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Daniel Rääf Alexander Liebon 



Sammanfattning 
Vid förflyttning av sjuksängar på sjukhusen krävs det idag minst två stycken personer för att komma 

undan smärtfritt. Varför ska det behövas två stycken personer för att utföra ett arbete där det hade 

varit tillräckligt med en? 

RaaLie är en lösning på detta problem. Produkten som presenteras i denna rapport har tagits fram i 

ett examensprojekt under höstterminen 2008/vårterminen 2009, från idé till färdig prototyp. 

Projektet startade utifrån en idé av Olle Granath som upptäckte att det var besvärligt för 

sjukhuspersonal att knuffa runt på sjukhussängarna. Olle startade upp projektet men åldern tog ut 

sin rätt och han fick lägga projektet på hyllan. Projektet återupptogs igen när två studenter från 

Halmstad Högskola fick tillgång på det utav en lärare, Christer Norr. Projektets syfte är att ta fram en 

mekanisk konstruktion som går att tillämpa på alla sjukhussängar och som ska underlätta 

personalens arbete vid förflyttning av sängarna. 

Då RaaLie är en produkt med multifästen hoppas gruppen på att kunna underlätta vardagen för 

personal som arbetar med sjukhussängar varje dag. Genom marknadsundersökningar har vi kunnat 

konstatera att ett behov och intresse utav produkten finns hos sjukhusen. 

Projektet har följt ett dynamiskt synsätt på produktutvecklingen. De verktyg och moment som haft 

en betydande roll för utvecklingsarbetet har varit idégenerering, utvärderingsmatriser, 

marknadsundersökning och prototypframtagning.  

Efter det förflutna året har gruppen byggt på sin kunskap om dynamisk produktutveckling, goda 

erfarenheter om verkstadsarbete samt byggt upp ett nätverk inom sjukhusbranschen. 

Abstract 
The movement of hospital beds in the hospitals today require at least two people. Why should they 

have to use two people, to do a job where there had been enough with one? 

RaaLie is a solution to this problem. The product presented in this report has been produced for a 

diploma project during the autumn term 2008/spring term 2009, from idea to a finished prototype. 

The project started based on an idea by Olle Granath who noticed that it was difficult for hospital 

personnel to push around the hospital beds. Olle started up the project but age took out its right and 

he had quit the project. The project resumed again when two students from Halmstad University had 

access to it out of a teacher, named Christer Norr. Its purpose is to develop a mechanical 

construction that can be applied to all hospital beds and to help the staff with the movement of the 

beds.  

Then RaaLie is a product of multi-mounts the group hopes to facilitate the everyday life for the staff 

working with hospital beds every day. Through market research we have found that the hospitals 

have a need and interest of the product. 

The project has followed a dynamic approach to product development. The tools and elements that 

had a significant role in development have been the idea generation, evaluation matrix, market 

research and prototyping.  

After the past year, the group has built on its knowledge of the dynamic product, good experience of 

the engineering work and built up a network in the hospital industry. 
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1.Inledning 

Denna rapport innehåller en beskrivning av produktutvecklingen av en mekanisk styrkonstruktion till 

att kunna styra sjukhussängar, vid namn RaaLie. Rapporten beskriver planering, metoder, 

utvecklingsprocessen, resultat och framtid. I slutet av rapporten finns bilagor bifogade med 

information om b.l.a. utvärderingar, ekonomi, komponentfakta m.m. 

1.1 Bakgrund 

Varje dag på sjukhusen förflyttas det stora sängar som väger mycket och ibland kan det även finnas 

en patient i dessa.  Det är ett besvärligt moment att förflytta sängar och det kan skapa stora 

förslitningar på personalen. Tyngden påverkar även riktningen på hjulen, då men exempelvis vill 

knuffa runt en skarp kurva, i full hastighet, är sängen svår kontrollerad och den vill gärna fortsätta 

rakt fram. För att genomföra förflyttningen idag används en rad olika metoder, det är allt från att 

vara ett flertal personer som hjälps åt, till att använda en manuell gaffeltruck. Men idag finns det 

ingen smidig metod att utföra transporten ensam, och utan hjälpredskap. En lösning ska tas fram 

som uppfyller behovet, och dessutom ska kunna tillämpas på kundvagnar där samma problem finns 

som på sjukhussängarna. Eftersom det finns en stor marknad med ett stort utbud av sängar och 

kundvagnar, men inget som uppfyller detta behov, så har gruppen ett konkret mål att arbeta mot. 

1.2 Problemformulering 

Hur ska man på ett enkelt vis kunna styra sängar och kundvagnar, utan att känna sig besvärad av vikt 

och riktning på föremålet. 

1.3 Syfte  

Syftet med projektet är att skapa ett mekaniskt styrsystem som ska kunna tillämpas på sängar samt 

kundvagnar. Det ska vara billigt att framställa och funktionellt, och det ska öka ergonomin vid bruk av 

såväl säng som kundvagn. 

Målet är att inom en bestämd tidsram få fram en väl fungerande prototyp samt att sammanställa en 

rapport över projektet.  

1.4 Målsättning 
Projektmål 

Målet är att uppfylla projektets krav och önskemål som projektgruppen ställt för produkten. Gruppen 

ska även lyckas ta fram ett styrsystem som kommer passa befintliga sjukhussängar och kundvagnar 

och som höjer dess funktionalitet och skapar en mer trivsam miljö för brukaren.  

Effektmål 

RaaLie ska vara ett förstahandsval för sjukhusen som vill skapa en bättre arbetsplats för sina 

anställda, och för butiker som värnar om sina kunder. 
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Huvudmål 

Projektet ska genomföras inom de uppsatta tidsramarna och leverera en fungerande slutprototyp, 

som skall kunna presenteras på utsatt datum. Gruppen har även som mål att färdigställa en godkänd 

rapport . 

Delmål 

Att gruppen ska lyckas följa den uppsatta tidsramen men även att lära sig tillämpa den information 

och kunskap, som vi fått av att gå Utvecklingsingenjörsprogrammet, under rätt tillfälle i 

utvecklingsprocessen. 

Tekniska mål 

Produkten ska vara en teknisk lösning med mekaniska komponenter, men den skall samtidigt vara 

billig att konstruera. Den ska även vara konstruerad så att den är enkel för kunden att förstå. 

Ekonomiska mål 

Projektet utgifter ska inte överstiga gruppens utsatta budget. 

Vision 

Att alla befintliga sjukhussängar och kundvagnar utrustas med RaaLie, för att erbjuda en ergonomisk 

och bättre arbetsmiljö. För butikerna ska detta ge nöjdare kunder och på sjukhusen nöjdare personal. 

1.5 Avgränsningar 

Gruppen har valt att fokusera på en mekanisk styrning, som inte är beroende av någon elektricitet 

eller annan extern energitillförsel mer än människan. Den ska göra så att man kan styra hjulen, och 

gruppen ska fokusera på kundvagnar och sjukhussängar. Gruppen kommer inte att själva tillämpa 

standarder och normer för produkten. 
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2. Projektbeskrivning 

Alla moment i detta kapitel genomfördes i ett tidigt skede av projektet, och det innehåller 

projektplanen, befintliga styrsystem 

2.1 Projektplan 

En projektplan (BILAGA 8) togs fram som bland annat innefattar en beskrivning av projektet samt en 

preliminär tidsplan och budget. Den innefattar även en kravspecifikation. 

2.2 Befintliga styrsystem 

I USA har man provat med att applicera ett femte hjul i centrum utav sjukhussängen och på så sätt 

skapa en rotationsmöjlighet som befinner sig i centrum av sängen. Det negativa med denna produkt 

är att den är tekniskt komplicerad och mycket dyr att köpa. Sedan har det inte konstruerats, varken 

för kundvagn och säng, något som förbättrar styrförmågan.  

2.3 Intressenter 

Intressenter är de som har intresse av projektet eller de som berörs av det. Primära intressenter är 

de som berörs direkt, som exempel projektgrupp och sjukhuspersonal. Sekundära intressenter är de 

som under någon tidsperiod kommer att beröras av projektet.  En intressentanalys har gjorts över de 

som kan tänkas påverka/påverkas av projektet (BILAGA 6). 

2.4 Projektorganisation  
Gruppen har skapat ett “träd” över organisationen för att illustrera det hela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur bilden kan man urskilja gruppmedlemmarna och projektledarna Daniel Rääf & Alexander Liebon, 

gruppens handledare och kvalitetssäkrare Gunnar Weber och projektets beställare, d.v.s den som 

gav oss möjlighet till att genomföra just detta projekt, Christer Norr. 

Projektledare: 

Daniel Rääf 

Alexander Liebon 

Kvalitetssäkrare: 

Gunnar Weber 

 

Beställare: 

Christer Norr 
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2.5 Budget 
Vid projektets början gjordes en budget som fastställdes till 19500kr, enligt BILAGA 11. Kostnaderna 

har i huvudsak varit kontorsmaterial, reseersättningar samt material till prototyptillverkningen. 

2.6 Finansiering 

Projektet har genomförts i egen regi, och gruppen har sökt finansiering i form av stipendier och 

bidrag . Finansieringen till projektet kom från Halmstad Högskola ifrån Sten Fåhrés minnesfond men 

också ifrån Science Park. Dessutom har gruppen erhållit ett innovationsstöd ifrån ALMI 

Företagspartner AB på 19.000kr. 

2.7 Tidsplan 

I samband med projektets start gjordes en överskådlig tidsplan med de olika tänkbara delmomenten 

(BILAGA 9 & 10).  Gruppen följde inte vad som stod skrivit i tidsplanen, utan använde den mer som 

riktlinje, för att kunna jobba på ett mer flexibelt sätt.  

2.8 Risker 
Eftersom projektet drevs i egen regi fanns det alltid en risk för brist på kapital. För att undvika detta 

sökte gruppen stipendier och innovationsstöd från olika håll. För att undvika att det inte fanns en 

likadan produkt ute på marknaden gjordes det en benchmarking samt en nyhetsgranskning över 

befintliga patent. 

  



 

Daniel Rääf    871023-0171 
 
Alexander Liebon                                               870719-4638 Sida 7 
 

3. Metod 

Projektgruppen har under projektet arbetat efter principen dynamisk produktutveckling, vilket 

innebär att man på ett dynamiskt och ett resurseffektivt sätt med användaren i fokus, snabbast 

arbetar fram kvalitativa produkter. Produkterna skall vidare uppfylla en mängd individuella krav och 

önskemål b.l.a. krav på sunda, etiska och moraliska värderingar bland annat sett utifrån ett 

kretsloppsperspektiv. 

Vid dynamisk produktutveckling är det av stor vikt att använda de verktyg som effektivast leder till en 

färdig produkt. I följande kapitel beskriver gruppen de olika verktyg som brukats under projektets 

gång. 

3.1 DPD – Dynamisk Produkt Utveckling 
Vid produktutveckling är kreativitet och snabbhet två viktiga faktorer. För att optimera detta krävs 

projektlokaler, projektorganisation, dynamisk strategi och utvecklingsverktyg. DPD innebär att man 

på ett flexibelt och obundet sätt utför produktutveckling, anpassat till varje individuell situation och 

de förutsättningar som därmed gäller. Det gäller att arbeta med olika delar av projektet parallellt för 

att så snabbt som möjligt komma framåt.  

3.2 Informationsinsamling  

Skilda typer av information har varit en väsentlig del för att kunna hålla projektet flytande och 

uppdaterat. Nedan följer olika former av informationsverktyg som gruppen utnyttjat sig av. 

3.2.1 Intervjuer 

Gruppen har genomfört två olika typer av intervjuer, det är telefonintervjuer och intervjuer. Fördelen 

med telefonintervjuer är att man kan intervjua personer utspridda på ett större geografiskt område. 

Personliga intervjuer är bra ifall man vill få kontakt med användaren och metoden ger en tydlig bild 

över kundens krav och önskemål. Personlig intervju går nämligen till på så sätt att en gruppmedlem 

ostört för en konversation med den intervjuade och den andre gruppmedlemmen sitter bredvid och 

antecknar. På så sätt får man en oavbruten konversation som flyter på, och gruppen får med allt 

väsentligt som sägs. För att se en personlig intervju se BILIAGA 2. 

3.2.2 Benchmarking 

Projektgruppen kommer att utföra benchmarking på produkter av liknande slag, eftersom projektets 

produkt är helt ny på marknaden. Benchmarking är en bra metod för att lära av andra produkter, i 

syfta att uppnå egna förbättringar. 

3.2.3 Internet 

Internet är ett bra hjälpmedel för att snabbt få tag på lämplig information för projektet. Det är enkelt 

att leta efter befintliga produkter och det är en bra inspirationskälla. Men dessvärre är inte allt som 

står på internet tillförlitligt, så det är viktigt att man kollar upp att det är en trovärdig källa.  
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3.2.4 Studiebesök 

Gruppen genomförde besök hos återförsäljare utav sjukhussängar för att se vilken lösning de har på 

problemet. Gruppen fick information om den nya designen på sängarna, samt lite om hur resten av 

marknaden inom sängbranschen försökt lösa problemet. 

3.2.5 Observation 

Observation innebär att man observerar testpersoner som brukar produkten samtidigt som man på 

håll noterar deras beteende när de brukar produkten.  

3.2.5 Nyhetsgranskning 

Det är viktigt att i ett tidigt stadium göra en nyhetsökning för att ta reda på om produkten gör intrång 

på befintliga patent eller designskydd. Att göra en patentsökning är nödvändigt för att 

säkerhetsställa nyproduktutvecklingsstatusen, och för att vinna marknadsandelar. För att patent ska 

beviljas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar. 

3.2.6 Litteratur 

Litteratursökningar kommer att bli aktuellt för att studera om ergonomi. Den litteratur som används 

lånas på biblioteket. 

3.3 Krav och önskemål 
Efter att gruppen genomfört en kortare marknadsundersökning av produkten skapade gruppen krav 

på olika egenskaper som den ska uppfylla. Dessa krav användes efteråt som riktlinjer under 

utvecklingsstadiet. Det skrevs även ned önskemål som produkten kan tänkas uppfylla. För att se vilka 

krav och önskemål gruppen kom fram till se BILAGA 4.  
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3.4 Idégenerering  
För att frambringa så många bra och lämpliga lösningsförslag som möjligt har gruppen använt sig av 

olika verktyg som lärts in under utbildningen. Nedan följer några verktyg som gruppen använt sig av. 

3.4.1 Brainstorming 

Brainstorming är en idégenereringsmetod som för det mesta utförs i grupp, där gruppmedlemmarna 

utbyter användbara idéer med varandra. Inga idéer får kritiseras eftersom kritik hämmar 

kreativiteten.  

En variant av brainstorming är brainstorming med notisar (Bilaga 25), det innebär att man i grupp 

individuellt skriver ned sina idéer på små gula lappar, en idé på varje lapp. Detta moment utförs 

under bestämd tid, som man kommer överens om inom gruppen exempelvis 2 minuter, och under 

tystnad. Efteråt redovisar var och en sina idéer för varandra, skulle det uppstå dubbletter av någon 

idé så kastar man en utav dem. De idéer som på något vis går att sammanlänka placeras bredvid 

varandra för att på detta sätt sortera alla idéer. Efteråt bestämmer men sig för en idé, eller 

kombinerar två, eller flera och kanske brainstormar utifrån dessa. 

3.4.2 BAD-Brain Aided Design 

Ett utav de viktigaste verktygen för att komma igång med ett projekt är brainstorming, vilket används 

flitigt varje gång ett problem dyker upp. Gruppvis samlas man och pratar om problemet där alla idéer 

är välkomna. 

3.4.3 PAD – Pencil Aided Design 

PAD innebär att man skissar sina kreativa idéer på papper med hjälp av en penna. När man arbetar 

med PAD är det väldigt grova skisser som i ett senare skede förfinas i CAD. 

3.4.4 MAD – Model Aided Design 

MAD innebär att man på ett enkelt sätt formar modeller av lera, papp, skumplast eller liknande. Med 

hjälp av detta kan gruppen på nära håll studera och analysera produkten och få en bättre uppfattning 

om produktens utseende och proportioner.  Detta medför att man får en bättre lösning då man 

enkelt kan se vilka förändringar som bör göras för optimering av produktens egenskaper. 

3.4.5 CAD – Computer Aided Design 

Efter att valt lösning och skissat upp den på papper (PAD) går man ett steg längre och för in den på 

dator. På så vis skapas en tydligare visualisering av produkten och man kan får ut ritningar över 

produkten som kan skickas till en tillverkare. Ritningarna minskar risken för missförstånd, hos 

tillverkaren, angående utseende och storleken på produkten. 
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3.5 Utvärdering 

Vid utvärderingen har projektgruppen kollat upp vad den framtida produkten kommer att påverka 

och vad som kan tänkas påverka produkten. Detta är ett avsnitt som beskriver olika verktyg som 

förbereder produkten inför dess lansering.  

3.5.1 FMEA- analys 

FMEA är en feleffektsanalys (Bilaga 17) som kan förutspå vilka eventuella feleffekter som kan uppstå 

vid nyttjandet av en ny produkt. Man arbetar grundligt igenom de eventuella detaljer där ett fel kan 

uppstå. För varje vald detalj beskrivs dess felmöjligheter, feleffekter och felorsaker. Man får med en 

FMEA- analys en tydlig bild av eventuella brister och kan i ett tidigt stadium ta itu med de som har en 

hög riskfaktor. 

3.5.2 SWOT- analys 

SWOT-analys (Bilaga 18) är en metod som hjälper till att på ett effektivt sätt identifiera produktens 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Efter genomförandet har man möjlighet att få en bra 

överblick på produkten och olika faktorer runt om som påverkar och som den kan påverka. 

3.5.3 Utvärderingsmatris 

Med hjälp av en utvärderingsmatris kan det bästa konceptet väljas. Olika egenskaper viktas och 

bedöms för alla koncept, och det med högst resultat kommer att väljas. Genom att utföra parvis 

jämförelse får man fram vilken vikt de olika egenskaperna ska ha under utvärderingsmatrisen. Desto 

högre poäng de olika egenskaperna får, desto viktigare är de. Resultatet från utvärderingsmatriserna 

finns att hämta i BILAGA 15& 16. 

3.5.6 Intressentanalys  

Kartläggning utav intressenter som på något sätt påverkar eller påverkas av projektet utfördes under 

projektets gång. Det lade en god grund för projektets kontaktnätverk och förenklade valet av 

kundinriktningen. För intressentanalys se BILAGA 6. 
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3.6 Avstämning 
Gruppen har under projektets gång skrivit ned allt som hänt för att hålla intressenterna informerade 

om utvecklingen. 

3.6.1 Kommunikation med handledare  

Med regelbundna veckomöten har gruppen träffat sin handledare, där man berättat vad som hänt i 

projektet. Vid mötena har gruppen fått tillfälle att få hjälp från handledaren med idéer för 

utvecklingen av produkten, rapportskrivning m.m.  

3.6.2 Dokumentation 

Allt som skett under projektets gång har dokumenterats i en projektdagbok, detta för att underlätta 

att gruppen kommer ihåg allt under rapportskrivningen och att bevisa att det ursprungligen är vår idé 

och lösning. 

3.6.3 Tidsplan 

Tidsplanen är en planeringsmetod, där allt som ska uträttas i projektet skrivs ner, för att 

projektmedlemmarna ska kunna planera vad som ska göras och vid vilken tidpunkt som det ska 

genomföras (se avsnitt 2.7). 

3.6.4 Kommunikation med framtida samarbetspartners  

Kommunikation med potentiella samarbetspartners är en stor fördel för att kunna ta sig in på 

marknaden. Gruppen har varit i kontakt med olika sjukhus och tillverkare av sjukhussängar, 

Merivaara AB och Proton Caretec. Detta för att kolla behovet och se ifall det fanns några intressen 

för kommande samarbete. 

  



 

Daniel Rääf    871023-0171 
 
Alexander Liebon                                               870719-4638 Sida 12 
 

4. Utvecklingsprocessen 
Detta avsnitt behandlar utvecklingsprocessen av RaaLie från idé till färdig produkt. 

4.1 Marknadsundersökning 
För att tidigt få en uppfattning om vilka potentiella lösningar som fanns på marknaden, samt 

nackdelar och fördelar med dessa intervjuades transportpersonal på sjukhus och återförsäljare av 

både sängar och kundvagnar (BILAGA 2). Det utfördes likaledes en observationsstudie där gruppen 

observerade användarna av kundvagnar på håll (BILAGA 14). Gruppen noterade att det i dagsläget 

finns en rad olika lösningar för hur man kan transportera sängar runt om i sjukhusen. För att se de 

olika lösningarna (BILAGA 27). Gruppen fann en rad nackdelar med dessa, antingen var de för dyra 

eller så behövde personalen ta med sig ett hjälpverktyg för att genomföra arbetet. 

Projektgruppen tog kontakt med en utav Sveriges största sjukhussängstillverkare, Proton Caretec i 

Värnamo, och bokade in ett studiebesök. Gruppen fick reda på hur den kommande generationen av 

sängar kommer att se ut (konfidentiellt), och där håller man på att utveckla ett femte hjul. 

Prototypen med ett femtehjul har tagits fram i USA, men anses fortfarande som mycket avancerat 

och dyrt.  

Internet var en bra metod för att få en uppfattning om hur dagens sängar ser ut, samt de äldre 

sängarna som finns på sjukhusen. Det utfördes en benchmarking av de sängar som används idag och 

den insamlade informationen kom väl till pass vid idégenereringen under brainstormingen (avsnitt 

4.2). Gruppen har även fått utföra en benchmarking på hjulen som finns ute på marknaden idag med 

avseende på både kundvagnar och sjukhussängar. Denna information gav ett bra underlag för 

brainstormingen, om hur vi ska kunna ta fram en fästanordning som går att tillämpa på alla hjulen. 

4.2 Brainstorming 
Under det gångna året har det genomförts flera idégenereringar för att effektivisera 

utvecklingsprocessen. Efter marknadsundersökningen arbetades det fram några koncept som 

gruppen valde att lägga ned mer tid på, och fortsatte utveckla de. Anledningen till att gruppen behöll 

mer än ett koncept var för att inte begränsa kreativiteten. Alla utvalda koncept uppfyllde de utsatta 

kraven på olika sätt, och vi ville arbeta vidare med dessa. För att vidareutveckla koncepten till att bli 

ännu bättre, anordnade gruppen en brainstorming med några klasskamrater. Se BILAGA 25 för att se 

hur brainstormingen gick till. 

Många av de idéer som togs fram under brainstormingen uppfyllde inte de krav och önskemål som 

gruppen satt ut (BILAGA 4). Dessutom var många idéer alltför komplicerade och skulle i slutändan bli 

väldigt dyra att tillverka. 

Resultaten från brainstormingen kombinerades sedan med gruppens egna lösningar för att till slut ta 

fram fyra stycken koncept som vi valde att arbeta vidare.  

För att underlätta brainstormingana byggde gruppen funktionsmodeller, MAD, av tekniklego för att 

se hur de olika funktionerna fungerade. Parallellt gjorde gruppen lite sketcher och ritningar, PAD, 

över hur de kommande lösningarna kan komma att se ut. 
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4.3 Koncepten 

 

Styrstagskonceptet  

Det baseras på framhjulsstyrning. Båda de främre hjulen kommer att vara sammanlänkade med ett 

styrstag. Styrstaget manövreras med hjälp av ett styre som sitter fast längst bak på sängen. Detta 

skapar en robust konstruktion och inget utav de främre hjulen kommer att kunna röra sig fritt. 

Mitthjulskonceptet  

Huvudidén med följande koncept är att man integrerar ett femte hjul längst fram på sängramen. 

Detta hjul ska gå att styra med hjälp av vajrar länkade till ett styre som sitter längst bak på sängen. 

Det kommer att tillverkas så att det uppstår större tryck mellan mittenhjulet och underlaget jämfört 

med de andra fyra hjulen. Det medför att de frigående hjulen kommer följa mittenhjulets rörelser. 

 

Slidekonceptet  

Med en slide som går i sidled och vajrar, kommer man att kunna styra ett utav de främre hjulen. 

Riktningen på det främre hjulet gör så att de andra fria hjulen kommer att följa dess rörelser. Med 

detta tillkommer även ett universalt fäste som kommer att passa alla olika hjul. Universalfästet 

används sedan för att koppla på vajrarna som gör att man kan styra hjulet. 

Rundstavskonceptet  

Huvudidén med detta koncept baserar sig på en rundstavskonstruktion. Konstruktionen ska länka 

samman de två bakre hjulen, så att de kommer bli fixerade. Med ett styre längst bak på sängen 

kommer man kunna kontrollera riktningen på de två bakhjulen. 

4.4 Val av koncept 
För att bestämma vilket koncept gruppen skulle arbeta vidare med utfördes det en 

utvärderingsmatris  (BILAGA 15& 16). I matrisen satte gruppen upp sina krav på de egenskaper som 

projektet ska uppfylla. Eftersom konkurrensen bland sängtillverkare ökat har priserna sjunkit, därför 

vill sjukhusen inte lägga ut för mycket pengar på en ny produkt. Därför kommer fokus ligga på att det 

är billigt att konstruera. Gruppen kommer även att lägga ned tid på utformningen, eftersom 

konstruktionen ska kunna gå att tillämpa på alla modeller utav sängar som finns för att öka 

produktens flexibilitet. Det är viktigt att produkten utvecklas så att den blir enkel för användaren att 

förstå hur den fungerar.  Utvärderingsmatrisens resultat visade att Mitthjulskonceptet fick flest 

poäng, och det blev det konceptet som gruppen valde att vidareutveckla.  

4.5 Krav & önskemål 
 Det främsta kravet var naturligtvis att man på ett smidigt sätt ska kunna kontrollera och styra 

sängen. Det finns även direktiv på att inga externa hjälpmedel får brukas, men många gör det i alla 

fall, detta på grund av smittrisken mellan olika avdelningar. Med smittrisk menas att baciller kan 

sprida sig via de olika föremålen. Därför hade gruppen som krav att det ska vara en fast konstruktion 

på sängen. När gruppen beslutat att jobba vidare med mitthjulskonceptet sammanställdes en 

kravspecifikation (BILAGA 4) och en funktionsanalys (BILAGA 5) över konceptet. 
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4.6 Proton Cartec 
Gruppen har under projektets gång haft kontakt med utvecklingschefen Per Olofsson på Proton 

Caretec i Värnamo, som gruppen var och besökte för att se hur framtidens sängar kommer att se ut. 

Vid samarbetet fick gruppen kunskap om hur marknaden för sjukhussängar ser ut idag, och detta 

underlättade arbetet med att fastställa krav och önskemål för produkten.  

Gruppen har ringt runt till olika tillverkare samt sjukhus, för att få reda på behovet av vår produkt 

men även få lite feedback om vad de tyckte om produkten. Syftet med intervjuerna och besöken var 

att få en inblick i hur sängarna ser ut idag och hur stort behovet är. 

4.7 Patentundersökning 
Gruppen genomförde en grundlig patent- och mönsterskyddsgranskning i ett tidigt skede av 

projektet. Vi lyckades hitta 4 stycken patent som hade inriktat sig på en styrning till sjukhussängen 

eller kundvagnen. Det var två stycken patent ifrån Sverige och två stycken ifrån USA. Det som liknade 

vårt projekt mest var ett utav de svenska patenten som hade ett mitthjul att styra sängen med. Men 

för att kunna applicera den konstruktionen krävdes det att man svetsade i sängen. Dessutom 

godkändes patentet 1986 så det blev ogiltigt år 2006. Och inget av patenten hade en idé om att 

kunna applicera samma produkt på både sängar och kundvagnar. 

4.8 Uppkommande problem med sjukhussängar 
Inom sjukhusen uppstår det ibland problem vid förflyttningarna av sjukhussängarna.  Personalen som 

förflyttar sängarna mellan de olika avdelningarna är för det mesta undersköterskor, där majoriteten 

är kvinnor, och de flesta är inte så fysiskt stora och det kan uppfattas som mycket besvärligt att 

knuffa en tung säng. Vid små utrymmen och trånga kurvor är det svårt att få fram sängen utan att 

undvika en kollision. Ett besvärligt scenario som ofta uppstår på sjukhusen är då man ska ha in/ ut en 

säng från en hiss. Sängarna får precis plats i hissarna och det är mycket svårt att få ut/in de när man 

är ensam, därför är de för det mesta två stycken under detta moment.  

Problem som kan uppkomma med själva produkten listades och utvärderades i ett tidigt skede för att 

kunna bygga samtliga delar för att undvika dessa i största möjliga mån (Bilaga17). 

För att se vilka styrkor resp. svagheter som projektet innehåller gjordes även en SWOT-analys (Bilaga 

18).  
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Bild 5.1 - Modell 1 

Bild 5.2 - Modell 2 

5. Produktutveckling 
I följande kapitel beskrivs utvecklingsprocessen över styrsystemet RaaLie, från idé till fullbordad 

prototyp. Under hela utvecklingsfasen har BAD och PAD aväds för att komma fram till de mest 

ultimata lösningarna och förbättringarna. BAD skissades snabbt ned på pappersark (PAD) för att få 

en överblick på vad som skulle realiseras. Denna information tillsammans med benchmarking och 

informationsinsamling av sjukhussängar och det som sker runt omkring, åstadkom slutligen att 

gruppen kunde realisera sina idéer till modeller.  

5.1 Modell 1 
Första modellen tillverkades av stål och vajrar. Det införskaffades ett 

femte hjul med en diameter på 150mm (BILAGA 21), liksom de övriga 

hjulen på sängen.  Hjulet modifierades med ”vingar” där vajrarna kunde 

fästas. Gruppen valde att fästa hjulet i ramen med hjälp av 4 stycken U-

bultsfästen.  För att hjulet skulle sitta rakt, tillverkades det distanser för 

att kompensera hjulets ojämnhet. Gruppen konstruerade ett styre som 

gick att applicera på sängramen utan att det krävde någon bearbetning 

utav ramen. Styret påminde väldigt mycket om ett cykelstyre, och kom 

att användas på de andra modellerna som togs fram. Längst ned på 

styrstången konstruerades ett v-format fäste för vajrarna. Efter en 

inledande test upptäckte gruppen att utslaget på hjulet blev för litet, 

och att de andra ”frigående” hjulen inte ville följa det femte hjulet. 

 

5.2 Modell 2 
Nästa steg var att förbättra prototypens svängradie på främre hjulet, därtill hitta en lösning för att få 

alla hjulen på sängen att följa det femte hjulet. Gruppen börja 

med att byta ut det v-formade fästet mot ett nytt. Gruppen 

bestämde sig för att förlänga armarna på det nya v-formade 

fästet för att på så sätt öka radien när man svänger och öka 

utslaget på framhjulet. För att få de andra hjulen att det ”lyda” 

femte hjulet applicerades bredare distanser och på sätt 

ökades trycket mellan golvytan och hjulet eftersom det var nu 

längre än de andra hjulen. 

Efter genomförandet av alla nya förändringar var gruppen 

fortfarande inte helt nöjd. Vi ville uppnå så att hjulen kan 

svänga 90 grader, vilket hade varit önskvärt för gruppen. 

Gruppen kom tillsammans med sin handledare fram till att 

skapa en progressiv styrning d.v.s. vid små utslag på styret ska 

hjulet svänga lite och vid stora kommer det svänga mycket.  
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5.3 Modell 3 
Vid utvecklandet utav modell 3 gjordes ytterligare modifieringar med bl.a. förbättringar av 
styranordningen i samband med interna brainstormingar och användaretester. För att åstadkomma 
en lösning för progressiv styrning utvecklades ett nytt styrfäste för vajrarna. Den är konstruerad som 
en tår (BILAGA 20) för att successivt öka radien på vajern under tiden som man svänger. Vi tyckte 
även att styret skulle utvecklas till att bli mer attraktivt för kunden att införskaffa, samt att tillföra en 
mer ergonomisk prägel på styret. Vi skapade två koncept, ”Cykelstyret” och ”Slidestyret”. Det 
genomfördes en utvärderingsmatris (BILAGA 15 & 16) över de båda förslagen och dess olika 
egenskaper, och sliden fick mest poäng. För att kunna applicera styret på sängen skapade vi ett fäste. 
Det konstruerades så att det går att plocka av och placera tillbaka på sängramen, den fick denna 
egenskap för att undvika bearbetning av ramen, exempelvis svetsa, när man placerar dit styret.  Men 
det ger också en möjlighet att kunna ta av och tvätta delarna om det skulle behövas. För att 
mitthjulet skulle komma att svänga mer ändrades vajerns bana. Efter att gruppen genomfört alla 
förändringar var gruppen nöjda med modell 3. Modellen och alla dess delar CAD:ades upp på datorn 
(BILAGA 20), och vi gjorde ritningar som senare kunde skickas till en plåtarbetare för utskärning och 
bockning. 
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6. Resultat 
I följande kapitel beskrivs hur projektets resultat summeras och vilket behov den svarar mot.  
Resultatet är ett mekanisktstyrsystem till sjukhussängar. Konstruktionen är utvecklad så att den 
passar de flesta modeller av sjukhussängarna som finns idag. Resultatbeskrivningen är uppdelad i 
styrsystemets alla komponenter, från styre till femte hjulet. Det slutgiltiga användartestet finns i 
slutet av detta kapitel.  

6.1 Femte hjulet 
Uppgiften med att anordna ett system för att styra sängen löstes med ett femte hjul. Detta kom att 
bli ledhjulet och var det som bestämde riktningen för de andra hjulen på sängen. Denna egenskap 
kunde förverkligas genom att gruppen lät tillverka hjulet så att det kom att ligga mer tryck mellan 
detta och golvytan och jämfört med de andra fyra hjulen. Gruppen lät modifiera hjulet genom att 
svetsa på ”vingar” utav plåt, där man kan fästa styrwirarna som kommer från styrplattan. Fördelarna 
med ”vingen” är dess bredd som medför att hjulet han få ett stö  rre utslag när man svänger. 
Dessutom har ”vingen” bockats längsmed kanten för att öka dess hållfastegenskaper.  

Vingen lät gruppen Plåtcenter i Halmstad skära ut och bocka åt oss, efter anvisningar som vi skickat 
med (BILAGA 22). Den är tillverkad i rostfritt stål, för att kunna klara fuktiga miljöer samt för att 
passa in med resten utav sängen. 

6.2 Styret 
Ett av kraven var att få fram ett ergonomiskt styrsystem till sängen. Därför ansågs styret vara en 
betydande faktor för att nå upp till detta krav. Styret är placerat längst bak på sängen, eftersom det 
är där som man knuffar. Det är tvådelat, och format så att kraften, när man knuffar ligger på 
sängramen och det räcker att använda tummarna för att manövrera styret. Styret är monterat på ett 
styrstag (Bilaga 23), och kan enkelt plockas bort genom att dra ut en sprint som håller fast det. Detta 
kommer underlätta när man vill underhålla delarna och bidrar även till en enkel montering. 

Styret är tillverkat av en rundstav (BILAGA 19) som i sin tur blivit bearbetad med värme för att få den 
önskade formen. Det är sedan påsvetsat på special tillverkad hylsa som ger styret ett 45° mellanrum 
mellan handtagen. Denna hylsa placeras sedan ovanpå styrstaget och sätts fast med en 5mm sprint. 
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6.3 Styrplatta 
Styrplattan som gruppen har konstruerat består utav fyra lager med plåt som har formats som en 
tårdroppe. 
detta för att radien mellan centrumhålet och den punkt där vajern släpper ska bli större, vilket leder 
till att föraren upplever en skillnad i styrutslag beroende på hur mycket man svänger. Detta kallas för 
progressivstyrning och finns beskrivet i Bilaga 28. Just en sådan lösning är att föredra då det oftast 
inte behövs några stora hjulutslag då man transporterar sängar genom korridorer men när man 
sedan ska parkera så kan det uppstå ett behov utav att kunna vrida hjulet mer.  
Alla de fyra olika lagren med plåt uppfyller en specifik uppgift, bland annat så har den översta plattan 
ett fyrkantigt hål som gör att den kan ta upp de vridande krafter som bildas i styrstaget. 

 

 6.4 Fästplattan 
Plattan som gruppen har designat är framtagen för att uppväga den höjd och radie skillnad som 
förekommer på sängens ram.  
Efter att designen var fastställd lämnades ritningarna in till Halmstad Plåtcenter där de skar ut den ur 
rostfriplåt med hjälp utav en vattenjetmaskin.  
Fästplattan har hål för fyra stycken fästbyglar samt ett centrumhål där M14‐bulten som spänner fast 
hjulet sitter. 
Tillsammans med denna bult har gruppen även lagt till ett rör som ligger mot hjulet övre kant och 
plattans undersida för att ta upp det vridmoment som bildas av krafterna från hjulet. 

6.5 Användartest 
Det utfördes tester på den nya produkten av olika personer, tyvärr fick gruppen inte tag på en 
legitimerad sjuksköterska. Men de olika personer som fått testa produkten har fått köra genom en 
hinderbana. Först fick man prova med RaaLie fastmonterad på sängen och efteråt utan. Det märktes 
klar skillnad mellan de olika testerna, då många personer hade problem vid de skarpa svängarna och 
körde ofta in i väggen. Testerna visade att vår produkt gav personen som knuffar mera kontroll, och 
personen kunde utföra arbetet ensam, vilket var gruppens mål. 
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6.6 Fördelar med RaaLie 
Fördelarna med RaaLie är att det inte finns någon likande produkt på marknaden idag. Den är 

konstruerad för att kunna användas på de flesta modeller av sängar som finns på marknaden idag. 

Dess enkla konstruktion gör att nästintill vem som helst ska kunna montera den med en tillhörande 

konstruktionsbok. Genom att tillämpa den på en sjukhussäng, blir det inte bara lättare att kontrollera 

den utan sängens livslängd kommer att öka. 

6.7 CAD-bilder 
För att kunna presentera RaaLie och underlätta vid eventuella överlämnanden, som exempel 

utskärning hos en tillverkare, gjordes enkla bilder i CAD. CAD-bilderna innehåller ritnaingar på alla 

komponenter som ingår i prototypen. 

6.8 FMEA-analys 
En FMEA-analys (Bilaga 17) har gjorts på den valda lösningen och projektgruppen har gett förslag på 

hur eventuella fel och brister kan åtgärdas. Vajrarna visade sig vara den största riskfaktorn och 

projektgruppens rekommendationer är därför att köpa in vajrar av god kvalité alternativt i framtiden 

ha ett skyddshölje som skyddar vajrarna mot mekanisk nötning.  
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7. Framtiden 
Marknadsundersökningen visade att det finns ett intresse för vår kommande produkt. Men en viktig 

faktor som påverkar är priset. Då sjukhusen idag tittar mycket på att produkten ska vara billig, och 

inte speciellt mycket på var den är tillverkad. Gruppen har som mål att i framtiden kunna starta upp 

ett företag runt produkten, som senare ska utvecklas till ett produktutvecklingsföretag. 

7.1 Marknaden 
Det finns totalt 82 stycken sjukhus i Sverige idag, och i genomsnitt finns det 1100 sängar1 på varje 

sjukhus, det blir totalt 90.000 sängar i Sverige. Det finns olika hjälpmedel (BILAGA 27) för att sköta 

transporterna i dagsläget med ingen produkt som vår, vilket gör den unik på marknaden. Detta 

medför att det blir svårt att sätta ett pris på produkten, eftersom det inte finns något att jämföra 

med. Skulle sjukhusen välja att tillämpa RaaLie på en av sina sängar kommer det räcka att en 

arbetare sköter transporten på varje säng istället för två. Det medför att den andra personen kan 

omplaceras på sjukhuset. Om en säng knuffas runt sammanlagt en timme varje dag sparar sjukhusen 

ungefär 1000kr i veckan2 på personen som inte behövs. Skulle RaaLie kosta 4000kr har man sparat in 

pengarna på cirka en månad. Dessutom kommer alla kroppsförslitningar att minska på personalen 

vilket på sikt kommer dra ned på sjukskrivningarna. 

Det som gör RaaLie eftertraktad på marknaden är de nya egenskaperna som erbjuds, men även dess 

anpassningsmöjlighet. Produkten är konstruerad för att kunna användas på de flesta modeller av 

sängar som finns ute på marknaden idag. Dessutom hoppas gruppen på att de gamla sängarna 

kommer få ytterligare några års livslängd, vilket gör att sjukhusen spara in pengar på att inte behöva 

köpa in nya sängar. 

7.2 Produktion 
Tillverkningen av RaaLie och dess komponenter kommer att outscoursas till tillverkande företag inom 

mekaniska sektorn. 

Detta för att vissa av delarna kommer att behöva tillverkas med hjälp av en vattenjetmaskin, något 

som inte skulle löna sig för gruppen, som numera kommer att kallas företaget, att köpa in den 

närmaste tiden. 

När delarna sedan är tillverkade kommer företaget att gruppera dessa komponenter och plocka ihop 

kompletta satsen som sedan kommer att säljas ut till kunden. Eftersom de delar som tillverkas 

utanför företaget bara är en del av det sammanlagda antalet delar kommer detta sista steg att vara 

nödvändigt. Det kommer dock inte att vara något tidskrävande uppdrag så det kommer därför inte 

att påverka tillverkningskostnaden i någon större utsträckning. 

 

1 Medeltalet sängar per sjukhus. Uppringa sjukhus: Blekinge Landsting, Hallands Landsting, Uppsala 

Landsting, Stockholms läns landsting, Östergötlands Landsting 

2
 Medellönen per månad per sjuksköterska 22.000kr, timlön 130kr/h, 7 timmar/vecka = 962kr 
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7.3 Distribution 
 Distributionen av RaaLie kommer att ske via något av de större idag befintliga transportföretagen på 

marknaden, därför att de håller ett så lågt pris att det inte kommer att löna sig att stå för 

transporterna själv. 

Denna marknad är idag också köparens marknad, vilket innebär att det är lätt att hitta en leverantör 

som erbjuder både bra service och ett bra pris.  

7.4 Risker 
Det finns alltid risker med att produkten fallerar vid användartesterna eller att nya standarder som 

måste uppfyllas tas fram. Detta bidrar vanligtvis till förseningar i produktionsprocessen, då felen 

oftast går att lösa. Det finns även risk att produkten blir kopierad och börjar tillverkas till ett billigare 

pris i ett annat land, då liknande saker hänt inom sjukvårdsbranschen tidigare.  
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8. Reflektioner 
Under ht08 och vt09 har gruppen drivit ett projekt som vi kom att kalla RaaLie. Det har varit ett 

tidskrävande projekt men enormt lärorikt och inspirerande. Ingen i gruppen har tidigare arbetat med 

något som berör sjukvården, så det var något nytt för oss båda. Det är en av anledningarna till att 

tidsramarna enligt ursprunglig plan inte höll som planerat. 

För att utföra produktutvecklingsarbetet på ett kreativt och strukturerat sätt, valdes metoder i 

utvecklingsarbetet som vi hade kunskap om sedan tidigare, och dessa metodval har varit till stor 

hjälp under hela projektets gång. 

Alla modeller som togs fram tillverkades av gruppen nere i skolans verkstad. Det tog lång tid innan vi 

bestämt oss för vilken funktion som skulle passa in bäst. Dessutom fick gruppen kombinera ihop olika 

lösningar för att slutligen få fram dagens prototyp. Detta arbete har medfört att många timmar 

spenderats nere i verkstaden, och planeringen som gruppen försökte följa misslyckades. 

Användartester har utförts på RaaLie bland  olika personer, och alla hade lite olika uppfattningar om 

vad som hade kunnat göras bättre, som exempelvis lägga ett material på styret som gör det mer 

behagligt att ta i. Men något som alla testarna tyckte gemensamt var bra med den nya produkten, 

var de nya egenskaperna som sängen erhållit. Det kändes betydligt enklare att styra och ha kontroll 

över sängen, vilket var gruppens syfte med produkten, och här känner vi oss mycket nöjda.  

Den marknadsundersökning som gruppen genomförde kan tyckas vara för liten. Men syftet var dock 

att visa att behovet verkligen finns. Vi har fått höra från personer inom sjukhusbranschen, men även 

utanför, att en produkt med denna egenskap skulle vara mycket bra och underlätta för många. Men 

även att det inte finns något liknande, och efter att fått denna information var gruppen nöjda och 

redo att fortsätta. 

Hela året har varit mycket givande, och vi i gruppen har fått goda erfarenheter om 

produktutvecklingsarbete och forskning inom sjukhusbranschen. Vi hoppas att kunna vidareutveckla 

vår produkt och förhoppningsvis kunna starta ett företag. Detta skulle vara första steget av många till 

att skapa oss en ljus framtid! 
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Bilaga 01 (2/3) – Projektdirektiv 
 

Sammanfattning 

 

Rapporten behandlar ett examensarbete i innovativ produktutveckling. Produkten som vi utvecklat 

under två terminer, 08/09, är ett mekaniskt styrsystem tillämpbart för sjukhussängar. Syftet med 

produkten är att den ska förenkla förflyttningen av sängen, eftersom den ska ge egenskapen att man 

ska kunna styra sängens riktning.  

 

Syfte 

 

  Målsättningen med arbetet är att få fram en färdig funktionsprototyp lagom till utexpo. Även att 

kunna sälja in produkten till de olika sjukhusen runt om i landet, och då förhoppningsvis förbättra 

personalens arbetsmiljö genom att erbjuda de mer ergonomi. 

 

Omfattning 

 

Projektet omfattar en produktutveckling av en egen idé, och det kommer att pågå i ungefär 50 

veckor. 

Arbetet omfattar: 

Marknadsundersökning – Hur eftertraktad är en produkt som erbjuder de tänkta egenskaperna, och 

hur skulle arbetet påverkas. Vad kan vi göra för att erbjuda e bättre arbetsplats för personalen.  

Innovationsstöd – Eftersom gruppen driver projektet i egen regi har vi inget start kapital att 

spendera på projektet. Gruppen ska själva finna intressenter och bidrag som finns att tillgå för att få 

projektet att gå runt. Men innan det genomförs måste vi tillsammans sammanställa en budget över 

hur mycket vi tror kommer behövas. 

Dynamisk produktutveckling– För att gruppen ska få fram bästa möjliga lösningsförslag kommer att 

arbeta med dynamisk produktutveckling. Det innebär att vi kommer att arbeta parallellt med olika 

moment under projektet, för att så snabbt som möjligt komma framåt. Denna del kommer även 

innefatta olika verktyg som anses användbara för utvecklingen som till exempel SWOT-analys, 

utvärderingsmatris, benchmarking m.m. 

Presentation – Genom att sammanfatta det förflutna året kommer vi att presentera 

utvecklingsarbetet i form av en rapport. Men vi kommer även att ställa ut en färdig 

funktionsprototyp på Halmstad Högskolas mässa Utexpo.  
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Arbetet omfattar inte: 

 Marknadsföring 

 Företagsutveckling 
 

Projektorganisation 

 

Projektgrupp 

 Rääf Daniel   0703121541 

 Liebon Alexander 0738290119 

 

  

Referens och styrgrupp 

 

 Weber Gunnar – Handledare och Styrgrupp HH 

 

 Norr Christer – Projektbeställare och Referens 

  

 Gullbrand Jeanette – Referensgruppen. Universitetsadjunkt Projektledning HH. 

 

 Nordin Leif – Styrgruppen. Universitetsadjunkt Industriell teknik och ekonomi HH. 

 

 Rääf Daniel – Projektchef  

 

 Frisk Alexander – Referensgruppen. Kontaktperson HH. 

 

 Ytterligare referenspersoner ingår från bland annat arbetslaget, sjukhus och             

sjukhussängstillverkare  
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Bilaga 02 (1/2) – Intervjuer 
Projektgruppen har ringt runt till olika personer och företag som kan tänkas vara intresserade av vår 

produkt. Detta har förts en vanlig konversation mellan de båda parterna och allt har genomförts via 

telefon. Anteckningar har gjorts parallellt med samtalen, detta för att så mycket information ska 

bevaras och inte vara felaktig. Texten som beskriver intervjuerna och samtalen kommer att skrivas 

löpande, då det var svårt att få ner allt som sades under samtalet ordagrant. 

 

Universitetssjukhuset i Örebro, 3 november 2008 

Gruppen valde att ringa till växeln, 019-602 10 00, på Örebros universitetssjukhus. Där man sedan 

bad om att få prata med personal från transportavdelningen. Vi blev kopplade till Fredrik Strömberg 

som jobbar som transsportsamordnare. 

Vi berättade i vilket ärende som vi ringde, och han visade sig vara mycket intresserad av vår idé och 

ville gärna få veta mera. 

Han berättade att de idag hade de en ”transportinställning”  som gjorde det möjligt att låsa 

bakhjulen. Denna funktion var tillämpad för att underlätta transporten, men visade sig enligt Fredrik 

inte vara speciellt effektiv. 

Han gav oss sin mail så att när vi står med en färdig produkt skulle han vilja att hör av oss. 

fredrik.stromberg@orebroll.se 

 

Landstinget Halland, 3 november 2008 

Efter mycket letande efter rätt nummer valde gruppen att ringa till sjuktransportförvaltningen, 

halmstad 035-131000. Därifrån blev vi sedan runtkopplade mellan olika avdelningar tills vi kom i 

kontakt med transportavdelningen. Där förde vi ett väldigt kort samtal med andfådd och stressad 

man. Han berättade han utför sina transporter ensam och använde sig utav hjälpmedlet handtruck. 

Vilket han upplevde som mycket jobbigt och krävande. Ett annat problem som de upplevde var då 

man skulle ut och in ifrån hissar. Det är ett himla bökande och när man är ensam kunde det ta lång 

tid. 

Landstinget blekinge, 4 november 2008 

Gruppen ringde till växeln 0455-73 10 00, på sjukhuset för att sedan låta de koppla oss vidare 

till rätt avdelning. Vi tog kontakt med transportavdelningen och de berättade att de utförde 

förflyttningarna själva. Däremot hade de ett elektriskt hjälpmedel, i form av en extern kraft 

som man kopplar på sängarna. Denna är dock väldigt dyr, och det finns inte särskilt många i 

jämförelse med sängarna., kanske en maskin på 20 sängar. 

Proton Caretec, 4 november 2008 

 

mailto:fredrik.stromberg@orebroll.se
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Det är ett företag i Värnamo som bland annat tillverkar sjukhussängar. Gruppen ringde dit, 0370-69 

26 60, och blev kopplade till utvecklingschefen Per Olofsson. Vi presenterade lite kort vad vår idé 

innebar. Per Olofsson var väl bekant med problemet, men sa även att de inte lyckats komma på 

någon bra lösning. Han tyckte om vårt projekt och visade sig vara mycket intresserad. Han berättade 

även om dagens lösning som är ett femte hjul, det används som svängcentrum, då sängen kan rotera 

runt detta. Men det är fortfarande inte någon optimal lösning då det krävs stora utrymmen för att 

komma runt hörnen.  

Per Olofsson 0370-692663 

per.olofsson@proton.se 

Merivaara AB, 5 november 2008 

Hit ringde gruppen för att se om det fanns något intresse för vår idé. Det visade sig att även dessa var 

intresserade och vill gärna att vi skulle höra av oss när prototypen var färsig. De var mycket väl 

bekanta av problemet, och såg mycket positivt på att vi tagit tag i det. 

Slutsats: 

Det har under hösten uppstått många småsamtal där gruppen bland annat fått prata med 

distriktssköterskor och annan personal på sjukhusen. Allt har inte valts att nämna ovan, men i det 

stora hela var reaktionerna och responsen mycket lika varandra. Majoriteten tyckte om vår idé och 

lämnade ifrån sig en mycket god respons. Av alla samtal och mötet har gruppen stolpatt upp några 

punkter som innefattar krav och önskemål som produkten ska uppfylla: 

 

 Konstruktionen ska förenkla manuell transport av sjukhussängar 

 Den ska vara mekaniskt anpassad 

 Styrkonstruktionen ska medföra att sängen ska kunna manövreras av en individ, ingen 

extra energitillförsel kommer att tillämpas 

 Personen ska kunna bestämma riktning på hjulen 

 Styrningen ska vara enkel och tydlig, så att alla kan förstå hur den ska manövreras 

 Konstruktionen ska vara stöttålig 

 Styrhandtaget ska vara ergonomiskt konstruerat 

 Man ska kunna bromsa, samt låsa sängen i ett önskat läge 
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Bilaga 03 (1/1) – Uppdragsbeskrivning 
Projektets namn 

”RaaLie, ett styrsystem för förenklad transport av sjukhussängar” 

Bakgrund 

Grundare till projektet är en man vid namnet Olle Granath, som skapade sig en idé om att förbättra 

styrsystemet på sjukhussängar. I dagens läge finns det lite olika småknep för att genomföra 

transporten av sängarna. Personal som arbetar med förflyttningen använder sig av handtruckar, 

elektriskt drivna draghjälpmedel m.m. 

I väldigt många fall är man flera som hjälps åt för att genomföra arbetet, och detta bör kunna 

reduceras.  

Beställare 

Beställaren av projektet är inte knutet till något företag, och projektet drivs i egen regi. Personen 

som gav oss möjlighet att arbeta med just detta projekt var Christer Norr. 

Mottagare/Användare 

Projektgruppens kund kommer att vara sängtillverkare, men slut konsumenten är 

transportpersonalen på sjukhusen. Dessa personer kommer att bruka produkten dagligen under sitt 

arbetspass. 

Effektmål – syfte med projektet 

Att efter ett lyckat projektresultat kunna starta upp ett företag. Ett företag som till en början 

marknadsför sig med att visa upp och sälja idén till intressenter. För att sedan expandera och 

förhoppningsvis använda pengarna till att utveckla nya bra idéer och få ut de på marknaden på ett 

lämpligt sätt. 

Leveransmål – resultatet av projektet 

Att sammanställa en färdig och välskriven rapport, samt få fram en välfungerande prototyp utav 

idéen. 

Tid för projektets genomförande 

Start Stopp 

 

 

Oktober 2008 

 

 

1 Juni 2009 
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Bilaga 04 (1/1) – Kravspecifikation 
 

Funktionella krav 

 Enkel att montera 

 Hög användarvänlighet 

 Ska kunna rengöras vid behov 

 Passa de flesta sängar 

 Ergonomisk för användaren 

 Förenkla förflyttning 

 Ge mer kontroll över sängen 

 Ska inte behöva bearbeta sängen ex. svetsa och borra 

Produktionskrav 

 Enkel att tillverka 

 Billig att förskaffa 

Önskevärda krav 

 Att kunna anpassas till kundvagnar 

 Lång livslängd 

 Enkel att underhålla 
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Bilaga 05 (1/1)  - Funktionsanalys 
Intressentgrupper: Sjukhuspersonal, återförsäljare 

Funktionsområden: Basfunktioner, Ergonomi, Konstruktion 

Huvudfunktion -  HF 

Nödvändigfunktion - N 

Önskvärd funktion - Ö 

BASFUNKTION 

 

 

ERGONOMI 

Egenskap Signal Grad 

Erbjuda Styrhandtag HF 

Erbjuda Greppvänlighet N 

Maximera Kontroll N 

Erbjuda Bättre arbetsmiljö Ö 

Minimera Kraftansträngning Ö 

 

KONSTRUKTION 

Egenskap Signal Grad 

Medge Hållbarhet HF 

Meddela Enkelhet N 

Underlätta Hantering Ö 

 

 

 

 

 

 

Egenskap Signal Grad 
Förenkla Förflyttning HF 

Maximera  Användarvänlighet N 

Uttrycka  Ergonomin Ö 

Erbjuda Särplockning Ö 

Uttrycka Kvalité Ö 

Medge Säkerhet N 

Åstadkomma Prisvärdhet N 

Vecka Köplust Ö 
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Bilaga 06 (1/2) – Intressentanalys 

Intressentanalys (1/2) 
Intressentanalysen visar personers/företags inflytande och intresse i gruppens projektarbete. De 

båda axlarna ökar gradvis ju längre man kommer på de, tillsammans skapar de fyra stycken rutor där 

gruppen placerar ut de olika personerna/företagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflytande 

Intresse 

Gunnar.Weber 

Klasskamrater 

Projektgruppen 

Christer Norr 

Proton Caretech 

Olle Granath 

Landstingen 

Jon 

 

Verkstadschefen 

 

ALMI                  Konkurrenter 

Matservering 

Leif Nordin 

Laserskärarna 

Försäljningsplatser 

Peter Kristensen 

Hans-Erik 
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Bilaga 06 (2/2) – Intressentanalys 
Intressentkartan illustrerar intressenternas vikt i form av storleken på ringarna. Hur de påverkar eller 

påverkas av projektet visas med pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet 

Marknad Samhälle 

Investerare Medarbetare 

Landsting 

Allmänheten 

Fack 

Landsting 

Leverantörer 

Proton 

Caretech 

Gunnar 

Weber 

Christer Norr 

Proton 

Caretech 

ALMI 

Science 

Park 

Sten Fårhé 

Proton 

Caretech 
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Bilaga 07 (1/1) – Riskanalys 
Denna analys utfördes i samarbete med gruppens klasskamrater, sammanlagt bestod gruppen av 7 

personer som var och en hade fem stycken prickar till befogenhet som symboliserar 

risken/sannolikheten. Procenttalet representerar risken/sannolikhetevn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tillverkare finns 

ej 

 

5st 14% 

Likviditetsproblem 

 

7st 20% 

Konflikt uppstår 

 

1st 2,8% 

Kunskapsbrist 

 

1st 2,8% 

Kvalitetsbrist på 

materialet 

 

1st 2,8% 

Tidsplan spricker 

 

0 

Produkten finns 

 

3st 8,6% 

Klarar inte 

kraven 

 

5st 14% 

Sjukdomar 

 

0 

Försening av 

prototyp 

 

1st 2,8% 

Sabotage 

 

0 

Försening av 

komponenter 

 

0 

Felanvändning 

av utv.verk 

 

1st 2,8% 

Datorn Kraschar 

 

3st 8,6% 

Inga intressenter 

 

7st, 20% 
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Bilaga 08 (1/11)- Projektplan 

Avgränsningar 
Vi ska hålla oss till att produktutveckla styrsystemet för en sjukhussäng, och ta fram information 

nödvändig för sängen. Informationen ska ligga som grund för de olika lösningsförslagen gruppen ska 

åstadkomma. Det kommer även utföras en marknadsundersökning som enbart kommer strecka sig 

över sjukhussängsbranschen.  

Kravspecifikation 
Här kommer gruppen att sätta krav på vad som förväntas komma ut ur projektet, det vill säga 

projektets förväntade resultat 

Specifikationen används för att tydliggöra vad som krävs av projektet och hur projektet ska 

genomföras. Ju fler krav kravspecifikationen innehåller desto tydligare blir projektet, och därmed 

enklare att bedöma och styra. 

Produktkrav 
 Konstruktionen ska förenkla manuell transport av sjukhussängar 

 Den ska vara mekaniskt anpassad 

 Styrkonstruktionen ska medföra att sängen ska kunna manövreras av en individ, ingen extra 

energitillförsel kommer att tillämpas 

 Personen ska kunna bestämma rikting på hjulen 

 Styrningen ska vara enkel och tydlig, så att alla kan förstå hur den ska manövreras 

 Konstruktionen ska vara stöttålig 

 Styrhandtaget ska vara ergonomiskt konstruerat 

 Man ska kunna bromsa, samt låsa sängen i ett önskat läge 

 

 

 

Kravspecifikation

En 
person

Enkel att 
manövrera

Bromsa 
valfritt 

hjul
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Bilaga 08 (2/11) – Projektplan 

Projektkrav 
 Projektet ska starta i augusti 2008 och vara avklarat i Maj 2009 
 Budgeten för projektet får inte överskrida 3000kr 
 Projektet ska inledas med en analys av produktens behov och tillgängliga lösningar som 

marknadsförs på den svenska marknaden. Därefter tas beslut om hur lösningen kommer att 
utformas. 

 Gruppen ska framställa konkreta lösningsförslag med hjälp analyserna och verktygen 
 Gruppen ska begränsa sig till 2 till 3 lösningsförslag som vi kommer att fördjupa oss i 
 Projektgruppen ska bestå av 2 person, varav alla har samma befattning och är lika delaktiga i 

projektet 
 Protokoll från projektmöten och övrig projektdokumentation ska dokumenteras och 

registreras och lagras på projektserven 
 Projektet ska vara färdigställt i form av en dataskriven rapport och inlämnad i Maj 2008, samt 

en att vi ska tillverkat en färdig produkt att visa upp 
 

Förutsättningar 
Kraven som ställs inom projektgruppen är allas delaktighet, det gäller att vara delaktig på mötena 

och lyssna aktivt. Samarbetesvillig med resten av gruppen, och kommunicera med varandra utan 

större komplikationer. 

Prioritering 

Gruppen har valt att prioritera produktkvalitet och kalendertid mer än produktkvalitet. Detta för att 

projektet går ut på att arbeta med produktförnyelse, vi ska inom begränsad tid ta fram en produkt. 

Gruppen ska analysera och ta fram lösningsförslag till en produkt och realisera den bästa löningen.  

Kalendertiden: gruppen har en deadline som projektet måste vara färdig skrivit och inlämnat till 

handledaren. Eftersom tiden är knapp och vi har mycket att göra på prioriteras tiden 

Resurser: det påyrkas att vi genomför prima analyser om marknaden och befintliga produkter så att 

gruppen har möjlighet att gestalta ett slutresultat med konkret produkt. För att kunna leva till dessa 

mål måste vi hitta lämpliga analyser samt logisk data om befintliga liknande lösningar. 

 

   

 

   

 

 

 

 

Produktkvalitet 

Kalendertid Resurser 

 Produktkvalitet: 50% 

 Kalendertid: 30% 

 Resurser: 20% 
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Bilaga 08 (3/11) – Projektplan 

Leveransgodkännande 
Vår färdiga produkt kommer först att tillfalla gruppen, eftersom vi arbetar i egen regi och är inte 

bundna till något företag. Såsmåningen kommer gruppen antagligen att sälja idén, i form av en färdig 

styrkonstruktion, till en sjukhussäng tillverkare. Dessa kommer sedan att få tillstånd att tillverka och 

leverera produkten till sina kunder. Gruppen kommer att kunna ta ut en vinst i form av royalty för 

varje såld produkt.  

Projektets namn RaaLie – ett styrsystem för förenklad förflyttning av sjukhussängar 

Beställare/Sponsor Christer Norr & Olle Granath 

Projektledare 

Genomförandet: 

 

Införandet:  

 

Daniel Rääf och Alexander Liebon 

 

Christer Norr 

Mottagare av projektet 

Handledare: Gunnar Weber 

Lektor: Christer Norr 

Studierektor: Leif Nordin 

 Godkänt 

 

Datum Kommentar 

Produkten färdig enligt 

kravspecifikation x 
April 

2009 

Produkten kommer vara sammanställd och 

färdig för redovisning 

Införandet genomfört x 28 april 

2009 

 

Projektet avstämt enligt 

kravspecifikation x 27 april 

2009 

Alla punkterna har uppfyllts dagen innan 

inlämning till handledaren 

Kostnader bokförda och godkända x Maj 

2009 

Bokföringen har införts under projektets gång 

i form av veckorapporterna 
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Bilaga 08 (4/11) – Projektplan 

Nulägesanalys och Intressenter 
 

SWOT-analys 

Detta är en form av matris som analyserar projektets nuläge, man kan strukturerar upp faktorer so 

kan underlätta för projektet men även faktorer som kan försvåra projektet. De kommer att delas in i 

yttre och inre faktorer. 

 

Kortfattat kan man nämna ovan att det mest oväntade som skulle kunna hända är dålig ekonomi 

inom sjukhusbranschen, som medför att intresset fallerar för vår produkt, eftersom de inte kommer 

ha råd att förse dig med sig något nytt. Även att det kan dyka upp förseningar i form av leverans, 

inlämningsuppgifter men även på grund av sjukdom. Annars finns många fördelar för att genomföra 

projektet, då det tidigare finns erfarenhet om rapportskrivning men även produktutveckling hos 

gruppen. Men även att gruppen har god möjlighet att utnyttja på kunnig stab vid olika anspråk vilket 

skapar gynnsammare förutsättningar för arbetsgången. 

 

 

 

 

 

Strengths

* Bra kunskap om produkt 
utveckling

* Tillgång till verkstad

* Litteratur

* Erfaren personal

Weaknesesses

* Tidspress

* Oväntade förseningar

* Borttappat material

* Sjukdom

Opportunities

* Lära sig skriva en rapport

* Komma ut på marknaden

* Utveckla en ny produkt

* Lära sig skaffa bidrag

* Använda rätt analysverktyg

Threats

* Arbetslöshet

* Dålig marknadsekonomi

* Samma lösning kommer ut tidigare



  
 P 

 
  

Bilaga 08 (5/11) – Projektplan 

Intressenter 
Vilka är det som påverkar eller kommer att påverka vårt projekt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan illutrerar hur stort intressenternas intresse är i projektet i form av storleken på cirkeln, en stor 

cirkel = stort intresse. Medan pilarna visar hur de påverkar eller påverkas av projektet. 

 

 

 

 

Samhälle Marknad 

Medarbetare Investerare 

Projekt 

Sjukhusen 

Sängtillverkare Användarna 

 

Finansiärer 

Media 

 

Beställare 

Gruppmedlemmar 

Andra               

projekt 
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Bilaga 08 (6/11) – Projektplan 

Tidsplan och aktiviteter 

Milstolpeplan 

Ett diagram som visar gruppens övergripande flödesplan med projektets viktigaste etappmål. Med 

planen blir det lättare att följa projektet från början till slutet.                                                                                                                                                               

Ms 1: Hitta ett problem att lösa eller ett företag att samarbeta med 

Ms 2: Hitta all data som anses väsentlig för att kunna ta fram konkreta lösningsförslag på produkten 

Ms 3: Analysera de olika lösningsförslagen och ta fram de 1 till bästa för fartsatt fördjupning 

Ms 4: Sammanställa de sista fördjupningarna för att sedan börja tillverka en prototyp 

Ms 5: Sammanställa allt färdigt och utfört arbete i en skriftlig rapport 

Ms 6: Gruppen ska hålla en muntlig redovisning om den färdiga produkten 

Gant-schema 

Här har vi valt att genomföra ett gantschema, där gruppen genomfört en tidsplan som innehåller 

våra milstolpar och aktivitetsplan. Här har alla milstolpar markerats med ett rött streck i diagrammet, 

och på alla aktiviteter har man skrivigt dess varaktighet (Var) i form av veckor.  

 

ID Aktivitetsnamn Var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Starta projekt 0                     

2 
Säkerhetsställa 

finansiering 
3 

                    

3 
Läsa 

lektionslitteratur 
8 

                    

4 Benchmarking 3                     

5 Produkt analys 5                     

6 Lösningsförslag 6                     

7 Prototypbyggning 5                     

8 Delredovisning 4                     

9 Rapportskrivning 20                     

10 PP-presentation 3                     

11 Slutlig redovisning 2                     
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Bilaga 08 (7/11) – Projektplan 

Aktivitetslista  

Denna lista är underlag för tids- och resursplanering. Den kommer innehålla nödvändig information 

om resursbehov, tidsuppskattningar och beroenden för varje aktivitet. 

ID – identifikationsnummer för aktiviteten 
Aktivitetsnamn – vad aktiviteten kallas 
Aktivitetsbeskrivning – resultatet som aktiviteten ska leverera 
Varaktighet – kalendertid aktiviteten beräknas ta 
Beroende – Kopplingar till tidigare aktiviteter eller milstolpar 
Resurs – kompetens, utrustning eller material som krävs för att utföra aktiviteten  
Ansvarig – person eller projektroll som ansvarar för att aktiviteten blir utförd 
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Bilaga 08 (8/11) – Projektplan 
 

ID Aktivitetsnamn Beskrivning Varaktighet Beroende Resurs Ansvarig 

1 Finna projekt Hitta ett projekt vi 
kan lösa under 
året 

4-5 veckor  Kontakter och 
kommunikationsmedel 

Hela 
gruppen 

2 Finansiering Hur ska vi få 
pengar till att 
kunna utföra 
projektet 

1-3veckor Kolla med beställare Kontakter och 
kommunikationsmedel 

Hela 
gruppen 

3 Analysera Kolla marknaden 
efter liknande 
produkter 

3-5 veckor ”Finna projekt” Litteratur Hela 
gruppen 

3.1 Enkät Intervjua kunder 
och intressenter 

1-2 veckor Del av ”analysera” Sjukhuspersonal & 
sängtillverkare 

Hela 
gruppen 

3.2 Brainstorming Hitta fiffiga 
lösningar 

1 – 2 veckor Svar från ”enkäten” Andra projektgrupper Hela 
gruppen 

4 Lösningsförslag Ta fram konkreta 
lösningsförslag  

2-3 veckor Hela ”analysera” Tillgänglig personal, 
andra projektgrupper 

Hela 
gruppen 

4.1 Fördjupning Analysera de 2 till 
3 bästa förslag, 
och fördjupning 

1 -2 veckor Av alla tillgängliga 
lösningsförslag 

Litteratur och 
utvärderingsmatriser 

Hela 
gruppen 

4.2 Det bästa Bestämma oss för 
ett lösningsförslag 

1 – 3 dagar Resultatet från 
utvärderingsmatriserna 

Gruppen samt 
erfarenhet från annat 
håll 

Hela 
gruppen 

5 Påbörja prototyp Skissa upp hur 
lösningen kan 
tillämpas och se ut 

1 vecka Att man bestämt sig 
för ett lösningsförslag 

Papper och penna, ev. 
designelever 

Hela 
gruppen 

5.1 Lämpligt material Skaffa något man 
kan testa sina 
lösningar med 

1-2 dagar Skisser och 
lösningsförslag 

Tekniklego Hela 
gruppen 

6 Delredovisning Visa de legosatser 
vi byggt som 
illustrerar våra 
lösningar 

1 vecka Färdiga byggen PowerPoint Hela 
gruppen 

7 Riktig prototyp Påbörja det 
slutliga bygget 

4-6 veckor Allt vi kommit fram till i 
vårt förarbete 

Säng med byggmaterial Hela 
gruppen 

7.1 Svetsa 
hjulkonstruktion 

Svetsa en ram 
hjulen ska passa 
på 

1 vecka Ritningar och vad vi 
kommit fram till 

Svets och stål Hela 
gruppen 

7.2 Montera Montera fast våra 
hjul och broms 
anordning 

2 -3 veckor Att svetsningen är 
färdig 

Verkstad och verktyg Hela 
gruppen 

7.3 Ergonomi Utforma 
ergonomiska 
handtag 

1 vecka ”Montera” är färdig Verkstad Hela 
gruppen 

8 Rapport Sammanställa 
rapporten som 
hela tiden fortlöpt 
under projektets 
gång 

2 veckor Hela projektet Dator  Hela 
gruppen 

9 Muntlig redovisning Redovisa hur 
projektet gått 

1 vecka Rapporten PowerPoint Hela 
gruppen 
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Bilaga 08 (9/11) – Projektplan 

Budget 
Detta är en förkalkyl som sammanställer betänkta interna och externa kostnader för de resurser som 

behövs för att genomföra projektet. 

Interna kostnader Beskrivning Kostnad 

Personal Vi tar inga utgifter för 
personalen, då den består av 
vår grupp 

0kr 

Produkter/Licenser Det kommer att gå åt 
kontorsmaterial som böcker, 
pärmar, post-it. 
Prototypmaterial som lego, 
stålvajrar och hjul kommer 
behövas 

2000kr 

Resor Inge speciell längre sträckor 
kommer att utföras 

0kr 

Övrigt Telefonsamtal och kaffebröd 500kr 

     TOTALT INTERNT: 2500kr 
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Bilaga 08 (10/11) – Projektplan 

Riskanalys och riskhanteringsplan 
Denna del handlar om att utvärdera sannolikheten av att en riskhändelse inträffar och vilka 

konsekvenser detta i så fall skulle få för projektet. Miniriskmetoden är ett verktyg som hjälper inom 

projektet med att värdera sannolikheten och konsekvensen på en skala mellan 1 – 5, där 1 står för 

låg och 5 för hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Sannolikhet 
1 till 5 

Konsekvens 
1 till 5 

Riskvärde 
S * K = 

Riskåtgärd 

Tar för lång tid 1 4 4 Hålla sig efter 
schemat 

Gruppmedlem 
långtidssjuk 

1 5 5 Träna och hålla sig 
frisk 

Resursbrist 2 5 10 säkra resurser i god 
tid 

För lite underlag 2 5 10 se till att man har 
tillräckligt med 

underlag i god tid 

Data försvinner 2 5 10 Anteckna allt på 
dator och göra 

säkerhets kopia 

Fastnar i arbetet 2 4 8 Fråga kompetent 
person inom 

området om hjälp 

 

Sannolikhet 

 

1    

2     

3     

4    

5 

 

<20% 

50% 

>80% 

 

Konsekvens 

1     

2     

3     

4    

5 

Låg 

Medel 

Hög 
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Bilaga 08 (11/11) – Projektplan 
Siffrorna från miniriskmetoden placeras in i en matris som kartlägger om man ska åtgärda hoten. 

Axlarna utgörs av sannolikheten respektive konsekvensen, siffrorna anger riskvärdena. Risker som 

hamnar uppe i högra hörnet på matrisen bör åtgärdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De risker som kan komma att hota oss mest är resursbrist, men det enda sättet det skulle kunna 

inträffa är ifall vi får brist på kapital. För lite underlag är även en sak som kan påverka väldigt mycket, 

får vi inte tillräckligt med underlag blir det inget bra projekt. Att data försvinner skulle medföra tids 

fördröjning eftersom allt sökande på förlorad information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  10  15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 09 (1/1) - Ganthschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vad Tid v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 
                                           

 Rapportskrivning 15                                       
                                           
 Prototyp 11                                       
                                           
 Redovisning 2                                       
                                           
 CAD 4                                       
                                           
 Skicka inbjudan 2                                       
                                           
 

                      

                      

 
Bjuda in betydande personer för kommande framtid 

   

                      

 

Möte varje måndag klocckan 13:30 med 
Gunnar.Weber 

          

                      

 

CADa produkten innan färdig produkt, och efter färdig 
produkt 

         

                      

 Från v.5 till v.9 har vi logistik, med ev inlämningsuppgifter       
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I
D Aktivitet 

V
ar 

v.3
8 

v.3
9 

v.4
0 

v.4
1 

v.4
2 

v.4
3 

v.4
4 

v.4
5 

v.4
6 

v.4
7 

v.4
8 

v.4
9 

v.5
0 

v.5
1 

      1 
Starta 
projekt 

0                             

      
2 

Läsa 
lektionslitte
ratur 

6                             

      3 
Benchmarki
ng 

5                             

      4 
Produktanal
ys 

2                             

      5 
Lösningsför
slag 

2                             

      
6 

PP-
presentatio
n 

1                             

      7 
Delredovisn
ing 

1                             

      
 

                 

      
  

    v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.1
0 

v.1
1 

v.1
2 

v.1
3 

v.1
4 

v.1
5 

v.1
6 

v.1
7 

v.1
8 

v.1
9 

v.2
0 

8 
Säkerhetsst
älla 
finansiering 

2 
                            

            

9 
Beställa 
delar till 
prototyp 

5 
                            

            

1
0 

Prototyptill
verk. 9 

                            
            

1
1 

Rapportskri
vning 

1
9 

                            
            

1
2 

PP-
presentatio
n 

1 
                            

            

1
3 

Slutredovis
ning 2 
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Bilaga 11 (1/2) – Budget 
Vår budgetkalkyl ser ut som följande idag: 

Projekt Namn RaaLie 

Beställare Alexander Liebon & Daniel Rääf 

Projektledare Alexander Liebon & Daniel Rääf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interna Kostnader Beskrivning Kostnad (kr) 

Prototyper 5 st funktionsprototyper (5*2000) 10.000 

Materiell Indirekta Materialkostnader 4000 

Resor Studiebesök hos tillverkningsföretag 

och sjukhus 

4000 

Marknadsundersökning Telefon och Brevkostnader 500 

Företagspresentationer Tillverkningsföretag och sjukhus 1000 

Övrigt   

 Totalt intent 19.500 

Externa Kostnader Beskrivning Kostnad (kr) 

Nyhetsgranskning Utförd av Valea 4000 

Fältstudier Tester utförda på sjukhus 2000 

Patentansökan Komplett ansökan utförd av ombud Enl. 

överenskommelse 

Mönsterskydd Komplett ansökan utförs av ombud Enl. 

överenskommelse 

CE-märkning Konsultarvode till Aron Chibba Enl. 

överenskommelse 

Övrigt   

 Totalt Externt 6000 

Kalkylerad kostnad Interna + Externa kostnader 25.500 

BUDGET 
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Bilaga 11 (2/2) – Budget 
Våra interna kostnader uppskattas i dagsläget till drygt 19500 kr. Det innefattar alla de kostnader 
som vi i projektgruppen kommer att stå för, inklusive det material vi behöver samt det tillbehör och 
de resor som vi kommer behöva göra under våren. Marknadsundersökningar kommer att utföras 
genom telefon och brev undersökningar utöver de elektroniska frågeformulären som kommer skickas 
ut på mail till deltagarna.  
De externa kostnaderna är idag svåra att uppskatta då många av de beror på vilka avtal vi kan 
förhandla fram med de olika patent och registreringsbyråerna, men som ett riktmärke hänvisar vi till 
bilaga Kalkyl månadskostnad från Valea AB. 

Gruppen tror idag att vi kommer behöva söka ett internationellt patent, då en utav de stora 
aktörerna på marknaden är ett företag som heter Hill-Rom och är baserat i USA. De andra två 
företagen som har en stor del utav den svenska marknaden är Merivaara ifrån Finland och Proton 
Caretec AB från Värnamo. Detta gör automatiskt att ansökningskostnaderna kommer att öka 
gentemot en nationell ansökan. 

I samband med de fältstudier som kommer att genomföras på olika sjukhus under våren räknar vi 
med att behöva betala lite bland annat för underhåll av komponenterna samt den tid det kommer att 
uppta för verkstadspersonalen. 
När der kommer till CE-märkningen tycker vi att det är viktig att ha då denna produkt kommer att 
användas inom den offentliga sektorn samt licenstillverkas. Vi har en lärare här på Högskolan i 
Halmstad vi namn Aron Chibba som arbetar med detta och som vi räknar med att kunna anställa 
genom hans företag. 
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Bilaga 12 (1/1) Finansiärer 
 

Gruppen har erhållit ett innovationsbidrag fram ALMI. 

Summa: 19.000kr 

Prototypstöd från Science Park i Halmstad 

Summa: 3000kr 

Såddbidrag från Sten Fåhrés minnersfond 

Summa: 2000kr 
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Bilaga 13 (1/1) – Veckorapport 
 

Denna vecka har vi ringt till Telac som är en återförsäljare av pek-kärmar. Vi fick prata med 

Michel som berättade han kunde sätta ihop en skärm enligt våra krav. Det vill säga en skärm 

som endast reagerar på pennan rörelser. Skulle man lägga handen emot skärmen kommer det 

alltså inte att reagera vilket är positivt för oss. 

Han kunde erbjuda oss en skärm för 6000kr, vilket vi kommer att diskutera inom gruppen 

eftersom vi måste hitta ett sätt att få fram pengar. 

Vi har sätt över ansökning till venture cup, men  kunde ganska snabbt konstatera att vi måste 

kommit längre med våran produkt innan vi börjar söka. 

 

Inför nästa vecka: 

 

Nästa vecka ska vi fortsätta våra telefonsamtal på jakt efter information och hjälp för vårat 

projekt. Annars kan vi alltid hoppas att Daniel fått napp på något efter han varit nere på en båt 

mässa. 
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Bilaga 14 (1/2) – Observationsanalys 
 

Under denna observation har gruppen gått iväg till ICA Maxi i Halmstad för att studera när kunden 

använder sig av en kundvagn. Det gruppen vill få fram med denna studie är att se hur olika 

användare påverkas när de knuffar en tungkundvagn. Som nämndes precis har gruppen avgränsat sig 

på att bara titta på kundvagnar med mycket varor, detta för att det är det enda som intresserar 

gruppen.  

Observationstid 
Observationen pågick under en helgdag från klockan 10:00 till 14:00, för att vi ansåg att det är många 

människor som är ute och handlar vid helgdagar.  Dessutom var det många som fick lön samma vecka 

och vi trodde att många skulle månadshandla, det vill säga de köper många varor. 

Information 
De mest påverkande faktorerna gruppen tyckte att man skulle inrikta sig på var: 

Kunders ålder då vi tyckte att den spelade stoll roll, eftersom många äldre har inte längre samma 

fysiska form som de hade när de var yngre. 

Antal personer, hur många var de som knuffade kundvagnen. Ju fler som hjälps år desto enklare är 

det att ta sig fram men det kan också vara ett tecken på att det var jobbigare i början vilket medförde 

att de fick hjälpas åt. 

Betygsättning, gruppen har delat ut betyg efter hur vi tyckte att personerna ansträngde sig eller ifall 

det upplevdes som enkelt. Vi kommer att sätta ut ett betyg mellan 1 och 5, där 1 är ansträngande 

och 5 enkelt. 

5     Uppfattades som enkelt 

4 Lite ansträngande  

3 Tog det försiktigt, lite osäker 

2 Ingen kontroll vid ojämna ytor 

1 Svårt att kontrollera riktningen på vagnen 

 

Ålder Antal 

Personer 

Betyg 

1 - 5 

Kommentarer 

50+ 1 4 En man med mycket varor med ändå hyfsad kontroll 

60+ 1 1 En äldre dam som hade bekymmer med att svänga, hon tog ut stora kurvor och 

hade svårt att stanna vagnen vid nedförslurning 

30+ 2 5 Två person som utan bekymmer tog sig fram 

30+ 1 5 Ensam med mycket varor men tog sig fram utan bekymmer 

60+ 2 3 Hjälptes åt men hade lite bekymmer i sluttningen 

60+ 1 1 En herre där vagnen gick i sidled när han ville rakt fram 

50+ 1 2 Dam som såg bekymrad ut vid ojämna ytor, tog det försiktigt 

40+ 2 4 Hade mycket varor, fick hjälpas åt vid ojämna ytor 

20+ 1 5 Inga bekymmer tog sig enkelt fram 

30+ 1 3 Tjej som såg lite osäker och ansträngd ut när hon tog sig fram på parkeringen 
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Bilaga 14 (2/2) – Observationsanalys 
 

40+ 2 4 Såg lite bekymrat ut, var två stycken, en knuffa den andra drog 

70+ 1 1 Äldre herre, stora problem när han skulle svänga höll på att kollidera med andra kundvagnar vi 

ingången 

50+ 2 5 Två stycken som hjälptes åt och tog sig lugnt fram 

40+ 1 2 Ensam herre som hade trubbel vid ojämna ytor, såg ut som att han skulle köra in i bilarna som stod 

parkerade 

20+ 2 4 Ungt par, som inte helt bekymmer fritt tog sig fram. Såg lite ansträngda ut 

60+ 2 2 Hade svårt att ta sig mellan bilarna trotts att de var två stycken 

50+ 2 5 Inga problem! 

40+ 1 3 Hon tog det försiktigt vid ojämna ytor eftersom fronten på vagnen rullade åt ett annat håll 

30+ 1 4 Kille som handlat väldigt mycket, och såg lite osäker ut då han tog det lugnt bredvid bilarana 

 

 

Slutsats 
Många äldre personer och kvinnor har det jobbigare att knuffa en tung kundvagn. Men det mest 

optimala hade varit att asfaltera en jämn parkering utan gropar och sluttningar. 
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Bilaga 15 (1/1) – Utvärderingsmatris 
 

Med hjälp av Parvisjämförelse har vi fått fram vilken vikt vi ska lägga på de olika egenskaperna i 

Utvärderingsmatrisen. 

Parvisjämförelse  

  1 2 3 4 5 6 7 8 Antal + Antal - Summa 

1 Maximera Ergonomi  + - + + - + + 5 0 5 

2 Minimera Pris   - + - + - + 3 0 3 

3 Förenkla Montering    + + + + + 5 2 7 

4 Förenkla Tillverkning     - + - + 2 0 2 

5 Maximera Slitstyrka      + - - 1 2 3 

6 Förenkla Underhållsmöjlighet       + + 2 1 3 

7 Maximera användarvänlighet        + 1 3 4 

8 Estetiskt tilltalande         0 1 1 

  Antal - 0 0 2 0 2 1 3 1    

 

Utvärderingsmatris 

   Konceptval 

Klass T-styre Slidestyre   

Egenskaper Vikt Värde Summa Värde Summa     

Maximera Ergonomi 5 3 15 7 35     

Minimera Pris 3 7 21 5 15     

Förenkla Montering 7 4 28 4 28    

Förenkla Tillverkning 2 7 14 5 10     

Maximera Slitstyrka 3 5 15 7 21     

Förenkla Underhållsmöjligheter 3 6 18 5 15     

Maximera Användarvänlighet 4 1 4 10 40     

Estetiskt Tilltalande 1 1 1 8 8     

   116 172   

 

Konceptet som uppfyllde kraven bäst blev slidestyret. 
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Bilaga 16 (1/1) – Utvärderingsmatris 
 

Med hjälp av Parvisjämförelse har vi fått fram vilken vikt vi ska lägga på de olika egenskaperna i 

Utvärderingsmatrisen. 

Parvisjämförelse  

  1 2 3 4 5 6 7 8 Antal + Antal - Summa 

1 Erbjuda Multifäste  + + + + + - - 5 0 5 

2 Minimera Pris   + + - + - - 3 0 3 

3 Erbjuda Service    - - - - - 0 0 0 

4 Förenkla Tillverkning     + + - - 2 1 3 

5 Maximera Ergonomi      + - - 1 2 3 

6 Förenkla Underhållsmöjlighet       - - 0 1 1 

7 Maximera användarvänlighet        - 0 6 6 

8 Förenkla Förflyttning         0 7 7 

  Antal - 0 0 0 1 2 1 6 7    

 

Utvärderingsmatris 

   Konceptval 

Klass Styrstag Mitthjul Slide Rundstav 

Egenskaper Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa 

Erbjuda Multifäste 5 2 10 6 30 7 35 2 10 

Minimera Pris 3 1 3 5 15 6 18 4 12 

Erbjuda Service 0 5 0 6 0 1 0 8 0 

Förenkla Tillverkning 3 4 12 7 21 5 15 4 12 

Maximera Ergonomi 3 2 6 6 18 7 21 3 9 

Förenkla Underhållsmöjligheter 1 1 1 6 6 4 4 6 6 

Maximera Användarvänlighet 6 5 30 7 42 7 42 5 30 

Förenkla Förflyttning 7 7 49 10 70 9 56 7 49 

   111 203 191 128 

 

Det vinnande konceptet var mitthjulskonceptet som visade sig uppfylla gruppens krav bäst. 
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Bilaga 17 (1/2) – FMEA-analys 
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Bilaga 17 (2/2) – FMEA-analys 
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Bilaga 18 (1/1) – SWOT-analys 
 

Strength 

 

Mindre personal krävs 

Ökad kontroll 

Mindre Belastning 

Enkel montering 

Enkel distribution 

 

 

 

 

Weaknesses 

 

Vajerstyrning 

Begränsat hjulutslag 

Skyddsmöjlighet 

Produktionskostnad 

Opportunities 

 

Ensam aktör på marknaden 

Stort behov 

Flera användningsområden 

 

 

 

 

Threats 

 

Nya sängmodeller 

Automatiserad framdrivning 

Förändrade regelverk 

 

 

 

 

Vår SWOT-analys visar att vi har ett bra marknadsläge då vi idag är de enda som erbjuder en liknande 

lösning till sjukhussängar. Detta trots indikeringar som visar på ett stort behov utav en sådan 

produkt. RAALIE kommer efter montering att ge sjukhuspersonalen en rad förbättringar, vilket är en 

del utav vår lösnings styrkor, nämligen att det kommer att bli en minskad belastning samtidigt som 

kontrollen över sängen kommer att öka. Dessa två faktorer kommer att leda till att det krävs mindre 

personal, som då kan användas till mer värdeskapande aktiviteter än att hjälpa till att transportera 

patienter.  

Hoten mot vår produkt är när det så småningom kommer nya sängmodeller, vilket kommer att kräva 

en produktutveckling för att anpassa både till den nya modellen och till ett eventuellt ändrat 

regelverk.  

Senare kan det bli aktuellt med automatiskt styrda sängar som följer en slinga i marken, detta skulle 

skapa en mycket betydelsefull konkurrens till vår produkt då den nya lösningen kommer att vara   
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Bilaga 21 (1/1) – Hjulet 
Transporhjul för lätt till medeltung belastning 
 

 

Rullagrat hjul av svart gummi. Fästplatta av galvaniserat stål. 
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Bilaga 25 (1/3) – Brainstorming 
 

Gruppen har vid ett antal tillfällen träffats, både ensamma och med inbjudna från andra grupper och 

brainstormat. 

Detta har gjorts genom att alla har fått sitta med ett varsitt block med notisar och skrivit ned sina 

idéer. Efter en stund när alla har känt sig färdiga har vi sammanställt allting och tagit bort dubbletter 

och sådana förslag som inte har passat in på de ställda kraven.  

Vid den första brainstormingen som vi genomförde ensamma delade gruppen upp samtliga notisar i 

dels ”vad ska vi bygga för sorts styrning” och sedan också ”hur” vi ska göra detta. När man sedan har 

alla dessa lappar på väggen ser man ett tydligt mönster mellan de olika lösningarna för att sedan 

kunna kombinera ihop dessa och få fram att antal möjliga helhetslösningar.   

Vad lapparna innehåller information om vilken sorts lösning som ska byggas, och hur innebär på 

vilket sätt vi ska operera dessa. 

Till exempel: 

Vad: Hjulbromsar på de båda framhjulen och låsta bakhjul 

Hur: Styrhandtag med vajerbromsar 

När gruppen senare har behövt input från andra håll har vi löpande under året samlat ihop folk ifrån 

andra grupper och skapat en snabb och mycket givande brainstorming, detta för att snabbt få nya 

infallsvinklar och synsätt på ett specifikt problem.  
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Bilaga 25 (2/3) – Brainstorming 
Exempel på brainstorming med notisar: 
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Bilaga 25 (3/3) – Brainstroming 
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Bilaga 25 (1/1) – Logotypen 
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Bilaga 26 (1/1) – Befintliga lösningar 
 

Idag används ofta en vanlig palldragare som man kör in under sängen och sedan höjer så att två utav 

hjulen hamnar i luften, och därmed bidrar till att man får mycket bättre kontroll. 

Problemet är att man behöver dra med sig denna mellan alla transporter och även mellan olika 

avdelningar, vilket medför en stor smittspridningsrisk. Även om flera transporter ska hanteras 

samtidigt så finns det endast en palldragare vilket innebär ytterligare problem. 
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Bilaga 28 (1/1) – Progressivstyrning  
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