. En panikslagen passagerare som inte får upp en branddörr som leder 

till säkerheten ser helt plötsligt detta som ett påtagligt problem. Problematiken med att öppna 

en dörr består av att ta reda på åt vilket håll den ska öppnas åt och hur handtaget ska manövre-

ras. Vid en nödsituation är det väldigt viktigt att dörrarnas design är tydlig så att användaren 

lätt förstår hur de ska öppnas. Handtaget spelar här en viktig roll då det har en central del i 

öppnandet av dörren, handtagets design visar hur den ska öppnas. Denna typ av dörrar är ut-

formad för att stå emot brand, inte för att vara lätt att öppna.  

1.1 Uppdrag 

Detta examensarbete gick ut på att förbättra ett befintligt skålhandtag för brandsäkra skjutdör-

rar för marint bruk åt Hellbergs International AB i Uddevalla. Dagens handtag köps in av ett 

företag i Spanien som tillverkar Hellbergs dörrar på licens. Uppdragsgivaren önskar ett eget 

skålhandtag. Riktlinjer från uppdragsgivaren är att skålhandtaget förbättras så att det blir för-

delaktigare ur ett användarperspektiv samt att tillverkningsprocessen ändras för att få ner pri-

set på den färdiga produkten. 

Figur 1, Brandsäker skjutdörr med skålhandtag 
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Vanligtvis öppnas dörrarna med 

handkraft. Fotosensorer, knappöpp-

ning samt att skålhandtaget används 

som aktivator för en pneumatisk 

öppningsmekanism är alternativa 

lösningar för att öppna dörren då 

den är förhållandevis tung att öppna. 

Då uppdraget bara omfattar förbätt-

ring av skålhandtaget kommer sär-

skild hänsyn tas till att det ska fun-

gera bättre i nödsituationer då om-

kringliggande elberoende system har 

fallerat.  

Skålhandtaget ska vara kompatibelt 

med den befintliga låsmekanismen. 

Detta innebär att det vidareutveck-

lade konceptet ska gå att montera 

ihop med den fyrkantsstång som 

används för att koppla ihop dagens 

skålhandtag med låsmekanismen. 

Dagens konstruktion har ett fyrkantigt hål där en fyrkantsstång passar in, för att låsa fast den-

na används en låsskruv som skruvas i under handtaget som visas i figur 2. 

1.2 Processmodell 

Strukturen för vidareutvecklingen av skålhandtaget följer 

en etablerad modell för produktutveckling som baseras på 

Ulrich & Eppinger (2008). En inledande förstudie bestå-

ende av krav och önskemål från handledare på Hellbergs 

gjordes. Denna bestod av extern faktainsamling från litte-

ratur och berörda myndigheter samt konkurrenter. För-

studien utfördes parallellt med konceptgenerering, kon-

ceptutveckling samt konceptval (figur 3). Målet var att 

komma så långt i utvecklingsprocessen att det är möjligt 

att presentera en färdig lösning för företaget som efter 

företagets val av legotillverkare går att sätta i produktion. 

1.3 Uppdragsgivare 

Projektet utförs åt Hellbergs, ett familjeföretag som specialiserat sig på dörrar i snart 60 år. 

Hellbergs är baserade i Sverige där design och utveckling av dörrar sker.  Tillverkning sker i 

form av licensavtal hos aktörer runt om i världen. Tester av dörrar sker i samarbete med SP i 

Sverige, DIFT i Danmark och Bodycote Warrington i Storbritannien. Hellbergs är ett starkt 

varumärke, de har ett rykte om sig att leverera bra och beständiga produkter. De verkar inter-

nationellt med att sälja dörrar till både landbaserade byggen och oljeriggar, men framförallt 

Figur 3, processmodell 

Figur 2, fyrkantsstång med låskolv 
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med fartygsdörrar som säljs till nya båtar samt reparationer och ombyggen av fartyg redan i 

bruk.  

2  Förstudie 

En förstudie gjordes för att få ett underlag att basera arbetet på. Syftet var att ta reda på hur 

användaren uppfattar och interagerar med dagens skålhandtag, vilka säkerhetsbestämmelser 

och begränsningar som finns samt vilka alternativa principer som är möjliga att tillämpa. 

Även vilka mål som bör uppnås för att optimera förbättringen av handtaget undersöktes. En 

designbrief utformades tillsammans med handledare på Hellbergs. Förstudien bestod till stor 

del av att göra efterforskningar på konkurrenters lösningar, alternativa lösningar samt säker-

hetsbestämmelser. Scenarion för hur olika användare interagerar med dörren visualiserades 

för att bredda kunskapen inom ämnet och upptäcka eventuella problemområden. För att ta 

reda på hur en användare uppfattar och brukar dagens handtag gjordes användartester med en 

dörr-mockup. Projektgruppen valde här att fokusera på förstagångsanvändare då dessa utgör 

en kritisk grupp av de som brukar dörren. En funktionsanalys gjordes för att mer ingående 

specificera vilka funktioner som en dörr har. För att bredda kunskapen inom ämnet handtag 

undersökte projektgruppen också handtag inom andra områden. En kognitiv genomgång gjor-

des för att visualisera vilka aspekter som spelar in vid öppnandet av en dörr. För att se om det 

är fördelaktigt att använda ett annat material än rostfritt stål gjordes undersökningar vad gäller 

materialval. Informationen som samlades in under förstudien sammanställdes och resulterade 

i en problemdefinition och en preliminär kravspecifikation.  

2.1 Desingbrief 

På det första mötet med uppdragsgivaren erhölls en muntlig problemformulering samt ritning-

ar på dörren som dagens handtag sitter på. En genomgång av hur dörrmekanismen fungerar 

gjordes. Olika begränsningar och problem ur uppdragsgivarens synpunkt redogjordes. Baserat 

på mötet mellan handledare på företaget och projektgruppen utformades en designbrief. Syftet 

med en designbrief är att få en överblick på problemställningen genom att dela upp huvud-

problemet i delproblem och fokusera på olika punkter för utformningen av produkten enligt 

en förutbestämd modell.  

Samtliga punkter nedan baseras på information från handledare på företag och projektgrup-

pens tolkning av denna. Dessa tolkningar struktureras med en designbrief baserad på Bernsens 

modell: "En bra lösning på ett problem kommer inte fram av sig självt. En lösning på ett pro-

blem grundar sig på en välformulerad problemformulering, även kallad designbrief, en väl 

skriven designbrief kommunicerar önskningar eller krav men aldrig lösningarna" (Bernsen, 

1996).  
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2.1.1 Produktmål 

Enligt Hellbergs är dagens skålhandtag oergonomiskt samt för dyrt att tillverka. Hellbergs 

eftersöker ett skålhandtag som är mer användarvänligt. Även en billigare lösning för tillverk-

ning eftersöks. Skålhandtaget ska enligt uppdragsgivare: 

 Klara brandtester (materialet ska vara stål eller motsvarande "non combustible")( 

IMO, 1993). 

 Vara robust och klara hårdhänt hantering. 

 Vara lättförståeligt för en förstagångsanvändare. 

 Vara bättre än dagens handtag, mer anpassat efter användaren.  

 Inte kosta mer än dagens handtag. 

 Fungera med Hellbergs skjutdörrar samt helst även deras slagdörrar.  

 När handtaget är monterat på en skjutdörr får inte handtaget hindra dörren att åka in i 

väggen.  

 Vara anpassat för nödsituationer.  

 Vara konstruerat så att användaren inte fastnar i det. 

2.1.2 Produktens användare  

Spektrumet av användare är väldigt brett, de 

som åker båt använder handtaget. Skålhandta-

get ska tillgodose kraven från så många an-

vändare så möjligt. Från maskiningenjören till 

matrosen och från barnet till pappan, använ-

darna av handtaget är i stort sett alla som åker 

med båtarna som dörrarna är monterade i. 

Många av dessa är förstagångsanvändare.   

2.1.3 Produktens utstrålning 

Skålhandtaget ska ge ett intryck av robust-

het. Formspråket ska signalera att det är en 

produkt som tål oöm behandling, en pro-

dukt som klarar samma krav som brand-

dörren den sitter på. Designen ska inte 

sticka ut ur det omgivande formsprå-

ket. Då många av användarna är första-

gångsanvändare ska det vara uppenbart 

hur skålhandtaget ska hanteras för att öpp-

na dörren. Produkten ska hålla i många år, 

detta ska speglas i designen. Hellbergs 

produkter har en exceptionellt lång livs-

längd, detta skålhandtag ska ej vara något 

Figur 4, Konkurrent A 

Figur 5, Konkurrent B 
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undantag. Produkten ska passa in i beskrivningen: Hellbergs, dörrar du kan lita på. Möjlighe-

ten att skålhandtaget ska vara standard på alla Hellbergs dörrar ska finnas där, det är dock 

inget krav. Detta måste dock tas i anspråk vid utvecklingen av handtaget. 

2.1.4 Produkten i bruk 

Skålhandtaget ska fungera vid vardagligt användande samt vid nödsituationer då användaren 

kan vara stressad och desorienterad. Vid evakuering ska handtaget vara enkelt att förstå, samt 

lätt att använda. Handtaget ska framförallt fungera bra för en förstagångsanvändare. Skål-

handtaget ska förhindra klämrisk vid öppning. 

2.1.5 Produktens tekniska kvalitet  

Skålhandtaget ska ha den funktionshöjd och den kvalitetshöjd som krävs utan att överstiga 

dagens kostnad på det befintliga handtaget, 2000 kr. Det nya skålhandtaget ska ha likvärdiga 

eller bättre hållfasthetsegenskaper som dagens handtag.  

2.2 Konkurrenter 

En undersökning av Hellbergs konkurrenter gjordes. För att se vilka lösningar konkurrenterna 

använt sig av undersöktes aktörer från marknader i bl.a. Norden, Europa och Asien. Det som 

var av intresse vid undersökningen var att se vilka lösningar andra företag valt att använda sig 

av. De konkurrenter som valdes att undersökas var i huvudsak de som handledare på företaget 

ansåg vara de största konkurrenterna, men även andra företags lösningar undersöktes. De fö-

retag som kontaktades i Norden var Momec, Alvedoor, Saajos, Parmarine och Norac. Även 

Podszuck, MML, Inexa och Winel kontaktades. Då det var svårt att undersöka konkurrenter-

nas lösningar på plats skickades en förfrågan ut via e-post om att få bilder och ritningar på 

deras dörrar och handtag. Responsen på denna förfrågan var god och mycket material kunde 

undersökas. Bilder och ritningar som erhållits jämfördes med Hellbergs handtag med avseen-

de på form och funktion. I figur 4 och 5 visas två konkurrenter; de har båda enkla kantiga skå-

lar och kantiga handtag. Placeringen av handtaget i skålen var lite till vänster eller i mitten av 

skålen. I de fall som handtagen var flush
1
 skiljde sig funktionen och mekanismen i stort sett 

ingenting från Hellbergs skålhandtag. 

 

 

 

  

                                                            
1 flush = ligger i liv med dörrytan. Att ett handtag är flush betyder att det inte sticker ut utanför dörrens profil, 
detta medför att skålhandtaget inte är i vägen så att dörren kan skjutas in helt i väggen. Uttrycket flush an-
vänds i branschen och används därför även i denna rapport. 
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2.3 Analys av produkter med liknande funktion 

Inom förstudien gjordes en analys av olika handtag inom andra områden som hade liknande 

huvud- eller delfunktioner som dagens handtag har. Syftet med denna studie var att undersöka 

existerande lösningar för att få fram information om dessa lösningars styrkor och svagheter 

(figur 6). De handtag som undersöktes var inte anpassade för att fungera med de kriterier som 

ställs på ett brandsäkert skålhandtag. Det fanns dock många handtag som hade likheter med 

Hellbergs handtag samt det "optimala handtaget". Av de handtag som undersöktes var det 

inget som gick att använda rakt av för att uppfylla de kriterier som ställs på ett brandsäkert 

skålhandtag. Dock så uppdagades en del intressanta funktioner såsom vattenkranens rörlighet 

i sid- och höjdled. Även vikten av naturlig mappning
2
 uppdagades vid analys av Hellbergs 

skålhandtag.  

 

                                                            
2 Mappning: En produkt skall på ett naturligt sätt visa för användaren hur den skall användas genom sin design. 
Med mappning menas samspelet mellan produktens olika element, i det här fallet samspelet mellan skålen och 

handtaget.  (Norman, D. 2002). 

Figur 6, Handtag med liknande funktion 
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2.4 Säkerhet och evakuering 

För att få reda på vilka 

säkerhetsbestämmelser 

som gäller för brand-

dörrar till sjöss kontak-

tades IMO (Internatio-

nal Maritime Organisa-

tion) via e-post. De 

hänvisade till IMO 

Resolution A.754(18) 

samt sjöfartsverket i 

Sverige för regionala 

bestämmelser. En-

ligt IMOs reglemente 

ska ett dörrhandtag på 

en branddörr vara av 

stål eller icke brännbart 

material samt ha en 

smältpunkt över 950 

grader Celsius (IMO, 

1993). Via sjöfartsver-

ket blev projektgrup-

pen hänvisade till 

transportstyrelsen i 

Sverige. Enligt trans-

portstyrelsen finns det 

inga tillägg vad gäller bestämmelser i Sverige, utan det är IMO Resolution A.754(18) som ska 

följas (personlig kontakt med Gabor Szemler, Transportstyrelsen, 2010-03-30). 

Vidare säkerhetsaspekter som enligt handledare på företag bör iakttas är att kläder ej ska kun-

na fastna i handtaget samt att det ej ska föreligga någon klämrisk. Det är även viktigt att skå-

len är "eldtät" för att ej släppa igenom sticklågor. Vid brandtestning kan en sticklåga resultera 

i att hela testet misslyckas. 

2.4.1 Förutsättningar för evakuering 

Vid en nödsituation då fartyget måste utrymmas är det viktigt att passagerarna kommer av 

båten och i livbåtarna snabbt. En kritisk del av utrymningen är passage av dörrar. Komplice-

rande faktorer som att skeppet ligger på slagsida (kan medföra att dörrar blir tyngre att öppna) 

Figur 7, IMOs efterlysande skyltar 
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eller att rökutveckling och eld uppstått (försämrar sikten samt ska-

par panik bland passagerarna) kan försvåra en utrymning vid en 

nödsituation.  

Vid sådana situationer är det extra viktigt att passagerarna på far-

tyget förstår hur dörrar och dylikt ska brukas. Detta tydliggörs i 

regel genom att sätta upp skyltar som markerar position och åt 

vilket håll dörrarna ska öppnas. Dessa skyltar ska följa en viss 

standard satt av IMO (IMO, 2010). Passageraren ska inte behöva 

läsa på skyltarna för att förstå dem (figur 7), skyltar med text på 

alla språk som passagerarna kan tänkas ha blir väldigt stora. Skyl-

tarna som används är ofta efterlysande för att de ska vara synliga 

vid rökutveckling eller då belysningen fallerat (figur 8). 

En annan viktig aspekt för att passagerarna ska kunna utrymma på 

ett bra sätt, förutom skyltning, är utformningen av dörrar och 

handtag. Designen på dörrar och handtag ska visa hur handhavan-

det av dörren ska gå till, detta är viktigt då många är förstagångs-

användare. Det är också viktigt att skålhandtaget kan greppas på så 

vis att användaren kan få tillräcklig kraft i draget för att få upp dörren.  

Det är viktigt att användaren snabbt inser hur dörren och handtaget ska användas samt att det 

inte är för tungt att få upp dörren. Om detta tar för lång tid kan en flaskhalssituation uppstå då 

många människor klumpas ihop vilket kan leda till panik. Detta fenomen kan bli extra påtag-

ligt om det är eld och rökutveckling som försämrar sikten och skapar en trängd situation 

(Gwynne, et al, 2003). 

2.4.2 Nödbelysning 

Om en nödsituation uppstår och fartyget behöver evakueras är det viktigt att passagerarna vet 

vart de ska ta sig för att komma till livbåtarna. Enligt SOLAS regulations II-1/42 och III/11.5 

ska trappor och utgångar på passagerarfartyg vara utmärkta med antingen elektrisk belysning 

eller efterlysande tejp, så kallad Low Location Lightning (LLL) (figur 8). Enligt IMO Resolu-

tion A 752 (18) ska dessa inte vara placerade högre än 0,3 meter över däcket på väggen, även 

regler och testning av sådan utrustning behandlas i denna. Nödbelysningen ska leda till nöd-

utgångsdörrarnas handtag, för att undvika att förvirring sker ska nödbelysningen leda till en-

dast dessa dörrar samt till dess handtag. Brandsäkra skjutdörrar samt vattentäta dörrar ska 

vara uppmärkta med IMO-standardiserade skyltar som visar hur dessa ska öppnas (figur 7). 

2.5 Funktionsanalys  

En funktionsanalys (figur 9) gjordes på handtaget för att särskilja de olika funktionerna och se 

vilka som var viktiga. En funktionsanalys består av en huvudfunktion, delfunktioner och stöd-

funktioner. De definieras på följande sätt. Huvudfunktionen är den uppgift som produkten ska 

utföra, det är viktigt att inte begränsa den genom att definiera den alltför noggrant. Delfunk-

tioner är egenskaper produkten måste ha för att kunna uppnå huvudfunktionen. Om använda-

ren inte förstår hur en produkt ska användas så faller huvudfunktionen. Om inte delfunktio-

Figur 8, Low location lighting 
(LLL) 
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nerna uppfylls fungerar inte huvudfunktionen. Stödfunktioner är något som inte är nödvändigt 

för att huvudfunktionen ska uppfyllas (Österlin, 2007). 

 

Handtagets huvudfunktion är att öppna en dörr, för att detta ska ske krävs delfunktioner. Des-

sa är, att manövrera låsmekanismen, att tillhandahålla handtag för att dra dörren åt sidan samt 

att ej sticka ut från dörrens profil så att dörren kan skjutas in i en vägg. Sex stycken stödfunk-

tioner finns, dessa är att tillhandahålla en ergonomisk produktdesign, att tillhandahålla en tyd-

lig mappning, att vara robust och snygg – tilltalande semantik, att tillföra belysning, att för-

hindra klämrisk samt att uppfylla kraven för brandsäkerhet. 

2.6 Användare 

2.6.1 Användarprofiler 

För att visualisera tilltänkta brukare gjordes fyra potentiella användarprofiler. Dessa represen-

terar inte alla brukare, men de fyra som illustreras gjordes så olika som möjligt för att få ett 

brett spektrum på användarprofilernas behov och problem. Fokusering ligger på de olika an-

vändarnas storlek på händer samt hur de kan tänkas uppfatta hur skålhandtaget ska manövre-

ras. Alla karaktärer är förstagångsanvändare då detta är den målgrupp som det valdes att foku-

sera på i första hand.  

Lastbilschaufför: En välvuxen man med stora starka händer. Åker ofta båt pga. åtskilliga resor 

ner till Europa med lastbilen.  

Dansbandsälskande kvinna: En normalväxt kvinna i 30 årsåldern, har relativt små händer med 

långa naglar. Åker ofta båt, dock utan bil. 

Figur 9, Funktionsanalys 
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Festgalen kille: En normalväxt man i 25 årsåldern, vanliga händer med relativt bra styrka. 

Åker på kryssning sällan. 

Farmor och Farfar: Ett par i 80 årsåldern med svaga händer. Åker sällan båt. 

2.6.2 Scenarier 

De användare som gjordes sattes in i olika scenarios för att se potentiella problem som kan 

uppstå. Både vardagliga och evakueringsscenarios betraktades. Alla scenarios sker på en båt 

där alla dörrar har Hellbergs handtag och öppnas åt sidan (skjutdörrar). 

Förmodade scenario: 

En lastbilschaufför går fram till en dörr på bildäck efter att ha ätit middag, utan att tänka hur 

dörren ska öppnas eller hur handtaget ska vridas sträcker han ut sin hand mot handtaget. Han 

försöker föra in hela handen bakom handtaget i skålen. Detta misslyckas då endast fingrarna 

går i bakom handtaget. Han försöker att dra det mot sig, vrida det åt sidan samt rycka det åt 

alla håll. Till slut drar han med all kraft handtaget mot sig vilket gör att handtaget böjer sig 

och blir deformerat, men öppnar dock inte dörren. Vad han inte visste om är att dörrarna till 

bildäck alltid är låsta under båtens färd pga. säkerhetsskäl. 

En dansbandskvinna ska öppna en dörr i en korridor på väg till sin hytt. Hon tittar på dörren, 

hon åker ofta båt men har aldrig använt en branddörr på ett fartyg, antingen har någon annan 

öppnat dörrarna åt henne eller så har de stått öppna (vilket ofta är fallet på båtar). Hon för in 

hela handen bakom handtaget, greppar tag i det och drar i det. När detta inte lyckas försöker 

hon dra det åt sidan, då vrids handtaget men dörren öppnas ej. Hon börjar om med olika 

grepp, dessa olika grepp försvåras då hon har långa naglar, slutligen lyckas hon med mer kraft 

och hon drar dörren åt sidan. Genom de olika greppen och hennes många ringar/smycken blir 

skålen repad. 

En festkille hör att brandlarmet går igång och ser att dörrar runtomkring honom stängs (detta 

sker vid brand). Paniken kommer direkt och alkoholen som han har druckit försvårar situatio-

nen. Han tar tag i handtaget och trycker både dörr och handtag framåt. Då detta inte lyckas 

rycker han i handtaget tills det rör sig åt sidan och han trycker upp dörren åt sidan med hjälp 

av höger tumme runt handtaget. Detta resulterar i att dörren visserligen öppnas men hans 

tumme blir vrickad vilket medför att han får problem med att ta på sig flytvästen senare.  

Ett äldre par går fram till en dörr som leder ut till soldäck, de har stora problem med att förstå 

hur handtaget fungerar, det är för deras händer ett väldigt vasst och kantigt handtag. De lyckas 

att vrida handtaget men ej att öppna dörren, "Farfar" får in handen bakom handtaget men när 

han vrider det slår han i handen i skålens kant. Efter en stund får de hjälp av en medpassagera-

re. 

De olika scenarierna är skapade för att visualisera vissa problemsituationer. I dessa scenarier 

kan följande problem uppstå:  

Användaren förstår ej hur handtaget fungerar, den förstår ej om handtaget ska dras, vridas, 

skjutas eller tryckas. Efter att användaren tagit tag i handtaget inser denna oftast att det ska 
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vridas, men om dörren sen ska dras eller tryckas eller skjutas framgår ej tydligt. Vidare är det 

oklart hur det ska greppas, ska handtaget greppas på insidan eller utsidan/sidan. Om använda-

ren lyckas få in handen bakom handtaget är chansen stor att den sedan slår i handen i skålen, 

handtaget sitter för nära skålen alternativt skålen är ej djup nog samt skålen är ej bred nog. 

Handtagets utformning är ej ergonomisk utan snarare vass, användaren får ont i handen av att 

manövrera det. Skålen i sin tur är 

väldigt benägen att rispas av di-

verse smycken. 

Hur kan ett handtag utformas för 

att ge användaren den hjälp den 

behöver för att öppna dörren? Ett 

handtag kan beskriva rörelse och 

uppmana till grepp. En skål kan 

visa hur handtaget ska vridas, 

samt hur en dörr ska öppnas.  

 

 

2.7 Antropometri  

För att få fram fakta på vilka som kan använda dagens skålhandtag gjordes efterforskning på 

olika användares mått på händer. Även vilka mått som krävs för att så många som möjligt kan 

använda det undersöktes. Detta gjordes med hjälp av programmet Peoplesize Professio-

nal (2008). 

För att öppna en skjutdörr med skålhandtag behöver användaren kunna greppa handtaget. Det-

ta kan ske på olika sätt, en skjutdörr som öppnas åt höger kan öppnas med vänster eller höger 

hand. Vid öppning med höger hand så sker det genom att fingrarna förs in från höger sida av 

handtaget (med tummen uppåt) och hela handen hamnar bakom handtaget, eller att handen 

vrids och fingrarna förs in från vänster sida av handtaget (med tummen neråt) och endast fing-

rarna hamnar bakom handtaget. Vid öppning med vänster hand förs fingrarna in från vänster 

sida (med tummen uppåt) och endast fingrarna hamnar bakom handtaget. När endast fingrarna 

hamnar bakom handtaget sker det på två sätt; fingrarna greppar med yta A (figur 10), området 

mellan första och andra fingerleden eller med yta B, området mellan andra och tredje finger-

leden.  

Dagens skålhandtag fungerar för olika användargrupper beroende på hur de greppar handta-

get. Yta A är 20mm lång och yta B är 18mm lång. Om användaren väljer att använda yta A så 

är denna yta anpassad för 99.99e percentilen (Mittenfinger, distal led i djup, Brittisk Man 18-

64) (mer information om antropometri och begreppet ”percentil beskrivs i Haslegrave & Phe 

Figur 10, yta A och B 
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  Figur 11, 99.5 percentilen 

Figur 12, 52.5e percentilen 
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asant, 2006) . Yta B däremot är endast tillgänglig för 99.5e percentilen (figur 11). Om handta-

get ska greppas med hela handen bakom handtaget (ej vriden högerhand med tummen uppåt) 

är det helt andra percentiler som gäller. I detta fall mäts Mittenfinger, proximal led i djup se 

figur 12. Detta resulterar i att endast 52.5e percentilen får tillgång. För att ge 95e percentilen 

tillgång krävs ett mått på 21mm. Vid användning av handskar på t.ex. 2mm tjocklek, 4mm 

total ökning, så sjunker yta A till 66e percentilen och gör handtaget oanvändbart för en stor 

del av användarpopulationen.  

Enligt Haslegrave & Pheasant 

(2006)
 3

är människan starkast i arm 

och handled när dessa är i neutral-

position. Detta beror på att senorna 

i hand och arm är i optimalt läge för 

att kunna utveckla maximal kraft. 

Även Dul & Weerdmeester (1993) 

påtalar vikten av att arbete med 

hand och arm bör ske i neutralposi-

tion. Då underarmen är vriden 

minskar dels kraften i armen, dels 

så löper senorna i andra "spår" vil-

ket kan medföra obehag och smär-

ta. Detta påverkar i sin tur använ-

dandet av dörren på ett negativt sätt.  

Enligt Wilson och Corlett (1995) som har studerat metoderna OWAS och RULA som är di-

rekta observationsmetoder av biomekanisk analys så ges en högre straffpoäng för sämre rörel-

ser eller positioner. Vriden handled ges ett högre straffpoäng än en handled i neutralposition 

(figur 13). Även detta pekar alltså på att arbete bör ske med arm och handled i neutralposition.  

För att greppa dagens handtag med arm och 

handled i neutralposition måste användaren föra 

in handen bakom handtaget. Det är endast möj-

ligt för en person med små händer att använda 

handtaget på detta vis dels pga. avståndet mel-

lan manöverhandtag och skålbotten samt av-

stånd mellan manöverhandtag och skålens kant. 

Användare med större händer måste greppa 

handtaget med underarmen vriden 180 grader (figur 14) då dels avståndet mellan manöver-

handtag och skålens botten samt avståndet mellan manöverhandtag och skålens kant inte tillå-

ter ett bekvämt grepp.  

                                                            

3
 Studien var gjord på handverktyg och behandlar repetitivt arbete, dock så kan paralleller 

dras till användningen av dörrhandtag och studien bedömdes vara relevant. 

Figur 14, 180 grader vridning 

Figur 13, Rula 
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2.8 Användartester 

För att få fram information om hur användare interagerar med skålhandtaget gjordes intervju-

er sammankopplade med användartest av dagens handtag.  

Det bestämdes i samråd med handledaren på Hellbergs att testerna skulle fokuseras på första-

gångsanvändare för att underlätta arbetet med förstudien. Målet med intervjuerna var att un-

dersöka hur testpersonerna greppade handtaget, vilket intryck det ger användaren vad gäller 

form och utseende, samt hur väl det kommunicerar funktion, dvs. förstår användaren hur det 

ska användas och hur dörren ska öppnas. För användarstudier användes en dörrmockup (figur 

15) istället för att göra användartester på ett fartyg. Deltagarna i användartestet innefattade ej 

personal från fartyg, detta var ett medvetet val då användare utan bruksvana skulle ge feed-

back som motsvarar hur en förstagångsanvändare valde att greppa dagens skålhandtag samt 

vilket intryck det gav.   

2.8.1 Användartester på dagens handtag 

12 personer fick i uppdrag att testa dagens handtag. Både fysiskt starka och svaga, personer 

med små och stora händer, män och kvinnor från olika områden så som ingenjörs- och sjuk-

sköterskestudenter ingick i testpanelen. Testpersonen fick i uppgift att öppna en dörrmockup 

utan att ha erhållit instruktioner 

om hur denna fungerar innan. 

Dörrmockupen (figur 15) var 

konstruerad av spånskivor; själva 

handtaget och skålen var dock det 

som Hellbergs använder på sina 

dörrar. Skålhandtaget satt på 

samma höjd som specificerats 

som standardhöjd av Hellbergs 

International AB (1100 mm från 

golvet). Det som var av intresse i 

testet var hur testpersonerna valde 

att greppa handtaget samt vilket 

intryck av handtaget de fick. Efter 

att testpersonen fått öppna dörren 

ställdes en rad frågor:  

1: Var det uppenbart hur du skulle 

öppna dörren?  

2: Varför var det uppenbart/inte uppenbart? 

3: Kunde du greppa handtaget på ett bekvämt sätt? 

4: Hur upplevde du handtaget som helhet?  

Figur 15, Dörrmockup 
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Testpersonerna filmades vid användandet av dörren sen antecknades resten av intervjun på 

papper.  

2.8.2 Sammanfattning av användartester 

Filmerna analyserades med fokus på hur testpersonerna greppade handtaget. Slutsatsen blev 

att det vanligaste sättet att greppa handtaget var med vriden högerarm (hälften av testperso-

nerna) med varierande antal fingrar (figur 16). Näst vanligast var att greppa handtaget från 

höger genom att stoppa in tre till fyra fingrar innanför handtaget (figur 17). Feedback 

från testpersonerna innefattade att det var trångt att komma åt och greppa handtaget samt att 

det var obekvämt att dra i för att det var vassa kanter på det. De flesta av testpersonerna tyckte 

att det inte var helt uppenbart hur handtaget fungerade, dvs. om det skulle vridas eller dras 

utåt för att aktiveras. En av testpersonerna upplevde viss smärta i sidan av ryggen vid öppning 

av dörren (testpersonen greppade med vriden högerarm, fem fingrar). Hela testet finns beskri-

vet i bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                              

      

Figur 17, grepp med "hammargreppet"  

Figur 16, grepp med vriden hand 
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2.8.3 Slutsats av tester 

Att greppa handtaget med vriden högerarm visade sig vara det vanligaste sättet bland testper-

sonerna att öppna dörren. Testpersoner med mindre händer valde i flera fall att greppa hand-

taget från höger genom att föra in fingrarna under och runt handtaget. Detta medförde en bätt-

re vinkel på armen ur ett ergonomiskt perspektiv. Enligt Haslegrave & Pheasant (2006) är 

detta sätt att greppa ett handtag bättre, då armen och handleden är i neutralläge, än att fatta det 

med vriden arm. Dock så uppstod det problem för försökspersoner med medelstora och stora 

händer då handtaget skulle vridas eftersom kanterna på skålen var i vägen.  Detta pekade på 

att avståndet mellan handtaget och skålen borde ökas samt att kanterna på skålen bör anpassas 

så att även personer med medelstora och stora händer kan greppa handtaget på det viset. 

2.8.4 HTA/ Kognitiv genomgång  

En HTA (Hierarchial Task Analysis), gjordes för att visualisera hur en dörr öppnas. Alla ste-

gen, från lokalisering av dörr till användning av handtag analyserades. HTA:n (figur 18) an-

vändes som grund till en kognitiv genomgång. En kognitiv genomgång (se bilaga 2) utfördes 

på Hellbergs dörr med skålhandtag. Genom en detaljanalys av dörren, dess funktioner och vad 

som krävs för att öppna den lades en grund för utvecklandet av ett nytt skålhandtag. 

Figur 18, HTA 
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2.9  Problemdefinition 

Innan problemet kunde definieras, identifie-

rades först kortfattat de olika intressenternas 

behov. Detta gjordes för att få en överblick 

av problemet och summera resultaten från 

de olika metoderna i förstudien. 

De intressenters behov som är relevanta att ta hänsyn till i detta projekt är 

användare, kund samt företag. De viktigaste behoven från varje grupp av in-

tressenter sammanställdes.   

Behov från användare - Lätt att förstå hur det fungerar. Lätt och bekvämt att 

använda för en förstagångsanvändare.  

Behov från kund - Billigt, bra, går ej sönder lätt, om det går sönder så ska det 

vara lätt att laga/få fram reservdel  

Behov från företag - Möter kraven från kund och användare. Bättre än kon-

kurrenternas lösningar. Passande design, gärna med någon ”unik selling 

point”.  

Med denna överblick i bakhuvudet sammanfatta-

des vad problemet bestod av, problemet definie-

rades. Detta gjordes från två perspektiv, från fö-

retaget (A) och från designernas (B) sida. 

A) Från företaget förmedlades en del problem 

med dagens handtag (personlig kontakt med Se-

bastian Hellberg):  

– det är för dyrt, detta på grund av en komplice-

rad tillverkningsprocess 

– design och ergonomi var inte till belåtenhet  

– företaget ville ha ett eget handtag   

 

B) Från designernas sida samlades problemen in 

genom tester och iakttaganden: 

– Det är ej uppenbart hur handtaget och dörren 

ska öppnas, ska handtaget vridas eller dras i? 

Handtaget visar ej tydligt att dörren ska skjutas åt 

sidan. 

– Designen är ”slarvig och ful”. 

– Det är oklart hur handtaget ska greppas. (figur 19) 

1) med höger hand bakom handtaget  

2) med höger hand vriden fram handtaget  

3) med vänster hand framför handtaget  

– Det är dåligt med utrymme, fel storlek mm: (figur 20) 

Figur 19, Olika sätt att greppa ett handtag 

Figur 20, utrymme 

Figur 21, Negativ analys 
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a) avstånd mellan skålkant och handtag är för stort till höger 

b) avstånd mellan skålkant och handtag är för stort till vänster 

c) avståndet mellan botten på skålen och handtaget är för litet 

d) ej plats för hand i läge 1, se figur 19. 

e) Handtag med skål visar ej tydligt hur de ska användas, detta är ett stort problem i eva-

kueringssituationer. 

För att få fram ytterligare problem gjordes en negativ analys (figur 21). Syftet med denna var 

att få fram negativa aspekter på dagens skålhandtag.    

Resultatet av problemdefinitionen samt tidigare arbete med förstudien sammanställdes till en 

preliminär specifikation (figur 22).   

2.10 Diskussion – Förstudie 

Användartesterna visade på att det är eftersträvansvärt att dagens handtag går att greppa med 

arm och handled i neutralposition då de flesta av testpersonerna ville greppa på detta vis. De 

få testpersonerna som hade tillräckligt små händer valde detta grepp för att öppna dörr-

mockupen. Den större andelen testpersoner som inte fick plats med handen bakom handtaget 

var tvungna att ändra grepp för att utföra uppgiften, dock påtalade flera att de inte tyckte att 

det kändes rätt att göra så.  

Figur 22, Preliminär specifikation 
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Profiler och scenarios gjordes för att föra ett resonemang kring vilka de potentiella användar-

na är, vilka deras egenskaper är och därmed vilka mått och aspekter som spelar in på handta-

gets design. Scenarios gjordes för att visualisera hur brukandet av handtaget kan gå till och 

därmed få en överblick av de problem som kan uppstå vid brukandet av skålhandtaget. 

Konkurrentanalysen bjöd inte på någon ny intressant fakta då de skålhandtag för marina 

skjutdörrar som undersöktes visade sig ha i stort sett samma utformning som Hellbergs hand-

tag.  

Analys av liknande handtag gav inga nya lösningsidéer. En hel del olika möjligheter att öppna 

en dörr och utforma ett handtag uppmärksammades, det finns många lösningar som är rele-

vanta gällande olika funktioner, t.ex. handtag som: eliminerar risken att fastna med kläder i 

det, som ger mycket bra grepp eller handtag som visar på öppningsriktning. Dessa lösningar 

går dock ej att använda enskilt, för att lösa problemställningen, t.ex. kan ett bilhandtag inte 

appliceras direkt utan att modifieras, då de inte fyller alla krav i kravspecifikationen, t.ex. ett 

handtag med bra grepp är oftast ej flush. Dessa olika lösningar gav dock projektgruppen inspi-

ration om vad som kunde framställas.  

Alternativa material undersöktes. En sökning i materialprogrammet Granta (Ces EduPack, 

2010) gjordes för att se vilka alternativa material som skulle kunna användas. Efter kontakt 

med handläggare på företaget togs dock beslutet att skålhandtaget ska tillverkas i rostfritt stål. 

Detta pga. de regler som finns samt att det är standard i branschen. En förbättring gällande 

ytfinish för att motverka fläckar och repor skulle kunna vara att tillverka handtaget i borstat 

rostfritt stål. 

Den kognitiva genomgången och HTA-studien gav relevant information i form av vikten av 

god mappning, det ska tydligt visas att dörr ska skjutas åt sidan samt att det ska tydligt visas 

hur handtaget ska manövreras samt var det befinner sig på dörren. Detta är extra viktigt vid 

evakueringsituationer, då en person snabbt behöver ta sig igenom dörren. 

I designbriefen angavs ett antal produktkriterier från företagets sida, dessa kriterier innehöll: 

Skålhandtaget ska klara brandtester samt vara robust och klara hårdhänt hantering. Det ska 

vara lättförståeligt för en förstagångsanvändare samt vara bättre än dagens handtag och inte 

kosta mer än dagens handtag. Det ska fungera med Hellbergs skjutdörrar samt helst även de-

ras slagdörrar. Det ska vara flush samt anpassat för nödsituationer. Det ska även vara konstru-

erat så att användaren inte fastnar i det.  

De initiala målen för projektet utvecklades och resulterade efter en förstudie i en preliminär 

specifikation. Denna är mer detaljerad, samt innehåller fler krav. Den stora skillnaden är vida-

reutvecklingen av ”ska vara bättre än dagens handtag”. Kraven på ergonomi samt måttföränd-

ringar som tillåter en större användargrupp är det som lagts till i den preliminära specifikatio-

nen. Att skålhandtaget ska fungera på slagdörrar har inte ändrats till ett krav utan förblivit ett 

”bör”, dvs. att om möjlighet finns ska detta göras men fokus läggs på skjutdörrar. Kravet i 

initiala specifikationen: ”skålhandtaget ska klara brandtester”, tolkas i den preliminära speci-

fikationen som ”ska vara konstruerat i rostfritt stål”, detta kunde förtydligas genom att lägga 

till ”och klara brandtester”.  
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2.11 Slutsats - Förstudie 

Att använda hammargreppet är det bästa sättet att greppa handtaget. Detta påvisades både av 

användartesterna då en majoritet av testpersonerna ville greppa handtaget på detta vis samt 

litteratur inom området. Anledningen till att det är bäst att greppa handtaget med hammar-

greppet är att armen och handen är så nära dess neutralläge som möjligt. För att möjliggöra 

detta måste avståndet mellan handtaget och skålen ökas. 

Skålhandtaget ska vara designat för en så stor användargrupp som möjligt. Det går inte att 

inrikta sig på en specifik användare eller generalisera mellan olika användargrupper. Det är 

svårt att anpassa utformningen av skålhandtaget så att det passar alla användare fullt ut. Dock 

ska skålhandtaget vara utformat så att så många användare som möjligt förstår hur det ska 

brukas. Skålen ska påvisa för brukaren hur handtaget ska vridas, samt hur, och åt vilket håll, 

dörren ska öppnas. Detta görs med hjälp av semantik, god mappning och andra hjälpmedel för 

att vägleda användaren till att använda handtaget på bästa sätt.   

Skålhandtaget ska tillverkas i borstat rostfritt stål, samma material som dagens handtag är 

tillverkat av ska användas (rostfritt stål 304 eller 316L). Anledningen till att ytan ska vara 

borstad är att det motverkar uppkomsten av repor. Detta beslut togs tillsammans med handle-

dare på företag. 

Den mall som användes för den kognitiva genomgången var främst anpassad för visuella 

gränssnitt, t.ex. de som finns i en dator. Giltig information som varit användbar för koncept-

generering har dock erhållits. 

Undersökningen av IMOs bestämmelser gällande nödbelysning resulterade i ett beslut att ap-

plicera efterlysande markeringar på skålhandtaget, dels för att markera dess position, dels för 

att tydliggöra hur det ska manövreras.  
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3 Konceptutveckling 

3.1 Utvecklingsprocess 

En konceptvecklingsfas kan delas upp i divergenta och konvergenta faser. En stor mängd 

koncept tas fram för utvärdering (divergent fas). Utvärderingen resulterar i att en del koncept 

väljs bort (konvergent fas) till fördel för andra koncept som väljs ut för vidareutveckling. Va-

let av koncept att jobba vidare med görs med hjälp av strukturerade metoder i form av tabeller 

och matriser (Ulrich & Eppinger, 2008). Projektet förklaras med hjälp av faser då konceptge-

nerering och konceptval inte alltid är ett linjärt flöde, utan snarare överlappar varandra vid 

flera tillfällen. 

För att generera koncept på en ny produkt behövs främst kreativitet och strukturerade meto-

der. Att vara nyfiken, ta risker och att experimentera är centrala delar i en kreativ process.  

Förstudien visar på att det är bättre att greppa handtaget med hammargreppet. Detta kan möj-

liggöras antingen genom att t.ex. flytta ut manöverhandtaget, att sätta in en fjädermekanism i 

handtaget, dvs. ett handtag som fjädrar ut för att ge mer utrymme, eller en kombination av 

båda. 

Skålen kan förbättras med avseende på dess form och ytfinish. Formen ska förmedla hur 

handtaget och dörren ska användas. Skålen kan även ändras för att ge mer rum för handen då 

den greppar och vrider handtaget. 

Från första början av projektet jobbade projektgruppen med att komma på möjliga lösningar 

baserade på designbriefens problemuppdelning parallellt med förstudien. För att få fler lös-

ningsförslag gjordes även en brainstorming.  

3.1.1 Idégenerering 

För att generera lösningar på rådande problemställning gjordes en brainstorming. Deltagarna 

var 8 studenter från designingenjörsprogrammet. Dagens handtag visades för deltagarna för 

att förklara problemställningen. Det problem som togs upp i sessionen var dels hur ett skål-

handtag kan utformas för att påvisa att det ska vridas, samt hur problemet med att det ska vara 

flush samtidigt som det ska kunna greppas med hammargreppet av så många användare som 

möjligt (figur 22). Även hur skålhandtaget ska utformas för att påvisa för användaren att dör-

ren ska skjutas åt sidan togs upp. Deltagarna ombads skissa lösningsförslag på detta under 

strukturerade former som följdes upp med en diskussion om de lösningsförslag som genere-

rats. 

Hur kan skålhandtaget utformas för att visa på att dörren ska skjutas åt sidan? 

Att utforma handtaget så att det visade på vilken sida det skulle greppas på var ett sätt som 

flera av deltagarna ansåg påvisa att dörren ska skjutas i sidled. Att lägga till pilar, skåror eller 

text var ett annat förslag för att berätta för användaren åt vilket håll dörren ska skjutas. Genom 

att placera handtaget till vänster i skålen och på så vis skapa en öppen/tom yta till höger i skå-
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len var också ett förslag som presenterades. Att låta handtaget vara vinklat i utgångsläget var 

enligt gruppen också ett bra sätt att visa på att dörren ska skjutas åt sidan samt att påvisa att 

handtaget ska vridas (figur 23). En del andra idéer som kom fram var att göra ena sidan av 

handtaget vass och taggig för att tvinga användaren att greppa den andra sidan samt att utfor-

ma handtaget som ett grepp för klätterväggar. 

Hur kan skålhandtaget utformas för att påvisa att det ska vridas? 

Många lite udda idéer framfördes här, som att byta ut handtaget mot en gammaldags båtratt 

eller att forma det som en klocka eller en propeller. Dessa idéer ansågs inte vara lämpliga att 

använda sig av fullt ut, men de förde diskussionen och skissandet vidare och öppnade upp för 

mer användbara lösningar. De idéer som kom fram bestod mestadels av att tillföra radier och 

cirklar, samt att låta handtaget sättas i sammanhang med vinklar. Att fästa handtaget på en 

rund axel ansågs av flera i gruppen skapa en känsla av att handtaget skulle vridas runt denna 

(figur 23). Ett annat sätt som ansågs påvisa rotation var att sätta radier på skålen som följer 

handtagets vridningsmönster, t.ex. att forma skålen som en tårtbit med en ytterradie som följer 

handtagets vridningsradie.  

  

Hur ska skålhandtaget utformas för att kunna greppas av en större andel av användar-

na med hammargreppet utan att handtaget sticker ut från skålhandtagets profil? 

  

För att klargöra problemställningen med att handtaget ska kunna greppas av en större andel 

med hammargreppet samtidigt som det inte sticker ut från skålhandtagets profil fick gruppen 

undersöka dagens handtag. Med detta framför sig fick de diskutera och skissa på olika alterna-

tiv för att lösa problemen. För att lösa problemet med att tillåta en större del av användarna att 

greppa handtaget med hammargreppet utan att handtaget sticker ut utanför dörrprofilen disku-

terades i första hand hur avståndet mellan handtaget och skålen skulle kunna ökas. Lösnings-

förslag för att öka avståndet mellan handtaget och skålen var t.ex. att göra skålen djupare, att 

flytta ut handtaget alternativt göra det tunnare och på så vis få ut några millimeter extra. Att 

flytta ut handtaget resulterar i att det sticker ut från skålhandtagets profil och därmed inte är 

en lämplig lösning på problemet. Att göra det tunnare kan påverka hållfasthetsegenskaperna 

på ett negativt sätt samtidigt som kan medföra att det blir vasst att greppa. Att möjliggöra att 

handtaget kan vinklas ut genom att sätta ett fjäderbelastat gångjärn vid fästet i skålen var ett 

resultat av att försöka komma runt den problemställningen. 
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Figur 23, Skisser 
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Diskussion idégenerering 

För att en förstagångsanvändare ska förstå hur en skjutdörr med ett skålhandtag ska brukas är 

det viktigt att designen förmedlar hur detta ska ske. Brainstormingsessionen resulterade i flera 

möjliga lösningsförslag. För att visa på att dörren ska skjutas åt sidan kan handtaget placeras 

till vänster i skålen när dörren ska skjutas till höger. På detta vis är dagens handtag utformat. 

Andra förslag som kom fram för att påvisa detta var att märka ut med pilar åt vilket håll som 

dörren ska skjutas åt eller att horisontella skåror i skålen för att påvisa detta. För att påvisa att 

handtaget ska vridas ansågs radier och vinklar som överensstämde med handtagets rörelse-

mönster vara ett bra sätt att förtydliga för användaren hur handtaget ska brukas. Att utforma 

skålen som en tårtbit ansågs också påvisa att handtaget skulle vridas. Gruppens första lös-

ningsförslag för att öka avståndet mellan skålen och handtaget var att göra skålen djupare 

eller att skjuta ut handtaget från skålen. Dessa lösningar fungerar tyvärr inte fullt ut med kra-

ven ställda på fodertjocklek i dörren samt att handtaget inte får sticka ut ur skålens profil. Det-

ta problem går dock att kringgå genom att sätta en fjäderbelastad led i handtagets fäste så att 

handtaget kan vinklas ut.   

Slutsats idégenerering 

Det är viktigt att skålhandtaget tydligt visar för användaren hur det ska användas genom tyd-

lig mappning. Deltagarna i brainstorming-sessionen ansåg att genom att lägga till radier och 

vinklar i designen som följer handtagets rörelsemönster påvisar att handtaget ska vridas. Att 

placera handtaget på vänstra sidan av skålen påvisar att det ska dras åt höger. Ett fjäderbelas-

tat handtag är en bra lösning för att öka avståndet mellan skålen och handtaget utan att frångå 

kravet att handtaget inte får sticka ut från skålens profil.    

3.2 Konceptutveckling  

Med brainstormingen avklarad gjordes en sammanställning som innefattade koncept och idé-

er. Projektgruppen diskuterade möjliga sätt att sätta ihop de olika idéerna. Med stöd av kvanti-

tativa strukturer gjordes först ett försök till hur ett skålhandtag kan se ut. Punkter som under-

söktes var om handtaget kanske kunde sitta på ett annat ställe, eller om någon del kan byta 

plats med en annan? Kan problemet tacklas på ett sätt som ej undersökts? Lösningarna på 

dessa frågor som projektgruppen kom fram till sammanställdes med skisser (figur 23) för att 

sedan diskuteras med handledare på företag.  

3.3 Konceptval  

3.3.1 Dialog med handledare på företag 

För att få företagets synpunkter på de idéer som genererats under idégenereringsfasen och 

komma vidare med konceptvalsfasen gjordes ett besök på Hellbergs. 

Handledaren på företaget gillade idén att förtydliga hur handtaget ska användas. Det ansågs 

vara lämpligt att detta görs med utformning av skålen t.ex. i form av utfasningar och radier 

som följer manöverhandtagets rörelse. Det är dock att föredra att utkanten på skålen är fyrkan-
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tig, dels för att det blir lättare att montera, dels för att det är bättre ur tillverkningsperspek-

tiv. Att applicera efterlysande tejp eller färg på handtaget ansågs vara intressant då det får 

skålhandtaget att stå ut ur mängden och därmed fungera som en "unique selling point". Efter-

lysande tejp är även bra ur nödsituationsperspektiv då den lyser när annan belysning har falle-

rat och därmed vägleder passagerare mot dörr och handtag för snabb evakuering.  

Baserat på användarstudierna samt Haslegra-

ve & Pheasant (2006), stod det klart att hand-

taget bör greppas med "hammargreppet" istäl-

let för att vrida armen och greppa med finger-

topparna. Handledaren på företaget ansåg att 

detta var en bra slutsats som borde vara en 

viktig faktor att ta hänsyn till i konceptut-

vecklingen och valet av koncept. Detta kan 

t.ex. göras genom att flytta ut handtaget med 

hjälp av en fjäderbelastad funktion som dras 

tillbaka i skålen för att göra den flush. 

Ytfinish på dagens skålhandtag var ej tillfred-

ställande, detta skulle ändras på kommande 

koncept. 

3.3.2 Utvärdering av koncept 

Genom en snabb analys av aspekterna 

teknisk lösning samt greppvänlighet (hur 

väl handen kan komma åt handtaget, 

samt hur ergonomiskt det är att göra det) 

undersöktes tre koncept på handtag. Des-

sa var sammanställda av brainstorming-

sessionen samt mötet med handledare på 

Hellbergs. 

Koncepten var: A) Diagonalt ut B) Fjä-

derbelastat diagonalt ut C) Fjäderbelastat 

rakt ut   

Koncept A: Diagonalt ut (figur 24) 

För att öka avståndet mellan skål och handtag och samtidigt 

påvisa för användaren åt viket håll handtaget ska dras togs 

konceptet "Diagonalt ut" fram. Konceptets mekanism går ut på 

att handtaget är monterat på ett snett lager som handtaget vilar 

på. När användaren drar i handtaget rör det sig snett utåt i den 

riktning som handtaget ska vridas i. När användaren släpper 

handtaget dras det tillbaka till sitt neutralläge genom fjäderbe-

lastningen i låsmekanismen.  

Figur 24, Koncept A 

Figur 25, Koncept B 

Figur 26, Koncept C 
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Koncept B: Fjäder diagonalt ut (figur 25) 

Konceptet "Fjäder diagonalt ut" har samma grundtanke som konceptet "Diagonalt ut". Det 

drar sig dock tillbaks till sitt neutralläge genom en fjäderbelastning. Denna fjäderbelastning är 

oberoende av låsmekanismen.   

Koncept C: Fjäderbelastat rakt ut (figur 26) 

För att öka avståndet mellan skål och handtag har ett 

fjäderbelastat gångjärn satts in i handtagets fäste. När 

användaren tar tag i handtaget vinklas det ut och tillåter 

ett bättre grepp än på dagens handtag.  

De olika koncepten diskuterades och olika lösningsför-

slag på mekanismer för dessa arbetades fram. För att få 

fram en fungerande mekanisk lösning för koncept A: 

Diagonalt ut krävdes det att ett vinklat lager var fast 

monterat på skålen. Detta ansågs inte vara en bra lös-

ning då kostnaderna för tillverkning sannolikt skulle bli 

högre än för dagens handtag och mekanismen troligtvis 

inte skulle gå att hålla inom de måttgränser som speci-

ficerats i förstudien. Ett annat problem som uppkommer 

här är att ytan bakom handtaget blir tillgängligt först 

efter att handtaget dragits ut, det ska vara tillgängligt 

innan det dras ut. På koncept B: Fjäder diagonalt ut gjor-

des en enkel 3D-modell i Pro/engineer för att se om det 

fungerade i praktiken. En snabb analys av den modellen 

visade dock att även här skulle det bli svårt att få till en 

lösning som höll sig inom måtten för att handtaget inte 

skulle sticka ut för mycket ur skålens profil. Om handta-

get sitter rakt för att sen dras ut snett och sedan vridas då 

blir vinkeln på handtaget ofördelaktig ur ett ergonomiskt 

perspektiv. Även på koncept C: Fjäderbelastat rakt ut 

gjordes en 3D-modell. Denna ansågs vara möjlig att reali-

sera med de måttkrav som fanns.  

Koncept c: Fjäderbelastat rakt ut valdes följaktligen att gå 

vidare med. En funktionsmodell i aluminium gjordes på 

Kavelbrogymnasiet i Skövde för att testa att funktionen 

fungerade i praktiken.   

3.4 Konceptutveckling, handtag 

För att förbättra ergonomin med hänsyn på greppvänlighet bestämdes det i ett tidigt skede av 

projektet att kanterna på dagens handtag behövde rundas av då de är vassa och obehagliga att 

greppa. Att göra handtaget tjockare och därmed mer greppvänligt var ej möjligt då detta skul-

le medföra mindre plats mellan handtag och skål och/eller göra att handtaget skulle sticka ut 

Figur 27, Pappmodell 

Figur 28, Bilder på handens vinkel 
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ur dörrens profil för mycket och därmed ej vara flush. Användartesterna påvisade att handta-

get bör påvisa tydligare hur det ska användas.   

Toppen på handtaget ska vara krökt (som på dagens 

handtag fast längre) detta för att förhindra att kläder fast-

nar samt att förhindra att handtaget trycks inåt och där-

med böjs.  

En modell på handtaget gjordes i CAD, denna modell 

sattes ihop virtuellt med dagens skål för att visualisera 

allt. Olika mått på hur långt ut handtaget skulle gå testa-

des. Ett 2150 mm långt handtag fjädrar ut maximalt 44 

mm med 7 graders vinkel. 

3.4.1 Undersökning av semantik och mått 

Innan utvecklingen av skålen och handtaget tog 

fart så gjordes en analys av hur många ytterliga-

re mm projektgruppen hade till sitt förfogande. 

Dagens skål är 24 mm djup vilket ger 18 mm 

mellan botten av handtaget och skål. Analysen 

visade att handtaget kan flyttas ut 5 mm, detta 

pga. att dagens handtag sitter 2 mm innanför 

skålens topp, samt att skruvarna på dagens 

handtag sticker ut 3mm från skålen. 

För att förbättra skålhandtagets egenskaper vad 

gäller tillträde för hand bestämdes det att skålens sidor be-

hövde vara fasade, syftet med detta var att möjliggöra 

grepp med hammargreppet och undvika att handryggen tar 

i skålkanten. För att bestämma vilken vinkel fasningen 

skulle ha byggdes en modell i papp för att få en approxime-

ring av lämplig vinkel på fasningen (figur 27).   

Knogarna på handen tar emot i skålens kant på dagens ver-

sion. En modell i papp gjordes i skala 1:1 och tester på hur 

mycket den skulle vara fasad gjordes. Efter en del tester 

insåg projektgruppen att fasningens vinkel var väldigt lik 

handens vinkel. Detta åskådliggjordes med en bild (skål, 

handtag och hand ovanifrån, figur 28). Vinkeln på en hand 

som greppar handtaget mättes upp, detta blev ca 10grader, 

det gjorde att skålen med en 10 graders vinkel blir 150 mm 

längre.  

Figur 29, Polyuretanskummodell 

Figur 30, Undersökning 

Figur 31, Detaljer 
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En skål med fasning tillverkades i polyuretanskum (figur 

29). Den första varianten gjordes för att testa vilken vin-

kel som var lämplig för att komma åt handtaget. 150 mm 

som var valet i pappmodellen (figur 27) bedömdes vara 

för stor, skålen blev mer än dubbelt så stor, istället valdes 

en fasning på 15.7 grader vilket förlänger skålen med 

85mm. Då en hand greppar handtaget sker det inte som 

på figur 28 högst upp utan det sker oftast med vriden 

vrist som i figur 28 längst ner. Detta medför att en vinkel 

på 10 grader ej är nödvändig.   

När handen förs in slår fingrarna i skålens kant, detta kan 

förhindras genom att flytta handtaget mot mitten av skå-

len alternativt göra en fasning på denna sida också. Den-

na fasning kan även nyttjas för att ge tillträde till använ-

dare med stora handskar.  

Vid utvecklingen av skålens 

utseende och därmed skå-

lens semantik (hur skålen 

visar för användaren hur 

handtaget ska användas), 

gjordes en analys av olika 

detaljer som kan påvisa 

vridning/rotation. Under 

förstudien och utvecklings-

arbetet studerade och analy-

serade projektgruppen en 

mängd handtag och möjlig-

heter att öppna en dörr. 

Dessa idéer sammanställdes 

i figur 31 där ett rött hand-

tag ska öppna en dörr. Ge-

nom handtaget och/eller 

skålens form samt skå-

ror/spår i skålen ska det 

framgå hur handtaget vrids.  

En undersökning gjordes där 30 st personer (slumpvis utvalda människor på Högskolan i 

Skövde) fick titta på figur 30 och sedan besvara frågan: åt vilket håll vrids/skjuts handtaget? 

Resultatet var entydigt: de sätt som projektgruppen trodde att handtaget skulle öppnas när de 

sammanställde figur 31 var likaställt med undersökningens resultat; t.ex. en större yta vid si-

dan av handtaget visar att det ska dit, pilar/spår fungerar som riktlinjer, skålens form som föl-

jer handtagets rörelse samt cirklar som indikerar rotationspunkter. Dessa detaljer/faktorer ver-

kar centrala för projektet, de är inte ett bevis men definitivt riktlinjer för fortsatt arbete.  

Detaljer som påvisar vridning/rotation av öppning av dörr är (figur 31): 

1: skålen formas som en tårtbit med böjen i handtagets rörelseriktning.  

 

Figur 32, olika former på skålen som kan 
påvisa rörelse  

Figur 33, sammanställning av olika former som kan påvisa rörelse 
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2: toppen på skålen rundas.  

3: en skåra som går i skålen samt i handtaget 

och dess riktning.  

4: ett antal skåror i skålen. 

5: en ring under handtagets rotationspunkt. 

Även tre stycken lösningar där handtaget 

påvisar riktning visualiserades med hjälp av:  

6: en cirkel där handtagets rotationspunkt 

sitter.  

7: botten på handtaget är rundat.   

8: en pil liknande utformning på handtaget. 

Text och pilar är också möjligheter att påvisa 

riktning och rotation. 

3.5 Konceptgenerering, skål 

Med Hellbergs skål som utgångspunkt och 

Adobe Illustrator (nedan AI) som verktyg skis-

sades ett antal konceptmöjligheter på skålar 

fram i 2D. Olika former som på olika sätt kan 

påvisa rörelse gjordes i figur 32 och i figur 33. 

Dessa sammanställdes (figur 34) och utveck-

lades med en morfologisk tabell (Österlin, 

2007).    

3.6 Konceptval, skål 

Ett antal skålar valdes att gå vidare med (figur 34), både 

projektgruppen och handledaren valde de som passade 

bäst utifrån tidigare krav och riktlinjer som specificerades i 

förstudien och konceptgenereringen.  

Ett krav uppkom från Hellbergs på att handtaget ska vara 

symmetriskt och därmed fungera på båda sidorna på dör-

ren (från skålkoncept 33 i figur 34). Detta krav förenkla-

de konceptvalet markant då alla icke symmetriska hand-

tag gick bort.  

En annan synpunkt från Hellbergs var att låsmekanismen som sitter i dörren har ett nyckelhål, 

detta hål används sällan men måste dock beaktas vid utvecklingen av en ny skål. Det är inte 

ett krav att skålen ska sitta på ett sätt att nyckelhålet går igenom skålen, ett extra hål kan göras 

i dörren för detta. Dock så måste hänsyn tas till detta nyckelhål på så vis att det inte får vara 

något i vägen, t.ex. skålens kant, en skruv eller annan funktion. 

 

Figur 34, fler former som påvisar rörelse 

Figur 35, skålens vinkel 

Figur 36, slutval 
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3.7 Konceptgenerering, skålens mått 

Vid utveckling av en skål med fjäderbelastat handtag är det viktigt att skålen först ger tillträde 

för en hand bakom handtaget men när handtaget sedan vrids är det ca 40 mm (beroende på 

vinkel samt längd på handtag) från skålen och då är fasning ej längre relevant, detta innebär 

att fasning kan minskas. Vid utveckling av ett handtag utan fjäderbelastning ska fasningen 

vara längre och med mindre gradantal. Ett koncept med mått som passar ett fjäderbelastat 

handtag gjordes. Från handtagets kant till fasningens början: 40 mm, fasningens längd: 45 

mm, fasningens vinkel: 28 grader.  

3.8 Konceptval, skålens vinkel 

Efter ytterligare diskussion med Hellbergs valdes 

ett koncept att gå vidare med (figur 36, till väns-

ter), detta förfinades och gjordes med mer exakta 

vinklar och fasningar (figur 37, till vänster). Kon-

ceptet vreds 10 grader åt (figur 35) sidan för att ge 

ytterligare vägledning i hur handtaget ska vridas. 

Valet föll på bilden till höger i figur 36. Handtaget 

i skålen vreds för att det inte skulle upplevas som 

snett (figur 36) och därmed ostadigt. En diskussion 

med handledare på Hellbergs angående utseendet 

på skålhandtaget resulterade i riktlinjer att följa för 

att skålhandtaget skulle se stadigt ut. Om ett hand-

tag är några grader snett, samt utan andra referen-

ser som stödjer att det ska vara det, t.ex. en lika 

snedställd skål, då kan det se ostadigt ut. Om skål-

handtaget ska vara vinklat är det viktigt att 

vinklarna passar in i resten av designen (figur 37). 

Då handtaget vrids ändras de andra måtten på skå-

len, de minskas igen (figur 38) för att anpassas 

efter de mått som valts i 3.7. Skålen såg slutligen 

ut som i figur 39. Fler skålar skissades med AI, 

denna gång ändrades de olika radierna. Detta resul-

terade i koncepten i figur 40. 

Figur 38 Figur 39 Figur 37 

 

             Figur 40, koncept 
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Förklaring på de olika skisserna (figur 40): 

 42: har radier som följer handtagets rotationspunkt. 

 43: kanterna (rött) har flyttats in för att tillåta fasningen (blått) att gå hela vägen upp 

till kanten (grönt). 

 44: de övre radierna (rött) följer handtagets rotationspunkt som 42, de undre radierna 

(blått) är samma som de övre (men följer inte handtagets rotationspunkt). 

 45: sidorna (blått) har flyttats up så att handtagets topp ej överskrider (rött) radien. 

 46: samma som 45 men med mindre radier (grönt). 

 47: som 42 fast med mindre radier. 

 48: som 47 fast med radier där nere. 

 49: raka linjer på insidan (rött). 

 50: raka linjer på utsidan. 

 51: har raka linjer (rött) där uppe och radier (blått) där nere.  

Från dessa skisser valdes skål nummer 44 (längst upp till höger i figur 40) att utveckla, detta 

pga. dess tydliga semantik: den övre radien följer handtagets rotation, den undre radien är 

samma som den övre. Detta tillsammans med att både handledare på Hellbergs samt projekt-

gruppen tyckte att formen var den som var mest tilltalande samt gav nog med plats för handen 

att greppa handtaget. 

Gällande handtaget valdes att det skulle ha en rund del vid dess rotationspunkt för att visa på 

hur det ska användas, dvs. att det ska vridas (figur 41). 

3.9 Konceptutveckling, CAD 

Med konceptvalsfasen avslutad började den faktiska utvecklingen, 

en modell skapades i CAD med exakta mått och radier. Handtagets 

längd ändrades och sattes till 2150 mm. Denna byggdes senare i po-

lyuretanskum för att testa funktionen. Skålhandtaget monterades på 

en förenklad dörrmodell, det greppades och vreds för att testa funk-

tionaliteten, vilket är svårt att göra med en datormodell. Vissa mått 

ändrades, främst radier i skarvarna mellan vissa ytor. Detta pga. att 

de var onödigt stora, samt att de inte såg tilltalande ut. 

Projektgruppen valde även att konstruera handtaget med en längre 

böj på toppen. Risken finns att en användare får för sig att trycka på 

handtaget. I sådana fall tar denna emot handtaget och riken för att 

det deformeras minskas. En längre böj minskar även risken att an-

vändaren fastnar med kläder i handtaget. 

3.10 Efterlysande dekaler 

Radier och vinklar visar för användaren hur skålhandtaget ska användas. Efterlysande dekaler 

kan användas som ett komplement när sikten är nedsatt, t.ex. vid rökutveckling eller om be-

lysningen har slocknat. Fördelen med detta är att det är lättare att se skålhandtagets position 

samt hur det ska användas. Detta implementerades som ett tillval på skål och handtag efter att 

granskning av bland annat LLL (low location lightning) gjorts. Enligt Szemler Gabor på 

 

        Figur 41, valt koncept 



Högskolan i Skövde  Utveckling av skålhandtag till brandsäker  
Institutionen för teknik och samhälle  skjutdörr för marint bruk 
Nettelbladt & Nerell Examensarbete i integrerad produktutveckling 

 

32 

 

Transportstyrelsen (Personlig kontakt, 2010-03-10) ska det enligt rådande reglemente inte 

vara något problem att utrusta skålhandtaget med efterlysande tejp. 

3.11 Hållfasthetsanalys 

Den kritiska delen ur hållfasthetssynpunkt på det nya handtaget 

är området kring gångjärnet (figur 42) samt var det kan uppstå 

spänningskoncentrationer. Beräkningar på sprinten som kopplar 

ihop de båda delarna med varandra gjordes. En kraft
4
 på 200N 

anbringades i toppen på handtaget riktad utåt. En kritisk del i 

konstruktionen är sprinten, så därför utfördes beräkningar på 

denna (bilaga 3). Genom en jämviktsekvation beräknades kraf-

ten på sprinten till 2150N. Skjuvspänningen i sprinten beräkna-

des till 54,74 MPa. Då Rp0,2 för rostfritt stål 304 är 215 MPa 

(Matweb, 2010) erhålls en säkerhetsfaktor på ungefär 4 vid 

dessa förhållanden. 

Vid vridning åt sidan anbringades samma kraft 

i toppen av handtaget fast riktad åt sidan. Kraf-

ten som påverkade sprinten beräknades till 

3250N. En skjuvspänning i sprinten beräkna-

des till 165 MPa. Då Rp0,2 för rostfritt stål 

304 är 215 MPa håller konstruktionen med 

marginal.  

För att ta reda på vart det kan uppstå spän-

ningskoncentrationer gjordes finita element-

analyser i Pro/engineer Mechanica. De fall 

som undersöktes var tryck åt sidan och tryck 

utåt (figur 43). En utbredd last lades på i båda 

fallen på en yta som skulle simulera en hand 

som anbringar en kraft. Samma värde på lasten 

användes i de båda fallen, storleken på lasten 

är i det här fallet dock mindre intressant, pla-

ceringen av eventuella spänningskoncentratio-

ner är ej beroende på storleken på lasten. Vid 

belastning i sidled ställdes randvillkoren in så 

att hålet där sprinten ska sitta var fast inspänt. 

Vid tryck utåt ställdes randvillkoren på hålet 

in så att det kunde rotera kring sin axel men i 

övrigt var fast inspänt. Ytterligare randvillkor 

som lades till var en kontaktyta längst ner 

som låstes i djupled för att påvisa kontakt 

med fästet i handtaget. 

                                                            
4 Lasten är baserad på att det krävs en dragkraft på 170 N för att öppna dörren vid ett normalt öppnande, dock 
så kan större krafter behöva anbringas om t.ex. skeppet har slagsida och dörren är vinklad, därför valdes ett 
högre värde på lasten 

Figur 43, Belastning från sidan respektive utåt med 240 N 

Figur 42, Gångjärnet 
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Vid belastning från sidan indikerades spänningskoncentrationer vid handtagsfästet (figur 44). 

Dessa reducerades genom att lägga till radier på detta område. Vid belastning utåt indikerades 

även spänningskoncentrationer i samma område. Dessa reducerades genom att material lades 

till runt det berörda området (figur 45).  

Dagens handtag undersöktes även i Pro/engineer mechanica för att jämföra resultaten från det 

nya handtaget. Liknande spänningskoncentrationer uppstod då vid samma område (figur 46). 

3.11.1 Diskussion och slutsats hållfasthet. 

Området kring sprinten ansågs vara den kritiska delen i konstruktionen. Andra delar som in-

går i konstruktionen dimensionerades enligt mått från dagens handtag, dessa frångår därmed 

inte kraven på hållfasthet. Då skjuvspänningen i sprinten uppgick till 165 MPa, vilket ligger 

nära Rp0,2: 215 MPa, bör materialet i sprinten ändras till ett material med högre sträckgräns 

t.ex. rostfritt stål S32205 som har Rp0,2 460 MPa (Matweb 2010). Fästet undersöktes inte ur 

hållfasthetssynpunkt då det är dimensionerat som dagens handtagsfäste och därmed uppfyller 

kraven på hållfasthet. 

  

Figur 46, spänningskoncentrationer på dagens handtag.  Figur 44, spänningskoncent-
rationer kring handtagsfäs-

tet. 

Figur 45, material lades till 
för att reducera dessa. 
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4 Resultat 

Det vidareutvecklade skålhandtaget (figur 47) har ändrats så att det är möjligt för användaren 

att greppa det utan att vrida arm och handled. Detta är möjligt då avståndet mellan skålen och 

handtaget ökades från 18 mm till 23 mm (bilaga 4). En fjädermekanism i handtaget (figur 48 

& 50) som tillåter att handtaget fjädrar ut (total 31 mm vid lägsta punkten och 44 mm högst 

upp) möjliggör även att hela handflatan kan föras in bakom handtaget och inte bara fingrarna. 

Även en person med tjocka handskar kan greppa handtaget utan att det blir för trångt.  

Designen på skålhandtaget har förbättrats så att formspråket 

tydligt visar hur handtaget ska manövreras. För att skål-

handtaget ska vara lättare att se vid rökutveckling eller när 

belysningen fallerat finns det som tillval att efterlysande 

tejp kan monteras i skålen och på handtaget. Den efterly-

sande tejpen är placerad så att den tydliggör var handtaget 

och skålen finns samt att handtaget ska vridas. En SLS (se-

lektiv laser sintring) framställd modell (figur 49) gjordes för 

att testa dess funktioner, bl.a. greppvänlighet och form. 

P.g.a. att modellen var gjord i plast kunde ej handtaget tes-

tas på riktigt, dvs. i t.ex. paniksituationer eller att helt enkelt 

öppna en dörr. Däremot kunde den monteras på låsmeka-

nismen för att säkerhetsställa att skål med handtag kunde 

manövrera den. 

 

 

Figur 48, sida Figur 47, rendering fram 

Figur 50, fjäder 

Figur 49, SLS modell 
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4.1 Handtag 

För att påvisa att handtaget ska vridas har det försetts med 

en cirkulär nedre del som påvisar detta. För att göra det mer 

greppvänligt har det förlängts så att alla användare ska 

kunna komma åt och greppa det. Formen på det nya hand-

taget liknar det gamla, men skillnader är att det nya har 

runda kanter samt att det har en längre böj på toppen som 

förhindrar att kläder fastnar i det. Böjen förhindrar även 

deformering av handtaget ifall att det trycks mot skålen då 

det tar i botten på skålen istället för att deformeras i t.ex. 

fästet. 

Handtaget sitter fast i ett gångjärnsfäste med ett vinklat 

plan som tillåter att handtaget fjädrar ut 7 grader vid behov. 

Detta är lämpligt om användaren exempelvis har tjocka 

handskar på sig och behöver mer än 31mm utrymme mellan 

skål och handtag för att kunna greppa handtaget. En fjäder 

(figur 50 & 51) är monterad mellan handtaget och det vink-

lade planet på fästet som fjädrar tillbaks handtaget till sitt 

utgångsläge. Sprinten som kopplar ihop handtaget med fäs-

tet skall tillverkas av rostfritt stål S32205 som har en högre 

sträckgräns för att undvika att sprinten deformeras. Handta-

get monteras ihop med låsmekanismen på samma sätt som 

det gamla handtaget. 

4.2 Skål 

För att möjliggöra att användaren greppar handtaget utan att 

böja arm och handled har kanterna på skålen vinklats ut. 

Detta ger även mer utrymme för användaren att manövrera 

handtaget och ingen risk föreligger att handryggen slår i 

skålkanten när handtaget vrids. Fasningen av skålens kanter 

minskar även risken att användaren fastnar i handtaget när 

skjutdörren skjuts in i väggen.  

Skålen är formad som en tårtbit, denna design visar tydligt 

för användaren att handtaget ska vridas samt hur. Detta på-

visas dels genom överkantens rundning som har sitt centrum 

i handtagets rotationspunkt. Detta medför att när handtaget 

vrids så följer det överkantens rundning. När handtaget är i 

sitt neutralläge är det parallellt med skålens ena fasning. 

Motstående fasning är vinklad. Detta påvisar för användaren 

att handtaget ska dras mot den andra fasningen för att öppna 

dörren.  

Figur 52, kallpressning (Euro-inox, 
2010) 

Figur 53, kallpressning (Euro-inox, 
2010) 

Figur 51, baksida. 
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Sju skruvar används för att montera skålhandtaget på dörren. Två på varje sida förutom den 

sidan där handen får tillträde till handtaget. Då skruvarna sticker ut finns det en viss risk att 

användaren skadar sig på dessa när handtaget vrids. För att undvika detta placerades ingen 

skruv där användaren för in handen för att greppa handtaget. Detta medför att användaren inte 

riskerar att skrapa upp handryggen på ett skruvhuvud. Då det saknas en skruv där handen ska 

in visar detta också för användaren att ”här ska handen in”. 

För att det inte ska behöva tillverkas två olika skålar för att passa på höger och vänster sida på 

dörren gjordes skålen symetrisk. Det enda som skiljer en höger- mot en vänsterskål är skruv-

hålet som nämns ovan.  

Skålen går att använda på en slagdörr, vilket var ett önskemål från Hellbergs. Den vrids 

90grader i ett sådant fall. Då detta sker är det dock nödvändigt att använda ett annat handtag 

då ett fjäderbelastat inte är lämpligt att använda på en slagdörr. Ett handtag som ej är fjäderbe-

lastat men som annars har exakt samma form som det fjäderbelastade har utvecklats så att 

skålhandtaget kan användas på slagdörrar. 

Skålen tillverkades förut genom bockning och svetsning. Detta medförde att priset på skål-

handtaget blev högt då det tog lång tid att tillverka en skål. Om skålen istället tillverkas ge-

nom kallpressning effektiviseras tillverkningsprocessen avsevärt. I figur 52 visas hur kall-

pressning av rostfritt stål går till. En platt plåt läggs in i verktyget som sedan pressar det till en 

skål (figur 53).  

Lars Ottosson på Wmetal i Linköping kontaktades för en förfrågan om kostnaden för tillverk-

ning av handtaget samt skålen. Skålen kan tillverkas genom kallpressning, ett verktyg för det-

ta kostar ca 50000 kr och kostnaden för en skål blir därefter 75-100 kr. Handtaget kan tillver-

kas genom gjutning, detta verktyg kostar ca 25000 kr, kostnaden för ett handtag blir ca 100kr. 

Priserna är beräknade på en produktion om 1000 enheter. Kostnaden för tillverkningen av 

skålhandtaget är därmed sänkt till en tiondel av priset, innan var inköpspriset 2000 kr och nu 

är det ca 200 kr (inkluderar ej frakt). I dagsläget är det oklart hur stora volymer av skålhand-

tag som Hellbergs kommer låta tillverka, dock så indikerar Wmetals prisuppgifter på att kost-

naden per enhet kommer att minska.   

4.3 Rekommenderad vidareutveckling 

I och med att fjädermekanismen tillåter att handtaget fjädrar ut kan alla tilltänkta användare 

greppa det med arm och handled i neutralposition. Det medför dock att konstruktionen blir 

mer komplex då fler delar används. Då skålhandtaget även innefattar rörliga delar kan håll-

fasthetsegenskaperna i det långa loppet eventuellt försämras på grund av slitage. Vi hade ty-

värr inte möjlighet att testa detta i praktiken under examensarbetets gång på grund av svårig-

heter med att få fram en prototyp i rostfritt stål att göra tester på. Sådana tester skulle kunna 

vara att utsätta skålhandtaget för verklighetsanpassat bruk som simulerar användande i stora 

cykler. Detta bör göras innan skålhandtaget tas i bruk. Skålhandtaget är konstruerat enligt 

IMOs reglemente vad gäller brandsäkerhet, det är dock ej testat i praktiken. Brandtester bör 

således också utföras innan det sätts i produktion. Exempel på hur skålhandtaget ser ut i bruk 

visas i fotomontage i figur 54. 
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5 Diskussion 

I förstudien lades stort fokus på att undersöka den befintliga produkten för att ta reda på vilka 

aspekter som kunde förbättras. Konkurrenters skålhandtag undersöktes, dock visade det sig att 

de hade väldigt liknande lösningar, så det bidrog tyvärr inte nämnvärt till processen. Det stod 

klart att designen på dagens skålhandtag inte var fokuserad på användarvänlighet och att det 

var svårt för många att greppa skålhandtaget på ett bra sätt. Designen förmedlade inte heller 

helt tydligt hur man skulle gå tillväga för att använda handtaget på rätt sätt. Vi valde därför att 

fokusera på dessa två punkter för att förbättra dagens skålhandtag. 

En designbrief (initial specifikation) 

utformades tillsammans med krav och 

önskemål från företagets sida som för-

studien baserades på. Under förstudien 

tolkades och utvecklades dessa krav för 

att sedan resultera i en preliminär speci-

fikation som låg till grund för koncept-

utvecklingsarbetet. Specifikationen 

uppdaterades under konceptutvecklings-

arbetet med kravet på en symmetrisk 

konstruktion, detta för att skålhandtaget 

skulle kunna monteras på båda sidor av 

dörren.  

Arbetsupplägget tillsammans med en 

nära kommunikation med handledare på 

företag fungerade bra. Visserligen skulle 

mindre tid kunna ha lagts på förstudien 

då mycket arbete med att gå på djupet 

med en del problem inte resulterade i 

några ökade kunskaper då det inte fanns 

mer att hämta. T.ex. sökte vi efter ISO-

standarder att följa, men efter grundliga 

eftersökningar stod det klart att det inte 

fanns för produkten vi skulle vidareut-

veckla, det var endast IMOs reglemente 

som behövde följas.   

Det initiala kravet att skålhandtaget skulle klara brandtester tolkades i enlighet med IMOs 

regler som att det hängde främst på materialvalet, dvs. att det ska vara tillverkat av stål eller 

icke brännbart material. Det bestämdes därmed i samråd med handledare på företag att skål-

handtaget skulle vara tillverkat i rostfritt stål.   

Valet av referensgrupp i Peoplesize var brittisk man, detta för att det var standard i program-

met. Senare i projektet insåg vi att om vi hade valt amerikansk man hade vi fått ett annat tal 

att jobba med; det skiljer 1 mm mellan grupperna vid 99e percentilen. Detta visar sig dock 

inte vara ett problem då ett fjädrande handtag ger plats till alla. Det visar sig inte heller spela 

Figur 54, fotomontage: Skålhandtag på A-60 dörr. 
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någon roll om 95e percentilen används (som vi har gjort): där är det samma för alla grupper-

na; brittisk, amerikansk och tysk. 

Personal som jobbar på fartyg är den målgrupp som använder dagens skålhandtag mest fre-

kvent. De är självklart en intressant målgrupp att fokusera på vad gäller skålhandtagets ergo-

nomiska aspekter. Vad gäller skålhandtagets utformning för att tydligt visa hur det ska använ-

das är det dock mer intressant att fokusera på förstagångsanvändare. Att lära sig hur ett hand-

tag fungerar tar inte många försök även om det inte är helt klart hur det ska göras vid en första 

anblick. En förstagångsanvändare måste dock ta sig tid till att fundera över hur han/hon ska gå 

tillväga för att öppna dörren som skålhandtaget sitter på. Det är viktigt att det är så tydligt som 

möjligt hur skålhandtaget ska användas så att denna tid minimeras. Detta är särskilt viktigt vid 

en nödsituation för att undvika att det bildas folkhopningar för att en dörr är svår att öppna. 

Ett handtag med otydlig mappning kan skapa irritation hos användarna och därmed uppfattas 

som dåligt. Att utforma skålen som en tårtbit med radier som följer handtagets rörelsemönster 

samt en rund bottendel på handtaget är ett bra sätt att visa för användaren hur skålhandtaget 

ska användas. Fasningarna på kanterna visar att handen ska föras in bakom handtaget för att 

greppa det. Visserligen visar den stora platta ytan som skålhandtaget utgör att det eventuellt 

ska tryckas inåt. Någon bättre lösning för att påvisa att dörren ska skjutas åt sidan istället för 

att tryckas inåt lyckades vi inte komma fram till. Då dörrens överkant är fäst i synliga skenor 

bidrar det ytterligare till att påvisa att dörren ska skjutas åt sidan. Vi anser (med stöd av idé-

genereringen i avsnitt 3.1.1 samt användarundersökningarna i avsnitt 3.4.1) att vårt skålhand-

tag med dess utformning visar för användaren att dörren ska skjutas åt sidan. 

Litteratur inom området visade på att det var fördelaktigare att greppa handtaget med arm och 

handled i neutralposition. Detta hade även framkommit under användartesterna. Med detta 

som grund bestämdes det att denna aspekt skulle implementeras på skålhandtaget för att göra 

det mer ergonomiskt. Nackdelen med att utforma skålhandtaget så att det kan greppas på detta 

sätt var att det inte fanns toleranser som tillät att skålen gjordes djupare eller att handtaget 

flyttades ut. Lösningen med en fjädermekanism i handtagets fäste kringgår dock detta pro-

blem. 

För att följa IMOs reglemente bestämdes det tillsammans med handledare på företag att skål-

handtaget skulle tillverkas i rostfritt stål. Ett annat material skulle visserligen kunna uppfylla 

de krav som ställs, men att ändra för mycket på produkten skulle kunna skapa problem med 

att övertyga kunderna att köpa något nytt och obeprövat. Branschen är enligt handläggare på 

företag väldigt konservativ och små förändringar är att föredra för att behålla kunderna. 

Ett önskemål från företaget var att priset på varje skålhandtag skulle minska. Detta uppnås 

genom att ändra tillverkningstekniken till en mer effektiviserad process. Istället för att bocka 

och svetsa plåt för att tillverka skålen kallpressas den. Handtaget tillverkas genom gjutning. 

Detta medför att tillverkningsprocessen blir effektivare och priset per enhet minskar. Visserli-

gen krävs det en initial investering i ett pressningsverktyg och en gjutform, men i längden 

lönar det sig med denna tillverkningsprocess.  

Vi har tagit kontakt med en tillverkare i Sverige som kan tillverka skålhandtaget åt Hellbergs 

till ett lägre pris än vad de köper in dagens skålhandtag för, det är dock upp till Hellbergs att 

bestämma vilken tillverkare de väljer. De är positiva till att låta tillverkningen ske i Sverige då 

skålhandtaget inte ska tillverkas i stora serier till en början. Produktion i utlandet (t.ex. Kina) 
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är endast intressant om det blir aktuellt att tillverka skålhandtaget i större serier. Att producera 

skålhandtaget lokalt är dessutom positivt ur miljösynpunkt då transportsträckan minskar avse-

värt. 

Vi anser att vi nått upp till de mål som sattes upp i början av projektet. Vad gäller brandsäker-

het så uppfylls IMOs krav då skålhandtaget ska tillverkas i rostfritt stål. Konstruktionen skil-

jer sig inte drastiskt från dagens handtag så det bör även klara ett brandtest. Detta bör dock 

utföras innan skålhandtaget sätts i bruk. Användarvänligheten har förbättrats ur ett ergono-

miskt perspektiv då skålhandtaget går att greppa med arm och handled i neutralposition. De-

signen på skålhandtaget visar tydligare hur det ska greppas samt att det ska vridas. Om till-

verkningen sker genom kallpressning sjunker priset per enhet jämfört med dagens handtag, 

dock så krävs en initial investering i verktyg som gör att små tillverkningsvolymer inte är ak-

tuell. Huruvida det är aktuellt att satsa på en tillverkning i större skala är dock upp till upp-

dragsgivaren.   

Det nya skålhandtaget tror vi är bättre utformat; det är lättare att förstå hur det ska manövreras 

samt att det är bättre utformat ur ett ergonomiskt perspektiv. Dessa påståenden bör dock veri-

fieras genom användartester med ett handtag i dess rätta material och inte med en SLS mo-

dell, då denna inte skulle klara testerna pga. dess spröda konstruktion. Dessa tester hade varit 

önskvärda att utföra under projektet men det fanns ej tid och pengar för detta.    
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Bilaga 1:Användartester på dagens handtag  

En testpanel bestående av 12 personer fick i uppdrag att testa dagens handtag. Testet bestod 

av att testpersonen fick öppna en dörrmockup (bild x) utan att ha erhållit instruktioner om hur 

denna fungerar innan. Dörrmockupen var konstruerad av spånskivor och efterliknade inte 

Hellbergs skjutdörr till punkt och pricka, funktionen efterliknade dock verkligheten tillräckligt 

mycket för att få korrekt feedback från testet. Det som var av intresse i testet var hur testper-

sonerna valde att greppa handtaget samt vilket intryck av handtaget de fick. 

  

  

  

Test 1: man, ingenjörstudent 

 

 

Grepp: vriden högerarm, fyra fingrar 

  

Testpersonen uppfattade handtaget som oergonomiskt och vasst. Viss 

förvirring om handtaget skulle dras utåt eller vridas åt sidan. Testper-

sonen ville greppa handtaget från andra sidan. Handtaget kändes 

dessutom klent ansåg testpersonen. 

  

  

 

 

 

 

Test 2: kvinna, ingenjörsstudent 

  

Grepp: vriden högerarm, fyra fingrar 

  

Testpersonen uppfattade konstruktionen som trög. Det uppfattades 

som att handtaget skulle dras utåt. Det kändes konstigt att pillra in 

fingrarna i handtaget. Viss smärta uppstod pga. handtagets vassa 

kanter.  
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Test 3: man, ingenjörsstudent 

  

Grepp: tvåhandsfattning, greppar från båda hållen. 

  

Testpersonen ansåg att det var svårt att inse att dörren var öppen efter 

att handtaget hade vridits. Handtagets placering gav feedback om att 

handtaget bestod av en momentarm, dock ej huruvida denna skulle 

dras utåt eller vridas åt sidan. Testpersonen eftersökte symboler eller 

ikoner för att tydliggöra funktionen. 

  

 

 

 

 

Test 4: kvinna, student 

  

Grepp: ej vriden högerarm, greppar med tre fingrar 

  

Handtaget upplevdes som vasst och ej skönt att använda. Det uppfat-

tades som ganska uppenbart hur mekanismen fungerade. Nämnvärt är 

att testpersonen hade förhållandevis små händer jämfört med resten 

av testpersonerna. Detta medförde att testpersonen enkelt kom in från 

höger med handen under handtaget. 

  

  

 

 

 

 

Test 5: man, ingenjörsstudent 

  

Grepp: vriden högerarm, fyra fingrar 

  

Det var uppenbart hur dörren skulle manövreras. Pga. momentar-

mens placering var det tydligt att handtaget skulle dras till höger. Det 

var dock ej självklart hur handtaget skulle greppas. 
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Test 6: man, ingenjörsstudent 

  

Grepp: vriden högerarm, fyra fingrar. Håller emot med tummen. 

  

Det var inte helt uppenbart hur handtaget skulle manövreras. 

Handtaget upplevdes som trångt. Testpersonen ville ha ”maffi-

gare” utformning. Testpersonen var även intresserad av att 

handtaget skulle monteras upp och ner för bättre ergonomi. 

  

  

  

  

 

 

 

 

Test 7: man, ingenjörsstudent 

  

Grepp: vänster arm, fem fingrar. 

  

Det var uppenbart hur handtaget skulle manövreras. Testperso-

nen upplevde handtaget som snålt tilltaget vad gäller utrymme. I 

övrigt tyckte testpersonen att handtaget var aningen oergono-

miskt och onödigt stort. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Test 8: man, ingenjörsstudent 

  

Grepp: ej vriden högerarm, fem fingrar. 

  

Testpersonen tyckte det var oklart huruvida handtaget skulle 

vridas eller dras utåt. Testpersonen eftersökte starthjälp i hand-

taget, dvs. att rätt rörelseriktning indikeras vid korrekt manövre-

ring av handtaget. Handtaget upplevdes som vasst. Det var även 

svårt att komma åt med fingrarna. 
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Test 9: kvinna, sjuksköterskestudent 

  

Grepp: ej vriden högerarm, fem fingrar. Håller emot med väns-

ter arm. 

  

Testpersonen tyckte inte alls att handtaget var bra. Det var ont 

om plats och oklart hur det skulle manövreras. Det var dock 

uppenbart att dörren skulle skjutas i sidled.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Test 10: kvinna, sjuksköterskestudent 

  

Grepp: vriden högerarm, tre fingrar. 

  

Mekanismen upplevdes som tung. Det var uppenbart hur hand-

taget samt dörren skulle manövreras. Det allmänna intrycket 

av handtaget var positivt. 

  

  

  

  

  

 

 

  

Test 11: man, ingenjörsstudent 

  

Grepp: ej vriden högerarm, tre fingrar. Pincettgrepp. 

  

Handtagets mekanism var lättförståelig. Testpersonen upplev-

de att han ville använda hela handen, inte bara fingrarna. Detta 

var ej möjligt pga. att det var för trångt. 
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Test 12: kvinna, städerska 

  

 Grepp: vriden högerarm, fem fingrar 

  

Det var lätt att förstå hur handtaget skulle manövreras. Meka-

nismen upplevdes som trög. Testpersonen kände lite smärta i 

sidan av ryggen (sidan mot dörren). Kanten på skålen till hand-

taget var i vägen. Det var trångt att komma åt med handen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Högskolan i Skövde  Utveckling av skålhandtag till brandsäker  
Institutionen för teknik och samhälle  skjutdörr för marint bruk 
Nettelbladt & Nerell Examensarbete i integrerad produktutveckling 

 

6 

 

 

Bilaga 2:Kognitiv genomgång 

Denna genomgång bygger på en guide av Wharton, C et al (1993). 

 

1. Inledning 

 

Vem använder dörren?   

– Användargruppen är väldigt bred, allt från ungdomar till pensionärer är i kontakt med dör-

ren och handtaget. 

Vilken uppgift ska analyseras? 

– En analys av hur en skjutdörr öppnas; hur gör användaren, hur förhåller den sig till dörren 

och skålhandtagets funktioner.  

Vad är rätt handlingssekvens?  

– Dörren öppnas genom att använda skålhandtaget, detta finns till vänster i midjehöjd på dör-

ren. Skålhandtaget greppas med valfri hand. Handtaget vrids och dörren skjuts åt sidan. 

 

2. Hur passar testet in i designprocessen?  

 

Testet passar in på det sättet att det ger ett sätt att utvärdera vad som är fel på handtaget, samt 

hur detta kan åtgärdas. 

 

 3.  Genomgång av handlingssekvenserna. 

 

En grov förklaring av uppgiften är att en tung skjutdörr med skålhandtag ska öppnas. 

 

Genom att utforska gränssnittet, välj handlingar som användaren tror löser uppgiften. 

-Lokalisering av dörr sker genom att titta och känna.  

-Påverkan av dörr sker genom tryck på dörr eller sökning efter öppningsmekanism, t.ex. 

knapp eller sensor. 

-Lokalisering av handtag sker genom att titta och känna.  

-Aktivering av handtag sker genom vridning, dragning och/eller tryckning. 

-Öppning av dörr sker genom dragning, tryckning och/eller skjutning. 

 

Observera gränssnittets reaktioner och undersök om handlingarna gett önskad effekt. 

-Lokalisering av dörr genom att titta och känna ger önskad effekt.  

- Påverkan av dörr genom tryck på dörr eller sökning efter öppningsmekanism, t.ex. knapp 

eller sensor ger ingen effekt.  

-Lokalisering av handtag genom att titta och känna ger önskad effekt genom att annat material 

och annan struktur på handtaget gör att det lokaliseras. 

-Aktivering av handtag, vridning: klickljud ger önskad effekt, dragning: ingen effekt, tryck-

ning: ingen effekt. 

-Öppning av dörr genom; skjutning: önskad effekt, dragning: ingen effekt, tryckning: ingen 

effekt. 

  

Tre frågor angående uppgiftens beskrivning och korrekt handling. 
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A) Kommer användaren förstå att rätt handling är tillgänglig? 

-Lokalisera dörr: ja 

-Användaren kommer förmodligen ej direkt inse hur dörren ska öppnas, användaren kan för-

söka att trycka samt leta efter elektronisk öppningsmekanism. Dörr meddelar ej användare att 

tryckning är meningslös. 

-Lokalisera handtag: ja 

-Handtaget meddelar användaren att multipla möjligheter finns: vridning, dragning och tryck-

ning. 

-Dörren meddelar ej användaren om endast ett givet handlingsförlopp, flera handlingsmöjlig-

heter finns.  

 

B) Kommer användaren att associera rätt handling med önskad effekt? 

-Användaren kommer lokalisera dörren genom att titta och känna. 

-Användaren kommer lokalisera handtaget genom att titta och känna.  

-Användaren kommer ej associera rätt handling för att öppna handtaget. 

-Användaren kommer ej associera rätt handling för att öppna dörren. 

 

C) Om korrekt handling är utförd, kommer användaren se att denna handling bidrar till att 

uppgiften blir löst? 

-Svaret på denna fråga är att i alla fall kommer rätt handling även visa för användaren att det 

är rätt handling och därmed bidra till att uppgiften blir löst, nämligen att öppna dörren. 

 

4. Samla in värdefull information om uppgiften och lösningsförslag. 

 

– Vilka kunskaper måste användaren besitta för att klara uppgiften? 

Användaren måste inse att dörren öppnas i sidled samt förstå hur handtaget fungerar, använ-

daren måste även besitta viss styrka för att öppna dörren. 

– Vad bör användaren lära sig när han/hon utför uppgiften? 

Att dörren rör sig i sidled samt att handtaget aktiverar låsmekanismen efter vridning. 

– Antaganden om användargrupper. 

T.ex. små händer funkar bättre. Vissa grupper tittar först sen agerar, andra testar på en gång, 

det är svårt att skilja dem åt. 

    

5. Revidera gränssnittet för att lösa problemet.   

 

Visa tydligt att dörr ska skjutas åt sidan, visa tydligt att handtag ska vridas samt visa tydligt 

var handtaget är. Detta resonemang hittas även i Shih-Kai Chang and Colin G. Drury veten-

skaplig artikel om dörrar, 2006.  
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Bilaga 3: Hållfasthetsberäkningar 
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Bilaga 4: Mått på slutligt skålhandtag 

 


