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Sammanfattning 
Den manuella gåbarren är ett hjälpmedel inom sjukgymnastiken för att träna patienter i gång 
och balans. Barren är uppbyggd av två långa ledstänger med två ben på vardera ledstång. 
Dessa ben sitter fast i varsin bottenplatta som håller ihop barren på bredden och hindrar den 
från att välta. Gåbarren är ett uppskattat hjälpmedel och används på de flesta 
sjukgymnastikenheter inom sjukvården i Sverige.  
 
För att kunna reglera höjden på ledstängerna efter patientens behov behöver vårdpersonalen 
lösgöra benen i bottenplattan samt lyfta ledstången till önskat läge för att sedan låsa benet i 
det läget. När barren behöver justeras flera höjdlägen behöver arbetet göras stegvis på alla ben 
då benen annars låser sig för varandra. Eftersom arbetet med att justera höjden på barren är 
tungt och tidskrävande slarvas det ofta med att anpassa höjden efter varje patient. Detta i sin 
tur kan bli ett problem för patienten som inte får en optimal träning i barren.  
 
Syftet med projektet är att hitta en lösning till problemet med höjdjusteringen som gör det 
enkelt för vårdpersonalen att justera höjden för varje patient. Målet är att ta fram en 
fungerande prototyp på lösningsförslaget. 
 
Resultatet blev produkten Levo som är en separat lyftanordning till gåbarren. Levo är en 
smidig och lättanvänd produkt som är enkel att flytta till barren då den har hjul. Levo används 
genom att den placeras under barrens ena ledstång och höjden på Levo justeras med hjälp av 
en knapp. Önskas ledstången att höjas hålls knappen inne tills rätt höjdnivå uppnås. Skall 
ledstången sänkas hålls knappen inne tills rätt höjd har nåtts samtidigt som personen trycker 
ner ledstången  
 
Fördelen med Levo är att den utför det tunga arbetet med att lyfta barren, samtidigt som den 
inte är i vägen för patienten eftersom den enkelt kan flyttas undan efter användning. Den har 
inget behov av eluttag eller liknande eftersom lyftmekanismen i är en gasfjäder som inte 
kräver någon skötsel.  
 
Under arbetet med att ta fram Levo intervjuades sjukgymnaster för att få en uppfattning om 
vilka egenskaper och krav som produkten behöver uppfylla för att den ska få användas inom 
sjukvården, samt vara tilltalande för personalen. Den får till exempel inte ha vassa kanter och 
måste vara lätt att rengöra. En annan viktig del är att den måste vara lätt att använda och det 
skall gå snabbt att justera höjden på barren med den, annars är risken stor att den inte 
användas. Detta togs hänsyn till under framtagningen av Levo där flera olika typer av 
lyftmekanismer jämfördes för att hitta en optimal lösning som uppfyllde sjukgymnasternas 
krav. 
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Abstract 
The parallel bars is used in physical therapy and is mainly used for patients who have to train 
walking and balance after a stroke or an operation. It consists of two long handrails with two 
legs on each handrail. These legs go down into two ground-plates and are locked at the 
wanted height with a pin. The parallel bars is an appreciated device and is used on a daily 
basis in many care units. 

 
The main issue with the manual parallel bars is that it is very difficult and heavy for a single 
person to adjust the height of it. If a larger adjustment of the height has to be done, the legs 
have to be adjusted one at a time otherwise the they will be locked. Often the height isn’t 
adjusted after every single patient because it’s so difficult and therefore the training doesn’t 
get optimal for patient. The purpose with this project has been to find a solution that makes 
the height easier to adjust, so that the parallel bars will be adjusted after each patient. Our goal 
was to develop and produce a functional prototype of the solution.  
 
The result was Levo which is a lifting device that complements the parallel bars. Levo is a 
simple product to handle and has wheels which makes it easy to move around. To adjust the 
height of the parallel bars with Levo, place Levo in the middle of the handrail and press the 
button. The handrail will go up and the button can be released when the right height is 
reached. To lower the handrail, press the button and push the handrail down. Release the 
button when it has reached the wanted height. Levo has a construction which makes it 
possible to use as a complement to almost every manual parallel bars on the market.  
 
For a product to be used in care units it has to meet special demands. To know which 
demands and what properties Levo had to fulfill to be a product that physiotherapists could 
use and wanted in their work, we contacted several physiotherapists. For example the product 
could not have any sharp edges and had to be easy to clean. The product also had to be easy 
and fast to use when the height of the parallel bars should be adjusted. The physiotherapists 
point of view was in consideration during the developing process of Levo and many different 
solutions was compared to find an optimal solution that fulfilled all the demands. 
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Förord  
Detta projekt har drivits som ett examensarbete vid utvecklingsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Halmstad under läsåret 2010 till 2011. Det här är rapporten till arbetet.  
 
Utan hjälp och stöd från alla de personer som svarat på våra frågor och funnits som bollplank 
under projektets gång hade det här projektet inte varit möjligt att genomföra. Vi vill rikta ett 
stort tack till alla de sjukgymnaster som ställt upp och svarat på våra frågor, framförallt till 
Johan Andersson, Cecilia Nordh, Helena Isacson, Birgitta Gustafsson och Alexandra 
Nordberg.  
 
Ett stort tack till Hälsoteknikcentrum Halland, framförallt till Martin Persson och Anne-
Christine Hertz, för stöd och support under projektets gång både kunskapsmässigt och 
ekonomiskt. Tack till ALMI företagspartner Halland AB som bidrog ekonomiskt.  
 
Även ett stort tack till Christer Bengtsson på Stålrör AB som gav oss ett rör till prototypen, till 
SPV som hjälpte oss bearbeta materialet, och till Viktor Georgeborn som kom med idéer och 
hjälpte oss att bygga prototypen. Tack till Madeleine Rinne för korrekturläsning av rapporten.  
 
Sist men inte minst ett stort tack till lärare och studenter på Högskolan som varit delaktiga i 
vårt arbete, vår handledare Jeanette Gullbrand, Gunnar Weber, Håkan Pettersson och 
framförallt till vår klass U08.  
 
Halmstad den 23 maj 2011 
 
 
 
 _________________________   ________________________  
Katarina Uusitalo Sofia Farran-Lee 
890327-4820 890325-3907 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Barren används i dag främst för gång- och balansträning inom sjukgymnastik och 
rehabilitering. Den är ett uppskattat hjälpmedel och på många vårdenheter används den 
dagligen. Hälsoteknikcentrum Halland fick idén till projektet av Johan Andersson som är 
sjukgymnast i Halmstad kommun, och som såg möjligheter att utveckla barren och dess 
funktioner. Utifrån de sjukgymnaster projektgruppen har pratat med kan det konstateras att 
det finns ett behov av att förbättra barrens funktioner.  

1.2 Problembeskrivning  
Det är viktigt att anpassa barren efter varje patient för att träningen skall bli så effektiv som 
möjligt menar Johan Andersson. Problemet är att de manuella barrar som idag finns på 
marknaden ofta är svåra att ställa in för att passa varje enskild patient. Den största svårigheten 
är att justera barren i höjdled, och det är även det som är viktigast att kunna anpassa efter 
patienten. En barr är upp till fem meter lång och dess längd gör detta svårt. . För att höja eller 
sänka ledstången måste användaren lyfta de båda benen parallellt i små steg för att inte riskera 
att något av benen kilas fast. Detta är både tungt och tidskrävande vilket gör att det ofta 
slarvas med höjdjusteringen. 

1.3 Syfte och mål  
Projektets syfte är att underlätta personalens arbete genom att göra det enkelt och smidigt att 
justera barrens höjd till önskad nivå. Målet är att ta fram en prototyp till en produkt som gör 
det möjligt att justera höjden av barren på ett enkelt och smidigt sätt.  
 
Visionen är att ta fram en produkt som uppskattas och kommer att används bland personal 
inom vården. 

1.4 Avgränsningar 
Lösningsförslaget skall tillämpas på de manuella gåbarrar som finns på marknaden idag och 
som uppfyller det normala höjdintervallet. Hänsyn till de gåbarrar som har en mycket lägre 
eller högre höjdjustering kommer förbises då dessa utgör en minoritet på marknadsutbudet.  
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2 Projektbeskrivning  

2.1 Målgrupp 

Användare 
Användarna av produkten kommer att vara de sjukgymnaster som idag använder barren i sitt 
arbete. Produkten skall göra det enkelt för användaren att justera höjden på barren och bidra 
till att detta utförs oftare än idag.  

Köpare 
På de flesta vårdenheter är de ekonomiska resurserna hårt reglerade och det är inte heller 
användarna som köper in nya produkter. Detta gör att köparen av produkten i första hand 
kommer vara ledningen för en vårdenhet eller inköpsansvarig, beroende på hur inköpen styrs.  
Upphandling och kostnader spelar stor roll vid inköpen av produkter just eftersom de 
ekonomiska resurserna är begränsade.  

2.2 Krav  
De viktigaste kraven för produkten: 

 Produkten skall fungera som ett komplement till gåbarren och möjliggöra 
höjdjustering av denna 

 Vara enkel att förstå och lätt att använda 

 Får inte riskera att skada personal eller patienter 

2.3 Projektorganisation 

Projektgruppen  
 Katarina Uusitalo  
 Sofia Farran-Lee 

Handledare  
 Jeanette Gullbrand 

Samarbetspartner 
 Johan Andersson  
 Martin Persson och Anne-Christine Hertz på Hälsoteknikcentrum Halland 

2.4 Budget 
För att göra det möjligt att finansiera projektet söktes pengar från ALMI företagspartner 
Halland AB. Via dem finns möjlighet att få pengar från innovationsrådet för att finansiera 
projekt med anknytning till att kommersialisera idéer kring produkter eller tjänster. ALMI 
beviljade 15 000 kronor för framtagning av prototypen vilket möjliggjorde detta. Även 
Hälsoteknikcentrum Halland kunde bistå med pengar och annan kunskap om behovet fanns. 
Ansökan till ALMI finns som bilaga A. 
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2.5 Tidplan 
 Projektet sträcker sig från 1 september 2010 till 28 maj 2011. 

 Rapportinlämning: 23 maj 2011. 

 Redovisning: 18 maj 2011. 

 Utställning av projektet på mässan för examensarbeten, Utexpo, på Högskolan i 
Halmstad: 26-28 maj 2011. 

Ett Gantt-schema över vårens aktiviteter finns i bilaga B.   

2.6 Risker 
De främsta riskerna som finns med projektet är att de uppgifter som projektgruppen överlåter 
till en tredje part inte blir utförda inom tidsramen och att projektet på så vis blir försenat. 
Även risker så som att oförutsedda problem kan uppstå finns. Andra risker är att det av någon 
anledning inte är möjligt att få finansiering för tillverkning av prototyp och att projektgruppen 
då inte kan tillverka en lika exakt och funktionsduglig modell som annars varit möjlig. En 
riskanalys har utförts för att kunna eliminera problem och finns i bilaga C. Utifrån 
riskanalysen för projektet kan det konstateras att de största riskerna är att materialet inte 
anländer i tid, prototypen inte fungerar samt att det är svårt att komma i kontakt med 
sjukgymnaster och andra personer som är viktiga för arbetet med projektet. För att undvika 
problem med försenat material bör marginaler finnas i tidsplaneringen. För att undvika att 
prototypen inte fungerar bör funktionsmodeller tas fram och tidsmarginaler finnas för att 
kunna åtgärda detta om det mot all förmodan skulle inträffa. Skulle svårigheter med att 
komma i kontakt med sjukgymnaster finnas bör andra kommunikationsvägar användas, men 
även möjlighet att kontakta personer i andra kommuner.  

2.7 Sekretess 
För att förhindra att projektgruppens idéer kring barren hamnar i orätta händer och någon 
annan utnyttjar dessa kommer ett sekretessavtal upprättas för att undvika att detta inträffar. 
Sekretessavtalet kommer att skrivas under av de parter som projektgruppen visar skisser, 
idéer eller lösningar för att undvika att någon utanför projektgruppen använder sig av dessa. 
Se bilaga D för sekretessavtalet. 
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3 Metod 

3.1 Tumregler i dynamisk produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling, eller DPD, är ett arbetssätt för produktutveckling med olika 
regler och metoder för att styra upp utvecklingsprocessen. Det kan vara svårt att förutse hur 
ett projekt kommer att förändras under arbetets gång och arbetssättet i DPD har tillämpats i 
projektet för att lättare anpassa arbetssättet efter förutsättningarna. Se Ottosson (2009). Även 
nedanstående tumregler, till och med 3.1.5 hänvisas till Ottosson.  

3.1.1 Växla mellan olika arbetsuppgifter  
Genom att växla mellan olika arbetsuppgifter kan arbetet föras framåt i ett högre tempo, i och 
med att det finns möjlighet att växla till den uppgift som för projektet framåt, istället för att 
stå och stampa på samma ställe. Även med den planering och med det Gantt-schema som har 
tagits fram behöver arbetet inte följa en viss turordning. Detta har gjort att arbetet förts framåt 
istället för att fastna i spår som för stunden inte tillför något.  

3.1.2 Veckorapportera  
För att meddela involverade i projektet vad som sker och skall göras har veckovis 
rapportering används. Detta har gjort att gruppens handledare har varit väl insatt i hur 
projektet fortskridit och vad som planerats för den närmaste tiden.  

3.1.3 Handledarmöten  
Kontinuerliga möten med gruppens handledare Jeanette Gullbrand har gett möjlighet att 
diskutera och få feedback på projektets framskridande. Veckovisa handledarmöten har hållits 
under projektets gång för att minimera riskerna med att projektet blir stillastående samt för att 
få nya infallsvinklar och åtgärdsförslag på problem.  

3.1.4 Att skriva på väggen  
Att fästa information på väggarna, synligt för hela projektgruppen gör att alla kan ta del av 
arbetet men även ge en tydlig samlingsplats och underlätta kommunikationen mellan 
medlemmarna i gruppen. Att göra informationen synlig gör också att problemen och vad som 
behöver göras tydliggörs.  

3.1.5 Använd olika hjälpmedel 
För att uppnå ett bra resultat och tilltala flera aktörer på marknaden har det under arbetets 
gånganvänts ett flertal olika hjälpmedel som exempelvis personliga kontakter, CAD-program 
och experthjälp. Det har gjort att problemet har kunnat angripas på olika sätt eftersom olika 
hjälpmedel ger olika arbetssätt och synvinklar vilket har underlättat arbetet med produkten.   

3.2 Parvis jämförelse 
Parvis jämförelse är en metod för att utvärdera en produkts egenskaper och hur dessa är 
prioriterade i förhållande till varandra. Parvis jämförelse har under projektets gång varit en 
viktig del i att utvärdera och jämföra olika koncept och idéer för att säkerställa att fokus lades 
på rätt egenskaper. Se Kaulio et al (1999.  
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3.3 Utvärderingsmatris 
En utvärderingsmatris ger en tydlig bild av hur väl olika koncept eller lösningar uppfyller 
önskade egenskaper. Detta gör att helt olika koncept kan jämföras med varandra och det går 
att få en bild av vilket som är mest lämpat för det som söks. Valet att använda 
utvärderingsmatriser baseras på att flera olika lösningskoncept skall jämföras med varandra 
samt att metoden ger en tydlig bild av vilket koncept som är mest lämpat. Se 
föreläsningsmaterial från Leif Nordin i produktutveckling (oktober 2009). 

3.4 Gantt-schema  
Ett Gantt-schema är en metod för att upprätta ett arbetsschema under en viss tidsperiod där ett 
rutsystem visar det tänkta arbetsflödet. För att få struktur på arbetsföljden och hur många 
arbetsuppgifter som behövde göras upprättades ett Gantt-schema för våren 2011, detta 
eftersom hösten främst ägnades åt research. Genom att lägga upp ett Gantt-schema har 
arbetsbördan kunnat fördelas jämt över tidsperioden och arbetet flutit på med ett jämnare 
flöde än annars eftersom det blev tydligt vad som skulle göras. Se Tonnquist (2009). 

3.5 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att fritt spåna fram nya idéer och tankar. Metoden kan utföras i 
både grupp och enskilt. Utförs brainstorming enskilt kan varje gruppmedlem skriva ner sina 
tankar och idéer kring en given frågeställning för att sedan sammanställa dessa i gruppen. 
Genomförs brainstormingen i grupp kan den göras på till exempel en whiteboard genom att 
gruppen associerar kring en given frågeställning och varje idé eller tanke skrivs upp då den 
uppkommer. Detta gör att gruppmedlemmarna triggar varandra att komma på nya idéer. 
Denna metod användes för att ta fram kreativa och nya utvecklingsidéer samt ställa upp vilka 
önskvärda egenskaper och krav som behövdes på produkten. 

3.6 Funktionsanalys 
Det är en metod att ta reda på vilka egenskaper en produkt skall ha och rangordna dessa i 
förhållande till huvudfunktionen. För att få en bild av vilka egenskaper som lyftanordningen 
behöver för att få en så optimal funktion som möjligt gjordes en funktionsanalys. Ur denna 
identifierades vilka egenskaper som är nödvändiga för produktens funktion och vilka 
egenskaper som kan anses onödiga. Se Landqvist (2001). 

3.7 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar gjordes för att få en mer kvantitativ bild av sjukgymnasters åsikter kring 
barren jämfört med att enbart göra intervjuer. Genom att skicka ut enkäter till sjukgymnaster 
runt om i Halmstad kunde åsikter och tankar kring barren fås fram i större skala än vid enbart 
intervjuer. Enkäterna belyste främst barrens användningsområden och träning i barren men 
även vilka för- och nackdelar sjukgymnasterna såg med den. Den bestod av 14 frågor, som 
främst berörde problem med barren och hur den används. Svårigheten med att lämna ut 
enkäter är att det kan vara svårt att få tillbaka dem eller att sjukgymnasterna inte tar sig tid att 
svara. Det gör att svarsfrekvensen kan bli förhållandevis låg jämfört med intervjuer. Femton 
enkäter skickades ut till sjukgymnaster runt om i Halmstad varav sju stycken kunde hämtas 
ifyllda.  

3.8 Intervjuer  
För att få fram information från en annan synvinkel än vad litteratur kan ge och för att få 
personliga åsikter kring ämnet genomfördes intervjuer med olika personer. I detta projekt har 
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intervjuer med sjukgymnaster gjort att fakta om barrens användning inom sjukvården 
klarlagts och vilka delar av barrens användning som de upplever behöver behållas och 
förändras. Intervjuer gjordes både med sjukgymnaster personligen och över telefon. Totalt 
intervjuades elva sjukgymnaster, främst i Halmstad, men även i andra kommuner. Även andra 
personer kontaktades och intervjuades, till exempel för att få information om tillverkning och 
tekniska krav på produkten.  

3.9 Nyhetsgranskning 
För att ta reda på vilka produkter som finns på marknaden och vad för information det finns 
om produkten. Till detta projekt har det utförts tre typer av databassökningar: 

 Sökning efter bakgrundsinformation i olika artiklar  

 Patentdatabassökning för att säkerställa att produkten är unik. Sökningen har främst 
gjorts i den världstäckande patentdatabasen Espacenet.  

 En allmän sökning. Den allmänna databassökningen har främst skett via google.se, för 
att se vilka modeller av gåbarrar som finns på marknaden idag både i Sverige, men 
även i andra delar av världen.  

3.10 FMEA (Failure modes and effect analysis) 
För att identifiera vilka problem eller risker som kan uppstå vid prototyptillverkningen som 
bör tas extra hänsyn till gjordes en process- och en konstruktions-FMEA. Genom att sätta upp 
vilka delar under processen och konstruktionen som kan gå fel samt ge dessa olika värden 
gentemot sannolikheten, allvaret och upptäckt, kunde det klargöras vilka delar som kan 
innebära störst risk vid tillverkning och konstruktion av prototypen. Detta gör att problem och 
risker kan elimineras redan innan de uppstår och samtidigt undvika att de inträffar i ett senare 
skede. Se Bergman & Klefsjö (2007). 

3.11 MET-matris (Material, energy and toxicity) 
En MET-matris gör att det på ett tydligt sätt går att få en överblick över vilka utsläpp och 
restavfall som bildas vid de olika stegen i tillverkningen. Även hänsyn till energiåtgång som 
krävs för tillverkningen tas hänsyn till. På så vis går det att få en uppfattning om vilken 
miljöpåverkan en produkt kommer att ha under sin livstid. Genom att göra en MET-matris 
fick en bild av vilka utsläpp och restavfall vi åstadkommer vid vår prototyptillverkning. Se 
Norrblom et al (2000).  

3.12 SWOT-analys 
En SWOT-analys beaktar en produkt eller företag utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. På så sätt identifieras vilka styrkor svagheter som produkten har samt vilka möjligheter 
och hot som finns på marknaden. Genom en SWOT-analys identifierades vilka egenskaper 
som bör arbetas med inom dessa fyra områden vid lanseringen av produkten och på bästa 
möjliga sätt nå ut på marknaden.  Se Kotler et al (2005). 
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4 Gåbarren  

4.1 Träning i gåbarren 
Gåbarren är ett redskap med lång tradition inom traditionell rörelseträning. Det är ett säkert 
och stabilt hjälpmedel och erbjuder tidig gångträning för patienter som behöver lära sig att gå, 
stå eller träna balans. För assisterande personal innebär träning med gåbarren att de kan stå 
upprätt (O’Sullivan & Schmitz 2007). Barren består av två ledstänger som går ner på fyra ben 
där benen sitter fast i två bottenplattor som ligger på slutändarna av ledstängerna, se bild 1 
nedan. Idag finns manuella, elektriska och hydrauliska gåbarrar på marknaden.  
 

 
Bild 1. En manuell gåbarr 

Barren är ett mycket uppskattat hjälpmedel bland sjukgymnaster och den används på många 
vårdenheter dagligen. Det vanligaste är att barren används bland äldre för gång- och 
balansträning, men även andra åldersgrupper utnyttjar gåbarren i sin träning. Åkommorna 
som patienterna har som gör att de behöver träna i gåbarren skiljer sig. Dels är det patienter 
som drabbats av stroke som behöver lära sig gå på nytt, patienter med neurologiska 
sjukdomar som behöver träna gång och balans, men även patienter som behövt amputera ett 
ben och behöver anpassa sig.  Höjden på barren brukar justeras utefter patientens övre del på 
lårbenet och mäts lättast upp om patienten ställer sig i barren. Det är viktigt att patienten har 
lätt böjda armar vid träningen för bästa armstöd (O’Sullivan & Schmitz 2007). 
 
Om en patient är riktigt dålig eller känner sig otrygg inför ett träningspass i barren finns det 
ett bälte med handtag som patienten kan bära. Detta bälte ger personalen möjlighet att hålla i 
eller greppa patienten om denne behöver hjälp av personal eller tappar balansen. . Alexandra 
Nordberg berättade att hon brukar använda sig av bältet när hon tränar patienter som känner 
sig osäkra och behöver mer stöd. Cecilia Nordh berättade att på Hallands sjukhus Halmstad 
anpassas personalstyrkan vid träningspasset beroende på hur dålig patienten är, i yttersta fall 
behöver det finnas tre assisterade vid barren. De patienter som tas emot på vårdcentraler är 
oftast inte lika dåliga som på sjukhusen eftersom de måste ta sig till och från träningen själva. 
Detta gör att det ofta bara behövs en person vid träning i gåbarren på vårdcentralerna.  
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När en patient, som inte kan gå utan hjälp, skall börja gångträna rullas patienten in i gåbarren 
i sin rullstol som parkeras vid änden av barren. Det är viktigt att patienten blir informerad hur 
han eller hon skall gå och hålla i ledstången. Patienten skall hellre trycka ner än dra sig fram 
på ledstången och hellre hålla ett lösare grepp än ett hårt kring ledstången. För att ställa sig 
upp skall patienten förflytta sig framåt i rullstolen, lägga fötterna mot golvet och ta stöd av 
rullstolens armstöd och med hjälp av assistans ta sig upp. Patienten skall inte ta sig upp 
genom att dra i gåbarrens ledstänger, utan när patienten kommit nästan i upprätt hållning från 
rullstolen skall den släppa rullstolens armstöd och ta tag i barrens ledstänger med en hand i 
taget (O’Sullivan & Schmitz 2007).  
 
Vid gångträning bör assisterande personal antingen befinna sig i gåbarren framför patienten 
eller utanför vid den sida som är svagast för patienten. Personalen skall inte hålla i patientens 
axlar eftersom risken då är stor att patienten upplever att den trycks framåt eller hålls tillbaka, 
utan assisterande personal kan hålla i bältet eller ha händerna i närområdet av axlarna utan att 
röra patienten. Övningarna som kan utföras med patient i gåbarren är många och utöver att 
bara gå fram och tillbaka med patienten kan man utveckla detta till exempel genom att gå i 
sidled. Även olika balansövningar finns, exempelvis kan patienten träna genom att lägga sin 
kroppsvikt på ett ben åt gången genom att ”gunga” lite eller böjövningar där ledstången 
fungerar som ett stöd (O’Sullivan & Schmitz 2007). Alexandra Nordberg berättade att hon 
ibland låter patienter träna balansen genom att sitta på en pilatesboll och använda barren som 
stöd.  
 
Ett av de svårare momenten i barren, främst med riktigt sjuka patienter, är att svänga. För att 
undvika vridmomentet berättade Helena Isacson, på Hallands sjukhus Halmstad, att riktigt 
dåliga patienter får sätta sig i en rullstol och rullas sedan till andra sidan. Detta gör att 
patienten bara behöver gå framåt. När en patient skall svänga i barren skall han eller hon vrida 
sig åt sin starkare sida genom att gå i en liten cirkel. Assisterande personal kan antingen gå 
med framför patienten som en säkerhetsåtgärd, men det kan bli trångt då utrymmet är 
begränsat. Ett annat sätt att hjälpa patienten är om patienten har på sig bältet kan personalen 
hålla där medan patienten svänger. Patienten skall under svängen ta tag med båda armarna i 
en av ledstängerna och sedan när mestadels av svängen är genomförd ta tag med handen i den 
andra ledstången (O’Sullivan & Schmitz 2007).  
 
För patienter som har svårt att greppa ledstängerna, det kan till exempel vara patienter som 
lider av ledgångsreumatism, finns det en typ av armstöd som kan monteras på gåbarren. 
Patienten kommer då att lägga majoriteten av tyngden på sina underarmar istället för på 
händerna och med hjälp av hjulen på armstödet ta sig fram i barren (Posey & Pearce 1983). 
Detta armstöd utvecklades under 1980-talet och finns än idag att köpa, men under besök på 
sjukhus, vårdcentraler och äldreboende har vi inte påträffat denna.  
  
När det går bättre för patienten och han eller hon kan gå fram och tillbaka utan större 
svårigheter kan träningen försvåras ytterligare. Cecilia Nordh berättade att de brukar lägga ut 
föremål som hinder i gåbarren som patienten måste kliva över när den passerar för att utmana 
patienten. Flera av återförsäljarna av barrar och andra produkter för sjukgymnastik, bland 
annat Primed AB säljer olika hinder för att försvåra träningen och som kan placeras i barren. 
Det kan vara saker som patienten måste trampa på eller som den måste lyfta foten helt över 
och ta ett större kliv, detta för att simulera ytor som finns i vardagen (1). 
 
I ett flertal studier där äldre fått träna muskelmotorik genom diverse gång- och 
balansövningar påvisades ett positivt resultat på förbättringar hos testpersonerna. I dessa 
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studier användes gåbarren som ett utav flera redskap för gång- och balansträning. Testerna 
pågick under 6 månader respektive 16 veckor och övningarna där gåbarren användes skiljer 
sig i testerna, men båda visar att gåbarren är ett funktionellt redskap. (Hara & Shimada 2007) 
(Toulotte et al, 2003) 
 
Nya metoder har tagits fram för att effektivisera och förbättra säkerheten med gångträning för 
patienter. Det har utvecklats ett rullband med ledstänger som påminner om gåbarren, men 
som har en ställning runt där patienten sätts fast med i en sele. Detta gör att risken för 
patienten att tappa balansen förminskas och att mindre assisterande personal behövs vid 
gångträningen. Vi har påträffat två olika artiklar där denna gångträningsmetod har testats, 
men träningen sker i lite olika utföranden, den ena artikeln beskriver träning med fler 
mätinstrument och benrörelsehjälp för patienten än den andra.  (Cherniack, et al 1999) (Cho, 
Choi & Park 2008). 

4.2 Den manuella gåbarren 
Under väldigt lång tid har den manuella gåbarren sett likadan ut, även om det idag börjar dyka 
upp variationer av den på marknaden. Det finns även elektriska och gasdrivna modeller, och 
deras utseende varierar beroende på tillverkare. Barren består av två ledstänger som går ner på 
fyra ben där benen sitter fast i två bottenplattor som ligger på slutändarna av ledstängerna. 
Längden på ledstängerna varierar, men det vanliga brukar vara antingen tre, fyra eller fem 
meter långa. Bredden mellan ledstängerna brukar vara cirka 60 cm. Se bilaga E med 
information om den befintliga barren på Vallås äldreboende i Halmstad och bilaga F för 
måttstatistik för den elektriska gåbarren på Hallands sjukhus Halmstad.   
 
Höjden på gåbarren kan ändras och denna justering görs lite olika beroende på typ av barr. 
Om det är det en elektrisk gåbarr justeras höjden med hjälp av en elektrisk motor som justerar 
ena ledstången åt gången, vanligtvis görs detta med hjälp av en fjärrkontroll. En annan typ av 
höjdjustering är den till gasdrivna barrar, höjden justeras genom en pedal som lösgör 
höjdläget och möjliggör att förskjuta ledstängerna parallellt.  Där justerar man också en 
ledstång åt gången och denna metod kräver att man drar eller trycker i ledstängerna för att de 
skall röra sig, detta berättar Peter Näll på Medema Physio AB. För att justera de manuella 
gåbarrarna krävs att användaren lyfter ledstängerna och låser dessa med en sprint eller skruv 
eller i många fall både och. För att höja hela barren krävs att justeringen görs på varje benpar i 
omgångar om det är en större höjdjustering, eftersom benen annars riskerar att kilas fast. 
Höjdintervallet som barren kan justeras inom varierar mellan modellerna. Barren som finns på 
Nyhems vårdcentral hade en lägsta höjd på en halvmeter. Varför höjdintervallet skiljer sig så 
mycket på de gåbarrar vi stött på kan dels bero på att de kommer från olika företag, men 
också att åldern på dem är olika och att kraven har förändras med tiden. Hos de olika 
återförsäljarna av sjukgymnastikredskap i Sverige, skiljer sig höjdintervallet inte lika mycket 
mellan de olika modellerna. Där ligger den runt 60 cm till 115 cm, vilket stämmer bra överens 
med vilka intervall som används i praktiken då höjden oftast ställs in runt 90 cm. På Hallands 
sjukhus Halmstad berättade Cecilia Nordh att hon brukade justera gåbarren mellan 86 till 94 
cm för sina patienter och att det var ovanligt att lägre eller högre höjder användes.  
 
Den vanligast förekommande låsningen av den manuella barren i höjdled är att låsa benen 
med hjälp av en sprint och ofta används också en skruv för att stabilisera barren ytterligare. Se 
ett exempel på låsningen på bild 2 nedan. Vanligtvis ligger sprintarna på ovansidan av 
bottenplattans ben och skruven finns i bottenplattans ben. Kanten på bottenplattans ben som 
sprinten ligger mot är ofta av plast, men det förekommer även utan, till exempel har Nyhems 
vårdcentrals gåbarr det inte. Sprinten är vanligtvis fäst i en kedja för att den inte skall 
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försvinna, kedjan i sin tur hålls ibland på plats runt skruven på benet. Detta gör att den 
riskerar att vara i vägen då skruvarna justeras. Kedjan är även en av de delar som slits mest 
och det är vanligt att den går av. På Hallands sjukhus Halmstads manuella gåbarr saknades tre 
av kedjorna, endast en kvarstod. På Vallås äldreboende var en av sprintarna böjda och vi 
kunde konstatera att sprintarna såg klena ut i förhållande till den tyngd de skulle klara att 
lyfta.  
 

 
Bild 2. Låsning i höjdled 

 
Ledstångsbenen på den manuella gåbarren är vanligtvis runda, men kan skilja sig i utseende 
när det kommer till att visa höjdintervallet. Det kan vara linjer utsatta, hack in på benet eller 
bara vanliga hål för sprinten. Inom vilka höjdlägen den manuella barren kan justeras inom 
styrs av avståndet mellan hålen för sprintarna, ofta är dessa placerade med fem centimeters 
mellanrum. Antalet hål kan variera.  
 
Bredden för barren upprätthålls med hjälp av bottenplattorna och hos de manuella varianterna 
är den ofta justerbar. Genom att vrida bottenplattorna i en manuell gåbarr kan bredden 
justeras, på så vis parallellförskjuts ledstängerna. När det gäller de elektriska och hydrauliska 
barrarna är det ovanligt att bredden går att justera även om det finns undantag, till exempel 
säljer det amerikanska företaget Hausmann Industries, Inc. elektriska barrar som går att 
justera på bredden (2). 
 
Utformningen på bottenplattan kan också skilja sig beroende på modell av barr. Till den 
hydrauliska barren finns inte två små bottenplattor i vardera änden, utan den monteras fast i 
golvet eller på en stor helgående bottenplatta. Den elektriska och den manuella gåbarrens 
bottenplattor är snarlika, förutom att kanterna sticker längre ut på sidorna för de manuella 
gåbarrarna. Det finns de modeller på bottenplattor som är upphöjda på sidorna och har fasade 
kanter. En annan typ är de bottenplattor som ligger helt mot golvet. Höjden på bottenplattorna 
kan variera, men ofta ligger de kring drygt en cm. Bottenplattans yta kan antingen vara slät 
eller räfflad, vilket har både för- och nackdelar. Fördelar är att patienten har lättare att få 
grepp på bottenplattan men patienter som har svårt att lyfta fötterna kan ha svårt att gå på ytan 
då de fastnar med fötterna. 
 
Färgen på gåbarrarna kan skifta, under detta projekts gång har en del olika varianter 
påträffats. Oftast är bottenplattan vit eller beige men även andra färger förekommer. Färgen 
på ledstängerna skiljer sig från modell till modell, till exempel finns röda, blå, vita ledstänger. 
Ofta brukar ledstångsändarna markeras med en knopp i annan färg som vanligtvis är svart 
eller grå. 
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5 Utvecklingsprocessen  

5.1 Kontinuerligt 
Veckorapportering har skett fortlöpande till projektgruppens handledare Jeanette Gullbrand 
för att ge en övergripande bild över vad som gjorts under veckan och vad som skall göras den 
nästkommande. Även regelbundna möten med Jeanette Gullbrand har hållits, där projektet 
mer ingående diskuterats. Projektgruppen har även haft regelbundna träffar med Johan 
Andersson som kom med idén till projektet. För att ha en tydlig bild av vad som gjorts har en 
mer ingående projektdagbok förts, detta för att lättare kunna återgå till vad som gjorts tidigare 
vid senare skeden i projektet. Regelbundna möten har även genomförts med Anne-Christine 
Hertz och Martin Persson på Hälsoteknikcentrum Halland. Diskussioner och frågor har också 
ställts till sjukgymnaster för att säkerställa att projektet drivs i rätt riktning.  

5.2 Inledande  
Idén bakom projektet kommer ursprungligen från Johan Andersson, sjukgymnast i Halmstad, 
som såg en möjlighet att utveckla de gåbarrar som används inom sjukgymnastiken idag. För 
att få en bild av problemet med barren och hur den används idag gjorde projektgruppen 
efterforskningar kring detta innan arbetet med att ta fram lösningar på problemet kunde börja. 
Projektgruppen träffade Johan Andersson i projektets inledande veckor för att få en bild av 
hur barren används och till vad. Mer information om barrens användning finns i avsnitt 4, 
Gåbarren.  

Intervjuer och enkäter  
För att få en tydlig bild på hur gåbarren används och vilka eventuella förändringar som skulle 
behöva göras gjordes en del intervjuer med sjukgymnaster. Det viktigaste från intervjuerna 
och enkäterna kan sammanfattas i några få punkter: 

 Barren är ett uppskattat redskap och används mycket, ofta dagligen 
 Det främsta problemet med de manuella gåbarrarna är höjdjusteringen 
 Patientens träning blir bättre om höjden anpassas 
 Barren måste vara stabil och måste kännas trygg för patienten 

 
Barren är ett uppskattat hjälpmedel och används idag dagligen på många vårdenheter. ”Det är 
ett ovärderligt hjälpmedel” som Helena Isacson, sjukgymnast på Halmstads sjukhus, uttryckte 
det. Under intervjuerna framkom att det fanns svårigheter med barren, främst vid användning 
av manuella gåbarrar. Det största problemet med de manuella gåbarrarna är att de är 
komplicerade och tidskrävande att höjdjustera. Önskvärt är att kunna justera höjden utefter 
varje patient, men idag görs det bara när det är absolut nödvändigt. Detta är inte helt bra för 
patienten som skulle få en bekvämare träning om höjden var anpassad. Ett annat problem som 
togs upp vid intervjuerna var att många patienter snubblar över bottenplattorna som finns i 
vardera änden av barren. Speciellt riktigt sjuka patienter kan ha problem med detta eftersom 
de ibland har svårt att lyfta på fötterna, men Alexandra Nordberg på Vallås vårdcentral ansåg 
det vara ett ”lyxproblem” eftersom träningen kan anpassas så att patienten inte behöver gå 
över bottenplattorna. De var positiva till vårt arbete med att utveckla barren, men de var alla 
noga med att påpeka att stabiliteten inte får påverkas, barren måste vara stabil och patienten 
måste känna att han eller hon kan lita på den. För intervjuer se bilaga G. 
 
För att få fler svar på användningsområdet kring gåbarren och vilka problem sjukgymnaster 
upplever med den delades enkäter ut till på Hallands sjukhus Halmstad och vårdcentraler i 
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Halmstad kommun. Vid enkätundersökningen nämndes samma problem med de manuella 
gåbarrarna som diskuterats vid intervjuerna, problemet med höjdjusteringen, men även att den 
är stor och klumpig. Alla sjukgymnaster som kontaktades via enkäten använde barren i sitt 
arbete, och drygt 80 procent av de som svarade använder barren dagligen eller några gånger i 
veckan. Enkäten som lämnades ut finns i bilaga H.  

5.3 Lösningar 
Utifrån resultaten av intervjuer och enkäter kunde det konstateras att det finns ett behov av att 
utveckla och förbättra den manuella gåbarren. Höjdjusteringen och bottenplattan ansågs vara 
de största problemen, eftersom höjden är svårjusterad och många patienter har svårt att ta sig 
över bottenplattan. Det handlade främst om att hitta en lösning som tilltalade sjukgymnasterna 
och är lätt att använda, utan att barrens funktion påverkas.  
 
Fokus lades på att ta fram ett lösningsförslag på att förbättra höjdjusteringen genom att ta 
fram en helt ny manuell gåbarr. Två lösningskoncept togs fram där höjdjusteringen sköttes av 
antingen kugghjul eller en vajer. Se bilaga I och bilaga J för mer ingående beskrivning av 
lösningarna.  
 
För att få feedback på lösningskoncepten för en ny gåbarr träffade vi den nionde februari 
2011 Gunnar Weber som är mekanik- och hållfasthetslärare på Högskolan i Halmstad. Han 
var positiv till lösningen med vajern, men påpekade att den är uppbyggd av många smådelar 
och tillverkningen riskerar att bli både dyr och komplicerad. Gunnar Weber trodde inte att 
lösningen med kugghjul skulle fungera på grund av att benen riskerar att kilas fast i 
bottenplattan vid höjdjustering. Under diskussionen kom en ny idé upp, att ta fram en separat 
lyftanordning för att justera höjden. Den skulle istället placeras under gåbarrens ena ledstång 
och lyfta eller sänka denna till önskad nivå, där sedan personalen kan låsa fast höjdläget på 
barren på samma sätt som idag. På så vis elimineras det krävande arbetet med att justera 
höjden samtidigt som ingen helt ny barr behöver tas fram.  
 
Efter mötet med Gunnar Weber lades fokus på att ta fram en lyftanordning till de manuella 
gåbarrar som finns på marknaden idag och som skulle fungera som ett komplement till dessa. 
Detta för att lyftanordningen har möjlighet att nå fler kunder än en ny barr i och med att 
produkten når alla de som använder en manuell gåbarr idag. Vårdenheterna kommer på så vis 
inte behöva köpa in en ny barr för att underlätta höjdjusteringen, samtidigt som det är ett 
billigare alternativ än att köpa en helt ny gåbarr. Lyftanordningen kommer att kunna användas 
på redan befintliga barrar inom vården samt säljas som ett komplement till nya barrar. Den 
främsta nackdelen med lyftanordningen är att den riskerar att bli stående om den är svår eller 
tidsödande att använda. Andra nackdelar är den kommer att kräva visst förvaringsutrymme då 
den inte används, samt att det kan bli svårt att få fram en lyftanordning som kan anpassas 
utefter alla de gåbarrar som finns på olika vårdenheter och de som säljs idag.  

5.4 Lyftanordningen 
Lyftanordningen kommer att ha flera olika parametrar som kommer behövas ta hänsyn till i 
arbetet med att utveckla den. En funktionsanalys över lyftanordningen gjordes för att 
säkerställa att lyftanordningen får de egenskaper som vi anser att den bör ha. I 
funktionsanalysen listades önskade egenskaper och de rangordnades, se bilaga K. För att 
säkerställa vilka av dessa egenskaper som är viktigast och på vilka egenskaper var fokus bör 
läggas på gjordes en parvis jämförelse gjorts, se bilaga L. Utifrån denna kan konstateras att 
själva lyftet är det som är allra viktigast att lägga fokus på, därefter säkerheten men även 



Högskolan i Halmstad Utvecklingsingenjörsprogrammet 

Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lee  13 

stabiliteten och storleken är viktiga. Minst viktigt är hjulfunktionen och utseendet på 
lyftanordningen.   
 
Lyftanordningen skall ge ett intryck av att vara stabil och klara det den är avsedd för, 
samtidigt som den måste kännas smidig och lättanvänd. Hur den uppfattas är viktigt, eftersom 
det är den avgörande faktorn för om den kommer köpas in, en produkt som inte ser 
trygghetsingivande och säker ut kommer inte att användas. Konstruktionen skall vara sådan 
att lyftanordningen steglöst går att justera för att kunna användas på så många barrar som 
möjligt. Detta eftersom förhållandet mellan hålen för sprintarna kan variera beroende på 
modell. För att lyftanordningen skall gå att justera behöver någon form av lyftmekanism 
finnas i anordningen. Lyftanordningen måste uppfylla sin funktion samtidigt som den måste 
vara lätt att använda och hantera. Den får inte heller förhindra träning i barren eller vara 
alltför svårflyttad. Se kravspecifikation lyftanordning i bilaga M. 

Val av mekanism  
Fyra olika typer lyftmekanismer har utvärderats för att hitta den lösning som bäst 
överensstämmer med kraven på lyftanordningen. De fyra mekanismerna är följande: en 
motor, en gasdriven lösning, en trapetsgänga eller en domkraft. Fördelar och nackdelar med 
de olika mekanismerna har ställts upp enligt tabellen nedan.  
 
Lyftmekanism Fördelar Nackdelar 
Trapetsgänga  Steglöst justerbar 

 Enkel konstruktion 
 Lång 
 Behöver motor alternativt 

vev 
 

Domkraft  Steglöst justerbar 
 Klarar stor påfrestning 

 Tung (framförallt 
hydrauliska) 

 Behöver vara stor för att 
uppfylla intervallkrav 
(framförallt mekaniska) 

 
Motor  Steglöst justerbar 

 Uppfyller intervallkrav 
 Kräver sladd och eluttag 
 Dyr 

 
Gasfjäder  Steglöst justerbar 

 Uppfyller intervallkrav 
 Lång 
 Behöver tryck 

 
 
I en diskussion med Håkan Pettersson som arbetar i verkstaden på högskolan kom tanken på 
att använda en trapetsgänga upp. Förslaget bygger på att själva lyftanordningen vilar mot en 
mutter som sitter på en trapetsgänga. Med hjälp av en motor eller vev som skulle göra det 
möjligt att rotera trapetsgängan och på så sätt justera höjden på muttern skulle höjden på 
lyftanordningen justeras. Se bild 3.  
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 Bild 3. Skiss över trapetsgängans funktion 
 
Utifrån diskussioner med olika sjukgymnaster, främst de med Cecilia Nordh, Birgitta 
Gustafsson och Helena Isacson på Hallands sjukhus Halmstad samt med Johan Andersson, 
har vi fått synpunkter på hur lyftanordningen skall konstrueras. De anser att det bästa vore om 
höjden kunde justeras med hjälp av en knapp eller pedal eftersom det skulle innebära minst 
arbete för personalen. Problemet med att använda en vev är att personalen måste böja sig för 
att justera höjden vilket kan vara ansträngande för ryggen om de behöver göra rörelsen ofta. 
Därför söks i första hand en lösning med en knapp eller liknande. Detta gör att en 
trapetsgänga bara är aktuell i kombination med en motor som vrider trapetsgängan så att 
mutterns höjd justeras. Fördelen med en elektrisk variant är att höjden går att justera med ett 
knapptryck, och användaren behöver inte lägga någon kraft på det. Nackdelen med att vara 
beroende av ett eluttag är att en sladd måste gå mellan lyftanordningen och eluttaget, detta 
medför risk för att någon skall snubbla över sladden och skada sig själv eller lyftanordningen. 
En motor behöver inte användas i kombination med en trapetsgänga utan det har även 
diskuterats om en motor av typen som finns i elektriskt justerbara skrivbord skulle vara 
aktuellt. Fördelen med dessa är att de ofta går att justera mellan ett förhållandevis stort 
intervall, i och med att den typen av bord vanligtvis går att använda både stående och sittande.  
 
Det finns flera olika modeller på domkrafter, både mekaniska och hydrauliska. Det svåra med 
domkrafterna är att de ofta är konstruerade för att lyfta stora tyngder till en förhållandevis låg 
höjd. Problemet med mekaniska domkrafter som har den höjdjusteringshöjd vi eftersöker är 
att de behöver en lång trapetsgänga i mitten, en så kalla saxdomkraft. Detta i sin tur medför 
att de rörliga led som omger trapetsgängan blir väldigt breda i nedfällt läge och blir otymplig 
att förflytta. De hydrauliska domkrafterna har inte det problemet i och med att en kolv skjuts 
ut uppåt och förlänger den, de är istället tunga (3)(4). För lyftanordningen behövs en lösning 
som klarar omkring 50 kg och kan justeras cirka 50 cm, vilket gör att domkrafter inte aktuella. 
Detta på grund av att de mekaniska kommer kräva stort utrymme i nedfällt läge för att kunna 
nå upp till önskad höjd medan de hydrauliska domkrafterna kommer bli mycket tunga. 
Alternativt behöver en domkraft specialtillverkas för att uppfylla våra krav vilket kan bli både 
dyrt och tidskrävande. 
 
En annan variant är att använda en gasfjäder som mekanism i lyftanordningen. Den typen av 
gasfjädrar som finns i vanliga kontorsstolar skulle vara ett alternativ eftersom de går att 
justera på höjden i förhållandevis stora intervall samt klarar stora vikter. Fördelen med en 
gasfjäder är att den går att utlösa med hjälp av en knapp samt att den går att få steglöst 
justerbar. Nackdelen är att den blir förhållandevis lång för att kunna justeras den höjd som 
önskas.  
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En gasfjäder är den mest lämpade lösningen, inte bara för att helt saknar behovet av 
elektricitet utan även för att den är förhållandevis smidig i sin konstruktion och för att den går 
att få med stor slaglängd. Den stora slaglängden gör att den går att justera inom ett stort 
intervall (5). Det kommer vara enkelt för personalen att ställa in höjden med ett knapptryck 
och den kommer klara barrens vikt utan problem. Nackdelen med att motorer är beroende av 
elektricitet väger alltför tungt eftersom personalen måste anpassa träningen efter var eluttag 
finns.  
 
För att säkerställa att vi valt rätt lösning gjordes en utvärderingsmatris, se bilaga N. De olika 
koncepten värderades utifrån hur väl de uppfyllde de olika egenskaperna som viktats i den 
parvisa jämförelsen (bilaga L). Det konstaterades att gasfjädern var den lösningen som fick 
det bästa jämförelsetalet vilket visar att rätt lösning valts för lyftmekanismen.  
 
Genom att använda en gasfjäder av samma princip som i en skrivbordsstol kan höjden ställas 
in på ett smidigt sätt. Lyftanordningen behöver kunna låsas i valfritt läge och därför krävs det 
en gasfjäder som är blockerbar. Det kommer att krävas viss tyngd på lyftanordningen för att 
sänka den till önskad höjd, men i och med att barrens ena ledstång kommer att vila på den 
kommer detta inte vara något stort problem. För att få tag i en blockerbar gasfjäder med den 
slaglängd som behövs kontaktades ett flertal återförsäljare i Sverige, men endast två kunde 
leverera en gasfjäder med önskade egenskaper. Båda företagen beställer gasfjädrar från 
tillverkare i Tyskland som specialtillverkar dessa utifrån kundens önskemål. Valet blev att 
beställa ifrån företaget Eigenbrodt AB då de hade kortast leveranstider. Den blockerbara 
gasfjäder som beställdes har en slaglängd på 50 cm och en vajer med knapp som utlöser själva 
gasfjädern. Den är helt underhållsfri vilket gör att det inte krävs extra arbete av personalen för 
att se till att den fungerar som den ska (6). 

Konstruktion 
Gasfjädern behöver skyddas av ett hölje för att förhindra att den skadas och för att skapa en 
stabilare konstruktion. Då lyftanordningen kommer att justeras i höjdled krävs det två rör, ett 
yttre och ett inre, som rör sig i varandra för att göra detta möjligt. Ledstången kommer att 
placeras i två fästen som i sin tur är fäst på två armar som går ut från lyftanordningens övre 
del. Det hela kommer att fästas i en botten med hjul för att göra det möjligt att flytta 
lyftanordningen vid behov. En skiss på hur detta skulle kunna se ut finns nedan, bild 4.   

 
Bild 4. Tänkt konstruktion för lyftanordningen 

Fästena för ledstången 
Ledstången på barren behöver placeras i någon form av hållare eller fästen på lyftanordningen 
för att den skall följa med när lyftanordningen höjs eller sänks. Vid valet av material till 
lyftanordningen utgår vi så långt det går från standardkomponenter och lämplig form på 
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lyfthandtaget blev formen av ett halvt rör. Tre olika lösningsförslag för hur lyftfästena skulle 
kunna se ut har tagits fram, se bild 5 nedan. 
 

 
Bild 5. De olika fästena, från vänster: lösning 1, lösning 2 och lösning 3 

På den första lösningen är det tänkt att en kant svetsas fast på ena kanten av rörhalvan som 
gör att ena delen på röret får en högre sida. Det gör att det blir lättare att positionera 
lyftanordningen under ledstången, då kanten kan ligga mot ledstången då lyftanordningen 
ställs in på rätt höjd i förhållande till barren. De två andra lösningarna har inte bearbetats, utan 
det är det halva röret monterat på två olika sätt på lyftanordningen. Lösning tre är den enda 
lösning som har en kant som kan trycka ner ledstången, men den är samtidigt den mest 
svåranvända eftersom precisionen blir hög. Lyftanordningen måste då vara inställd på samma 
höjd som barren redan innan barren ska justeras. Lösning ett och två är lättare att precisera 
efter barren, men lösning tre har extra fördelar med sin horisontella öppning. Därför kommer 
lösning ett vara den form på lyftarmen som lyftanordningen kommer ha.  

Ergonomi och höjdjustering  
Vilket intervall lyftanordningen bör vara justerbar inom styrs av vilka intervall barrarna kan 
justeras inom och vilken nivå som är lagom för patienterna. För att få en bild på hur hög höjd 
ledstängerna brukar vara inställda på utfördes en del mätningar på olika gåbarrar. Barrarna på 
Nyhems vårdcentral, Vallås äldreboende och Vallås vårdcentral i Halmstad var alla inställda 
på en höjd av 90 cm. Cecilia Nordh, sjukgymnast på Hallands sjukhus Halmstad berättade att 
hon justerar deras elektriska barr mellan 86 och 94 cm, väldigt sällan högre eller lägre. Detta 
tyder på att vår lyftanordning behöver kunna justera barrar i ett intervall runt höjden 90 cm.  
 
De barrar som finns idag på den svenska marknaden har ett höjdjusteringsintervall från 70 cm 
till 115 cm, men genomsnittet är runt 75 cm till cirka 100 cm. Lyftanordningen måste ha ett 
justeringsintervall som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar genomsnittet, och 
genomsnittshöjderna. Dess konstruktion kommer även styras av gasfjäderns dimensioner.  
 
Den fjäder som beställdes har en minsta längd på 65 cm detta för att kunna justera den inom 
ett förhållandevis stort intervall. Det gör att det inte kommer vara möjligt att sänka 
lyftanordningen till den 65 cm. Detta eftersom visst utrymme behövs för att kunna flytta 
undan lyftanordningen då barren är inställd på önskad höjd. Ett skyddshölje kommer även att 
finnas kring gasfjädern vilket kommer ta visst utrymme. Höljet kommer att ta utrymme ovan- 
och nedanför gasfjädern för att kunna montera fast den, även lyftarmarna kommer att ta visst 
utrymme upptill. Gasfjädern har en maxhöjd på 117 cm som kommer att utnyttjas i 
lyftanordningen. Även när det gäller höjden kommer barren inte kunna höjas till 
lyftanordningens maximala höjd eftersom sjukgymnasten måste kunna lyfta barren lite högre 
än nödvändigt för att kunna fästa sprinten i benet.  
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5.5 Prototypen 

Val av gasfjäder 
För att få en steglös lyftanordning är det nödvändigt att gasfjädern kan stanna efter 
användarens önskemål. Därför valde vi att använda oss utav en blockerbar gasfjäder av K-
modell från Eigenbrodt som säljaren Tobias Eriksson rekommenderade. Det innebär att 
fjädern stannar i sin position när användaren släpper knappen som utlöser gasfjädern. För att 
kunna matcha höjdjusteringen på dagens manuella barrar beställdes en gasfjäder med 
slaglängden 500 mm, vilket gör att gasfjädern är drygt en halvmeter i infällt läge och drygt en 
meter i utfällt. För att få enklast möjliga utlösare beställdes även en knapp med tillhörande 
vajer som utlöser gasfjädern. Dagens manuella barrar väger drygt 60 kg beroende på längden 
på ledstängerna, men majoriteten av vikten finns i bottenplattorna. Därför ansåg vi att en vikt 
på runt 15 kg per ledstång är en rimlig gissning på vad ledstängerna väger. Själva 
lyftanordningen kommer också ha en vikt på några kg och en önskan är även att kunna lyfta 
gåbarren för att ha hjul under den, och därför beställdes en gasfjäder med lyftkapaciteten 
500N.  

Val av material 
Vid materialvalet till prototypen låg fokus på enkelhet, pris och stabilitet. Materialet skulle i 
sig klara av lika stor belastning som gasfjädern, alltså drygt 50 kg. Konstruktionen på 
lyftanordningen kommer att bestå av ett icke rörligt led och ett rörligt led. För funktionens 
skull samt utseende skull blev valet av stomme två rör i rostfritt stål. Dessa rör kommer 
ursprungligen från ett färdigt bordsben ur IKEA:s sortiment, se bild 6, som modifierades för 
projektets syfte. Benen skruvades isär och från det tunnare av dem plockades skruvfäste bort 
för att få ett ihåligt rör. Den andra rördelen har en botten där det satt fast en gänga, denna 
gänga togs bort för att gasfjädern skall sitta på dess plats. På den bottnen finns det utsatt fem 
hål som fastskruvats på en vagn vars botten är förstärkt där skruvarna sitter fast i. Denna vagn 
är gjord i rostfritt stål och är en skiva med nedgående kanter och har fyra hjul under till. 
Denna vagn är från början en blomvagn ur IKEA:s sortiment, se bild 7. Att materialet valdes 
att köpas in från IKEA istället för direkt från tillverkare eller återförsäljare beror dels på att är 
materialet redan bearbetat, det vill säga har en fin och behandlad yta, samt att det var ett 
prisvärt alternativ. Skulle materialet införskaffats direkt från tillverkaren skulle grundpriset 
för rören vara ungefär densamma och då skulle det bli dyrare att få den blanka ytan. I vagnens 
fall skulle det behövts specialbeställts något liknande vilket hade blivit en mycket stor utgift.  
 

 
Bild 6. Ben som använts (7) 

 
 
 
 
 

Bild 7. Vagn som använts (8) 
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Tillverkningen 
Själva tillverkningen av prototypen överläts till Viktor Georgeborn, framförallt för 
prototyptillverkningen skulle gå snabbare, men även för att säkerställa att våra krav 
uppfylldes då ingen av oss har de kunskaper som krävs för tillverkningen. Viktor Georgeborn 
gav värdefulla tips innan tillverkningen, vad som behövde tas hänsyn till vid konstruktionen 
men också respons på idéer kring prototypen. Tack vare att halvfärdiga delar köpts in från 
IKEA och som sedan bearbetats har mycket tid sparats under framtagningen av prototyp i och 
med att det i princip räckte med att montera ihop delarna.  

5.6 Patent 
Under projektets gång har det gjorts flertalet databassökningar efter patent och produkter som 
liknar de lösningar som projektgruppen har tagit fram. Till exempel gjordes en 
patentdatabassökning efter patent på gåbarrar, framförallt för att se vad som fanns inom 
området. Det konstaterades att barren tillhör grupp A63B3 i patentdatabasen Espacenet (9), 
och vi kunde hitta flera resultat som hade anknytning till barren. Bland annat hittades ett 
patent på en barr med dubbla ledstänger och ett annat där justeringen av höjden görs på 
ledstången genom att tippa benen, så att ledstängerna förskjuts parallellt.  
 
När den slutgiltiga lösningen påbörjats gjordes en mer omfattande databassökning på bland 
annat patent kring lösningar på produkter som har en lyftmekanism med gasfjädrar. Inga 
patent kunde hittas som påminner om vår lösning för samma ändamål, men liknande 
höjningsfunktioner finns för andra syften. Detta gjorde att vi ifrågasatte möjligheterna med att 
patentera lösningen då liknande lösningar finns, men för andra områden. Se bilaga O för 
resultat från nyhetsgranskningarna.  
 
Pontus Winqvist som arbetar med patent på Valea AB kontaktades för att få en uppfattning 
om vad han tror om ett patent för lyftanordningen. Han tror att det kan finnas möjlighet att 
patentera vår idé, även om den bygger på kända tekniker, detta då det är kombinationen av 
teknik och användningsområde är annorlunda jämfört med redan kända patent. Han var dock 
noga med att påpeka att det trots detta inte är säkert att det är möjligt att ta patent på 
lyftanordningen, och att det kan komma att bli diskussioner om uppfinningshöjd vid ett 
eventuellt patent. Även om möjligheten kanske finns att patentera lyftanordningen kommer 
hänsyn behöva tas till de patent som redan finns för gasfjädrar. I patentkravet kan krav ställas 
på att lyftmekanismen skall vara en gasfjäder och att lyftanordningen skall användas till 
gåbarrar inom sjukvården.  
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6 Levo 
Levo uppfyller de krav som ställdes på produkten i början av projektet. Den kan användas till 
gåbarren, utan att dess stabilitet eller användningsområde påverkas. Produkten kommer 
underlätta sjukgymnasters arbete då den kan rullas fram till gåbarren och med hjälp av ett 
knapptryck kan personalen justera höjden. Den uppfyller även målet med att det bara krävs en 
person till att utföra höjdjusteringsarbetet, vilket kommer att spara tid för personalen. 
Dessutom är den ergonomiskt konstruerad så att personalen inte behöver utföra något större 
arbetsmoment när de använder lyftanordningen. I bilaga P finns ritningar över konstruktionen.  

 
 

 

 
 

 
 

Bild 8. Levo, med monterad gasfjäder i högsta läget 
 

Bild 9. Levo, med monterad gasfjäder i lägsta läget 
 

Levo är tänkt som ett komplement till dagens gåbarr och kommer att säljas som en separat 
produkt till kunden. Produkten har en lägsta höjd på 75 cm och eftersom den har ett 
höjdjusteringsintervall på 50 cm är den tillämpningsbar till de flesta gåbarrar som finns att 
köpa på marknaden. Det gör att den har en långsiktig framtid eftersom de manuella gåbarrar 
som finns på marknaden har lång livslängd. Många av de manuella barrar som finns på 
sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden idag är uppemot tjugo år gamla.  
 
Lyftanordningen Levo löser problemet med höjdjusteringen, utan att en helt ny gåbarr 
behöver köpas in. Den kommer på ett enkelt och smidigt sätt göra det möjligt för personalen 
att justera barrens höjd samtidigt som den kommer vara lätt att flytta eftersom den har hjul. 
Levo placeras under den ledstång som ska justeras och för att justera höjden trycker 
användaren in knappen och Levo höjer sig när inget motstånd ligger an. När rätt höjdläge 
uppnåtts släpper användaren knappen och Levo stannar. För att sänka Levo trycks knappen in 
och användaren behöver lägga vikt på lyftanordningen så att denna sjunker. Därför finns 
handtag på Levo som gör att användaren enkelt kan pressa den neråt. Användaren släpper 
knappen när rätt höjdläge uppnåtts. När den ena ledstången har rätt nivå flyttas Levo för att 
ställa in höjden på den andra, Levo flyttas sedan undan för att inte förhindra träningen i 
barren. I och med dess konstruktion kommer det vara möjligt att köpa in en lyftanordning och 
använda den till befintliga manuella gåbarren. Målet är att priset på lyftanordningen till kund 
kommer att vara lägre än kostnaden för att köpa in en ny barr, och att det skall vara billigare 
att köpa både en manuell barr och lyftanordningen än att köpa en elektrisk eller hydraulisk 
gåbarr.  
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7 Produktionsprocessen 
Levo är uppbyggd av olika komponenter som snabbt och enkelt monteras ihop till en färdig 
produkt. Utgångspunkten har varit att utgå så långt som möjligt ifrån standardkomponenter 
för att dessa är lättillgängliga och många aktörer finns att välja på. Vissa komponenter som till 
exempel gasfjädern är svårare att hitta bra återförsäljare till eftersom det finns få aktörer i 
Sverige. Därför är det bättre att vända sig direkt till tillverkare av dessa för att få bästa möjliga 
pris och leveranstid.  
 
För att montera ihop Levo behövs någon form av monteringsföretag som kan utföra arbetet 
effektivt och enligt uppställda kvalitetskrav. Monteringsföretaget kommer sköta 
kommunikationen med underleverantörer om när och hur många komponenter som behöver 
beställas in för produktionen. Efter montering behöver produkten genomgå kvalitetstester för 
att säkerställa att inga fel finns på produkten och därefter skickas produkten till lager eller 
direkt till kund om order finns. En FMEA har därför gjorts för att undvika onödiga fel och 
eliminera risker vid tillverkning och konstruktion. Se bilaga Q för konstruktions- och process-
FMEA. För att se vilken miljöpåverkan produkten har under sin livstid gjordes en MET-
matris, som finns i bilaga R. 
  
Eftersom marknaden för gåbarrar är förhållandevis liten och kunderna svåra att nå genom 
kommersiell marknadsföring är det bättre om försäljningen sköts av återförsäljare inom 
branschen. På så sätt nås rätt kundgrupp på ett snabbt och effektivt sätt eftersom dessa företag 
har erfarenhet av marknaden. Viktigt är att Levo når rätt personer och att dessa förstår Levos 
fördelar.  
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8 Marknaden 

8.1 Nulägesanalys 

Kunder 
Kunden och användaren kommer för Levo vara olika personer. Detta beror på att de 
ekonomiska resurserna på många vårdenheter är hårt begränsade och för att det inte är 
sjukgymnasterna som styr inköpen. De får lämna förslag till ansvarig som väljer om 
produkten ska köpas in eller inte. Användaren är därför sjukgymnasterna medan kunden 
istället är ansvarig för inköpen på vårdenheten eftersom de hanterar själva köpet, exakt vem 
det är beror på hur inköp hanteras på den specifika vårdenheten. 
 
I och med att Levo fungerar som ett komplement till manuella gåbarrar finns två typer av 
kunder. Främst de som köper produkten för att använda den till en befintlig manuell barr och 
de som köper in den tillsammans med en ny barr. Vi kommer till en början främst rikta in oss 
på de som väljer att köpa in Levo som ett komplement till den manuell barr.  
 
Idag finns ingenting som påminner om Levo på marknaden. En beskrivning av 
nyhetsgranskningarna finns i avsnitt 5.6 Patent. Om personalen vill ha ett enklare sätt att 
justera höjden på den manuella barren krävs det därför att en helt ny barr av elektrisk eller 
hydraulisk modell köps in, även om den befintliga fyller sin funktion. Det finns barrar som är 
lätta att justera i höjdled, hydrauliska och elektriska, men dessa kostar mer än dubbelt så 
mycket som en manuell (8). Helena Isacson, på Hallands sjukhus Halmstad berättar att en 
produkt används så länge den fortfarande fungerar utan att vara farlig för patienten, även om 
det finns produkter på marknaden som skulle vara bättre för personalens arbetssätt. Detta gör 
att många av de barrar som finns ute på olika vårdenheter har varit med i många år. Många 
sjukgymnaster som kontaktats har berättat den barr de använder är mer än tjugo år gammal 
och fortfarande fyller sin funktion som ett stabilt och trygghetsingivande hjälpmedel. Nästan 
alla sjukgymnaster som kontaktats använder en manuell barr, någon enstaka har erfarenhet av 
en elektrisk, och detta tyder på att marknaden för de elektriska gåbarrarna ännu är 
förhållandevis liten.  

Kundernas inköpsbeteende 
Inom sjukvården är de ekonomiska resurserna ofta hårt reglerade vilket kan göra det svårt för 
sjukgymnasterna att få köpa in de produkter de önskar. Alexandra Nordberg på Vallås 
vårdcentral berättar att de får önska vilka produkter som ska köpas in och finns pengar kanske 
den kan köpas in. På många vårdenheter måste sjukgymnasten lämna ett inköpsförslag till den 
som är ansvarig för inköpen och motivera varför redskapet behövs. Om sjukgymnasterna kan 
påvisa ett behov och det finns tillräckligt med resurser att avsätta för ett inköp kan det vara 
aktuellt att köpa in produkten. Att köpa in en ny barr är idag dyrt, en ny barr av de enklaste 
modellerna kostar från ca 6000 kronor och uppåt (10). Problemet med höjdjusteringen 
kvarstår, och för att eliminera problemet helt krävs det att en elektrisk eller hydraulisk barr 
köps in. Dessa modeller är dock dyra och kostar ca 14 000 kronor och uppåt (11). 
 
Johan Andersson, sjukgymnast i Halmstad, berättar att inom Halmstad kommun styrs inköpen 
till stor del av upphandlingsavtal hos leverantörer av till exempel sängar. Alla produkter köps 
dock inte via avtal och lyftanordningen är troligtvis en sådan produkt.  
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På rehabiliteringsavdelningen på Hallands sjukhus Halmstad kan de vara ganska fria i valet av 
leverantör eller företag då det gäller produkter som inte överstiger beloppet för en investering, 
under 2011 är det 21 400 kronor. Då utgår de oftast från den leverantör som kan leverera den 
produkt som de behöver till det bästa priset. Innan en produkt köps in kontaktas dock alltid 
inköpsavdelningen på sjukhuset som meddelar om de borde vända sig till ett företag som det 
eventuellt finns ett upphandlingsavtal med. Om det gäller en investering, det vill säga inköp 
av en produkt som överstiger 21 400 kronor, tar de till exempel hjälp av teknisk service för att 
göra en kravspecifikation så att de kan ta in offerter från mer ett företag. Vid större 
investeringar har de skyldighet att göra en regelrätt upphandling, men det är mycket sällan det 
behövs göras då det rör sig om enstaka utrustning. Detta berättar Louise Hansten som är chef 
för sjukgymnastiken i på Hallands sjukhus Halmstad.  
 
De största hindren för att sälja Levo är om sjukgymnasterna inte är intresserade av att 
använda den eller att cheferna på avdelningarna inte är villiga att köpa in den. De 
sjukgymnaster som diskuterats med är positiva, men det krävs en marknadsföring som gör att 
produkten når ut till andra sjukgymnaster och vårdenheter. Priset behöver även sättas så att 
lyftanordningen ses som en billig möjlighet att förbättra patientens träning och 
sjukgymnasternas möjlighet att göra detta. Priset till kund för lyftanordningen måste därför 
placeras i ett prisläge som gör att den uppfattas som prisvärd för sin funktion. Den måste vara 
billigare än de barrar som finns på marknaden idag, för att den skall köpas in som ett 
komplement. Utifrån respons från sjukgymnaster är det bättre desto billigare den är eftersom 
det gör det lättare för dem att få köpa in produkten. 

Konkurrenter 
I dagsläget finns inga direkta konkurrenter till lyftanordningen Levo, eftersom den eftersökta 
kundgruppen vill komplettera sin manuella gåbarr med ett hjälpmedel för att justera barren i 
höjdled. Ingen av de svenska återförsäljarna av manuella gåbarrar säljer någon form av 
hjälpmedel för att göra detta, utan de säljer enbart barren i sin helhet med vissa redskap för att 
variera träningen. Inte heller finns någon liknande produkt bland de utländska återförsäljare 
och tillverkare av barrar och andra redskap för sjukgymnastik som påträffats. Om 
lyftanordningen istället skulle säljas i kombination med manuella barrar direkt från 
återförsäljare kommer lyftanordningen konkurrera med de elektriska och hydrauliska barrar 
som säljs idag.  
 
De främsta återförsäljarna av barrar på den svenska marknaden är Medema Physio AB (12), 
Primed AB (10), Swedrex AB (13) och Kebo Care Fysio AB (14). De har alla fyra ett brett 
sortiment av produkter för sjukgymnastik, både barrar och andra redskap. Ingen av dem säljer 
dock någon form av hjälpmedel för att justera en manuell barr. På den svenska marknaden 
finns även andra återförsäljare av redskap för sjukgymnastik, men dessa säljer dock inte 
barrar. Medema tillhör den finska koncernen Lojer som är den ledande tillverkare och 
leverantör i Norden av produkter inom sjukgymnastik och sjukvårdsutrustning (15). De har 
främst manuella barrar, men säljer även hydrauliska modeller som höjs och sänks med hjälp 
av gasfjädrar. Även Primed säljer både manuella och gasdrivna modeller av gåbarrar. 
Swedrex är den enda av tillverkarna som säljer en elektrisk modell av barrar och de har även 
en manuell variant. Kebo Care Fysio är den enda av återförsäljarna som enbart säljer 
manuella barrar. De manuella barrarna ser i princip likadana ut oberoende på vilken 
återförsäljare man vänder sig till. De har någon form av låsning i varje ben, antingen med en 
sprint och en skruv eller bara en skruv.  
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8.2 Marknadsplan 
För att så snabbt som möjligt nå ut på marknaden och börja sälja produkten kommer vi i ett 
första skede främst att rikta oss till de som redan har en barr, och helt enkelt köper produkten 
som ett komplement till gåbarren. På detta sätt får vi en möjlighet att känna av marknaden och 
ta större marknadsandel innan vi börjar sälja produkten tillsammans med nya manuella 
gåbarrar som ett substitut till de elektriska och hydrauliska modellerna.  
 
Lyftanordningen har fått produktnamnet Levo som kommer från latinet och betyder ”jag 
lyfter”. Namnet anser vi vara tilltalande till produkten samt att namnet återkopplar till att det 
är en lyftanordning som säljs.  

Marknad  
I Sverige finns minst 4 500 barrar. Detta byggs på att Johan Andersson, sjukgymnast i 
Halmstad uppskattar att det finns ungefär 50 gåbarrar i Halmstad. Halmstad kommun har lite 
drygt 90 000 invånare (16). Utifrån detta görs en uppskattning om att det i snitt finns 50 barrar 
per 100 000 invånare i Sverige, vilket skulle innebära drygt 4 500 gåbarrar i Sverige. Från 
intervjuerna med sjukgymnaster kan vi konstatera att manuella barrar är vanligaste, någon 
enstaka har använt en elektrisk. Det tyder på att marknaden för de elektriska och gasdrivna 
gåbarrarna ännu är förhållandevis liten. Därför uppskattas de manuella barrarna vara 70 
procent av det totala antalet på marknaden, detta är cirka 3200 barrar.  
 
Många av de manuella barrar som finns på marknaden idag är svåra att justera i höjdled. Om 
95 % av de manuella barrarna i Sverige är möjliga att implementera Levo på har vi totalt en 
marknad på 3000 barrar.  

CE-märkning 
Många produkter behöver idag CE-märkas för att få användas och speciellt viktigt är detta för 
produkter inom sjukvård. För att få veta om det är någonting som vi skulle behöva göra för 
vår produkt kontaktade vi Lennart Aronsson på Sveriges tekniska forskningsinstitut. Han sade 
att barren troligtvis är en medicinteknisk produkt i klass ett, vilket gör att den skall CE-
märkas för att få användas. CE-märkningen för medicintekniska produkter är någonting man 
kan göra själv, det vill säga man behöver inte kontakta ett allmänt organ för att göra detta. Det 
finns ett antal krav i direktivet LVFS2003:11 som måste uppfyllas för att produkten skall 
kunna CE-märkas. Troligtvis gäller samma regler för Levo eftersom den kommer att 
användas i sjukvården, men för att underlätta för personalen istället för patienten. Detta gör att 
innan lansering måste det kontrolleras om Levo behöver CE-märkas och om nödvändigt göra 
detta för att säkerställa att den uppfyller ställda krav på bland annat säkerhet. 

8.3 Distribution 
För att få ut produkten Levo på marknaden kommer ett företag startas som tillhandahåller 
rättigheterna att producera produkten. Företaget kommer att sköta det administrativa kring 
tillverkningen av produkten exempelvis avtal med olika underleverantörer samt 
monteringsföretag. För att hålla ner kostnaderna, men samtidigt hålla nere produktionstiden 
för snabbare leverans kommer extra hänsyn tas till de komponenter som har längst 
leveranstid. Till exempel kommer avtal göras med lämpligt företag som tillverkar gasfjädrar 
där överenskommelsen kommer vara ett visst antal fjädrar till lämpligt pris kommer beställas. 
För att hålla priserna nere kommer dyrare komponenter köpas in för att få ner priserna och 
lagerhållas tills tillverkning av produkten påbörjas.  
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Lyftanordningen Levo är ett unikt komplement till manuella gåbarrar. Den behöver nå ut till 
de som använder gåbarrar och även de som köper in produkter inom sjukgymnastik och 
rehabilitering. Därför är det mer relevant att Levo säljs via de återförsäljare som idag erbjuder 
gåbarrar och andra sjukgymnastiska redskap till den svenska sjukvården. Detta för att de 
redan har en kundgrupp som söker sig till dem och deras produkter samt att de stärker Levos 
marknadsvärde. Målet är att hitta en eller två intresserade aktörer på marknaden som är villiga 
att sälja vår produkt till kund. Nackdelar med att använda sig utav återförsäljare för att 
marknadsföra produkten är att vår vinst per såld enhet blir lägre, men samtidigt når produkten 
troligtvis fler kunder och fler enheter blir sålda. Vi utsätter oss också för mindre risker genom 
att låta återförsäljarna stå får kostnader som marknadsföring och vi endast för 
produktionskostnaden.  
 
För att kund skall få sin produkt så snabbt som möjligt är det enklast om återförsäljare 
lagerhåller färdiga Levo produkter samt står för transporteringen till kund. Vårt företag 
behöver hitta ett lämpligt transportföretag som kan transportera våra produkter till 
återförsäljare.  

8.4 Produktionsprocessen 
Företaget som innehar rättigheterna till produkten kommer själva inte tillverka något, utan ett 
monteringsföretag kommer anlitas för detta. För att få ner priset på Levo kommer de flesta, 
framförallt större och dyrare, komponenter köpas i ett visst antal. En annan fördel med att ha 
komponenter i lager är att ledtiderna för produktionen blir kortare om väntetiden från 
underleverantörer elimineras. Komponenterna till Levo kommer att lagerhållas på företaget 
och efter beställning skickas till monteringsföretaget för hopsättning.  
 
De komponenter som behöver köpas in för en Levo är en gasfjäder, stålrör, stålplatta, fyra 
stycken hjul, två handtag, utlösarknapp och gummi. Lämpliga tillverkare och leverantörer på 
dessa komponenter kommer att letas upp och skrivas avtal med för säker och garanterad 
samarbete med, för att produktionen inte skall bli stillastående. För de komponenter som är 
extra svåra eller viktiga för produktionen kommer även andra underleverantörer att eftersökas.  
 
För smidigast och snabbast möjliga montering och för enklare transportering kommer Levo 
vara tillverkad på ett sådant sätt att den är lätt att montera isär. På så sätt kan större färdiga 
delar av produkten skickas i mindre lådor till slutkund och med hjälp av utbildad montör 
skruva ihop Levo på plats. Det gör också att det blir lättare att byta ut delar som förslitits och 
samtidigt förlänga produktens livslängd.  
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8.5 Ekonomiska kalkyler 
 
Produkt/ Tjänst Antal 

enheter för 
en Levo 

Styckpris Styckpris vid 
köp till 100 
styck Levo  

Totalt pris vid 
köp av 100 
styck Levo 

Kommentar 

Gasfjäder med 
tillbehör (vajer, 
utlösarhuvud, 
mutter, knapp) 

1 st 2 290 kr 2 100 kr  210 000 kr Uppskattad 
prisreducering på cirka 
9 %, detta kan ses som 
en låg siffra, men 
produkten är 
specialbeställd 

Draghandtag 2 st 50 kr 47,50 kr 9 500 kr Uppskattad 
prisreducering 5 % 

Skruv 8 st 2 kr 2 kr 200 kr  
Mutter 8 st 2 kr 2 kr 200 kr  
Skruv och bult 1 st   11,50 kr 10 kr 1 000 kr Uppskattad 

prisreducering 13 % 
Stålrör (640mm, 
YD 50mm) 

1 st 124 kr 100 kr 10 000 Uppskattad 
prisreducering 20 % 

Stålrör (500mm, 
YD 50mm) 

1 st 97 kr 90 kr 4 500 kr Uppskattad 
prisreducering 7 %, 
eftersom röret halveras 
fås två delar per 
metervara 

Stålrör (580mm, 
YD 55mm) 

1 st 129 kr 120 kr 12 000 kr Uppskattad 
prisreducering 7 % 

Stålplatta 1 st 120 kr 120 kr  11 961 kr Blir ingen 
prisreducering då 
endast 2 stora plattor 
köps in 

Gummiplattor 1 st 50 kr 40 kr 4 000 kr Uppskattad 
prisreducering 20 % 

Maskinskruvar 10 st 1,40 kr 1, 20 kr 120 kr Uppskattad 
prisreducering 14 % 

Muttrar 10 st 0,80 kr 0,70 kr 70 kr Uppskattad 
prisreducering 12 % 

Hjul 4 st 20 kr 18 kr 1 800 kr Uppskattad 
prisreducering 10 %  

Tillverkning/ 
montering  

8 timmar 350 kr/h 300 kr/h 306 250 kr Vid en serietillverkning 
av 100 stycken Levo 
behövs sju timmar till 
tillverkning/montering 

Summa:  5 697,70 kr 4 751,40 kr 475 351 kr  

 
 
Denna kalkyl visar en uppskattad kostnad för tillverkning av ett exemplar av Levo, en 
serietillverkad Levo och en serie om 100 enheter av Levo. Rabatten för gasfjädern kan tyckas 
lågt i jämförelse med Sodemann Industrifjedre A/S onlinebutik (17) där deras reducerade pris 
ligger på 35 procent. Den gasfjäder som används i Levo är specialtillverkad och har ett högre 
inköpspris samt att det är en mer avancerad modell av gasfjäder än de Sodemann 
Industrifjedre A/S säljer vilket gör att en lägre prisreducering är rimlig. I kalkylen finns två 
stålrörstyper med samma diameter, men dessa har olika längd och användningsområde på ett 
färdigt exemplar av Levo.. De olika uppskattningarna på reduceringarna är sammansatta till 
en gemensam reducering då rören köps in samtidigt. I tillverknings- och monteringskostnaden 
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räknas även bearbetning som vattenskärning och andra typer av bearbetning in som utförs i 
maskin. Varför tiden för en serietillverkning uppgår till sju timmar per enhet är dels den 
mänskliga faktorn att det går snabbare att tillverka flera enheter samt att maskinen utför 
samma arbete för flera produkter, det vill säga behöva inte kalibreras om efter varje utfört 
arbete. Övriga priser har baserats antingen på inköpspris för prototyptillverkning, se bilaga S, 
eller återförsäljare av komponenter som handtag (18), stålrör (19), stålplatta (20) och hjul 
(21). 

8.6 Tidplan 
För att produkten skall få säljas på marknaden behöver den dels genomgå tester som 
säkerställer att kvalitén uppfylls och även CE-märkas. Under sommaren 2011 kommer en 
förbättrad prototyp tas fram som kommer bli den slutgiltiga produkten. Under hösten 2011 
kommer några Levo enheter produceras som sedan får testas och utvärderas av testgrupper. 
Eventuella justeringar kanske behöver göras under denna period innan årsskiftet. Efter 
årsskiftet kommer CE-märkning av produkten att göras. Tillverkning av produkten kommer 
sedan ske under våren och sommaren 2012. Målet är att produkten skall kunna lanseras och 
börja säljas under hösten år 2012. 
 
Hur många exemplar av Levo som kan säljas på marknaden beror framförallt på hur kunderna 
och användarna tar emot produkten. Därför har en positiv och negativ uppskattning av antal 
sålda enheter för de närmaste tre åren gjorts. Tabellen visar antal sålda enheter och 
procenttalet anger hur stor del av de manuella gåbarrarna i Sverige det motsvarar.  
 

Sålda enheter År 1 År 2 År 3 
Positiv uppskattning 

100 (3 %) 360 (12 %) 600 (20 %) 

Negativ uppskattning 
50 (1,6 %) 180 (6 %) 360 (12 %) 

 
 

Levo kommer till en början lanseras i liten skala, målet är att nå två procent av de manuella 
barrarna det första året. Detta för att känna av marknaden och få möjlighet att utveckla 
produkten ytterligare utifrån respons från kunder och användare.  

8.7 Risker 
För att undvika och eliminera risker redan innan lansering av Levo har en riskanalys för 
lanseringen gjorts, se bilaga T. Det är viktigt med en effektiv marknadsföring för att nå den 
specifika kunden och skapa intresse och uppmärksamma Levo. Annars finns det risk för att 
Levo inte lever upp till sitt syfte att underlätta arbetet för personal och kunder varken köper 
eller tilltalas av produkten. Ett annat stort kritiskt moment är alla underleverantörer som skall 
leverera komponenter. Viktigt är att de som är mest lämpade för jobbet anlitas och att tydliga 
avtal görs upp mellan parterna för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Genom tydliga 
avtal kan strul med leveranser och andra faktorer som styrs av dålig kommunikation undvikas. 
God kommunikation mellan parterna är viktigt för att undvika problem och förseningar med 
leverans av Levo till kund. 
 
Levo är en unik produkt på marknaden och för att ge en bild av dess styrkor och svagheter, 
samt vilka möjligheter och hot som finns för produkten har en SWOT-analys gjorts.  
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Styrkor: 
• Unik produkt på marknaden, har inga konkurrenter. 

• Billigare än en eldriven eller hydraulisk gåbarr. 

Svagheter: 
• Kan upplevas som onödig i kombination av ett inköp med manuell gåbarr då priset 

inte skiljer alltför mycket ifrån en eldriven eller hydraulisk barr.  

• Kan upplevas som omotiverad då vanan att använda en liknande produkt inte finns 
sedan innan.  

• Kan upplevas som ett onödigt inköp detta för att det kan vara svårt för 
sjukgymnasterna att påvisa nyttan för inköpsansvarig.   

Möjligheter: 
• Skapar större marknad när fler vill utnyttja den manuella gåbarren mer i sitt arbete. 

• Får personal att inse nödvändigheten med att ställa in höjden utefter varje patient.  

Hot: 
• Att någon konkurrent lanserar en liknande produkt som konkurrerar med Levo.  

• Dålig respons av användare och intresset för produkten försvinner. 

Som åtgärdsförslag för att överkomma svagheter med att produkten kan anses vara en onödig 
investering bör tester göras för att påvisa vilka fördelar Levo ger användarna. Detta gör att 
användaren och kunden lättare blir medvetna om vilka fördelar de kan få av Levo samt vilken 
nytta patienten har av anordningen.  
 
Det finns alltid risker med att konkurrenter lanserar liknade produkter på marknaden och 
därför är det viktigt att ha kännedom om nyutkomna produkter. Samtidigt är det viktigt att 
utvecklingsarbetet med Levo fortskrider för att hålla Levo konkurrenskraftig. Viktigt för oss 
är att kunden och användaren blir nöjda med produkten och därför bör kontinuerliga 
marknadsundersökningar göras för att minimera risken att det inträffar.  
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9 Diskussion  
I början av projektet låg fokus länge på att ta fram en ny gåbarr med en bättre 
höjdjusteringsfunktion än de som finns idag. På grund av det var projektet väldigt låst på att 
utveckla en ny barr istället för att hitta en optimal lösning på problemet som även kunde vara 
ett komplement. Därför hade det varit bättre om det från början hållits en mer öppen 
diskussion som även inkluderat andra typer av lösningar än framtagning av nya barrar. Detta 
skulle kunna ha bidragit till att idén med lyftanordningen hade kommit upp tidigare. 
 
Andra idéer och tankar som dykt upp under projektet är även hur barren kan utvecklas och bli 
ännu mer anpassningsbar. Till exempel lades förslag på att montera fast hjul på barrens 
bottenplatta som skulle kunna fällas ut och göra det möjligt att flytta barren enklare. Denna 
idé diskuterades med sjukgymnaster som var positiva till förslaget, främst Johan Andersson 
som tyckte att äldreboendets barr skulle användas mycket mer om den kunde flyttas till 
patienterna. Hade det funnits utrymme för att vidareutveckla denna idé är det möjligt att ett 
helhetskoncept för att förbättra barren tagits fram istället för enbart en lyftanordning. 
Huvudproblemet med barren är höjdjusteringen och därför valdes det att inte lägga fokus på 
hjulidéerna då det inte fanns tillräckligt med tid till detta. 
 
Ett misstag som gjordes vid beställning av material prototyptillverkningen var att en för stark 
gasfjäder beställdes. Den klarade en kraft på 500 newton, vilket också krävs för att kunna 
trycka ihop den. Detta var alldeles för mycket då en ledstång väger runt 17 kg medan 
gasfjädern kräver en vikt på omkring 50 kg för att det skall vara möjligt att trycka ihop den. 
Därför fick en ny gasfjäder beställas in vilket gjorde att det blev ont om tid för att ta fram en 
fungerande prototyp. Vid prototyptillverkningen bortsågs från de plattor som skall finnas på 
fästena för att underlätta positioneringen av Levo. Detta för att dra ner på produktions-
kostnaderna, men även på grund av tidsbrist. Att det blev ont om tid gjorde även att testning 
av prototypen utförd av sjukgymnaster fick utebli.  
 
Trots misstag och problem som stötts på under projektets gång är vi nöjda med vårt arbete och 
framtagningen av Levo. Problemet med höjdjusteringen för den manuella gåbarren har fått en 
enkel och mobil lösning. Kraven på lyftanordningen har uppfyllts samtidigt som det är en 
unik hydraulisk lösning som inte påverkar barrens funktion.  
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Bilaga A - Ansökan till ALMI 
 

Idébeskrivning 
KONFIDENTIELL HANDLING Reg datum:       Projektnr:       

Projektnamn: Utveckling av gåbarr 

Ju bättre idén beskrivs desto lättare kan vi göra vår bedömning! 
 
 

1. Personuppgifter 

Namn Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lee Telefon bostad       
Yrke Katarina: Studerande 
Sofia: Studerande Telefon arbete       

Företag       Mobiltelefon Katarina: 0738090294  
Sofia: 0763052030 

Adress Katarina: Nyhemsgatan 38 
Sofia: Nyhemsgatan 38 

E-post Katarina: katuus08@student.hh.se  
Sofia: soffar08@student.hh.se 

Postadress Katarina: 302 49 Halmstad 
Sofia: 302 49 Halmstad Fax       
Org.nr/personnr Katarina: 890327-4820  
Sofia: 890325-3907 Momsregistrerad  Nej  

Övriga projektdeltagare       
Jag söker som    Privatperson  
 
Hur mycket känner du till om branschen för din produkt? 
  En del, känner folk i 

branschen   

Har du tidigare utvecklat någon uppfinning? Hur lyckades det? �Nej, ingen av oss har tidigare utvecklat någon 
uppfinning. 
Finns kostnader knutna till 
detta?  Nej   

 
Har du tidigare haft kontakt med ALMI?                  Nej  
 
2. Sekretess/ensamrätt 

Är du ensam ägare till 
förslaget?  Nej  

Om ”Nej” har du övrigas 
med-givande att skicka 
idébeskrivning?  

Ja   

Har arbetsgivaren anspråk 
på idén?  Nej    
Finns befintlig 
samarbetspartner? Ja   Vem? Hälsoteknikcentrum Halland 



 

 

 



 

 

 

3. Beskrivning av idén 
En barr används inom sjukgymnastik främst till gång- och balansträning efter till exempel en stroke eller ett 
benbrott. I och med den stabila konstruktionen är den mycket lämpad för detta, på många vårdenheter 
används den så gott som dagligen och det är ett uppskattat hjälpmedel. Problemet med barren är att den är 
svår och tidskrävande att justera, främst i höjdled, detta eftersom varje enskilt ben måste justeras. Barren är 
upp till fem meter lång och när ledstängerna är så pass långa är det mycket omständligt att höja barren vid det 
ena benet från lägsta till högsta nivå, utan att problem med att det andra benet kilas fast uppstår vid lyftet. För 
som barren är konstruerad är det två ben som håller upp den tre till fem meter långa ledstången. Idag finns det 
dock elektriska barrar som löser problemet med höjdjusteringen genom elektrisk styrning och även gasstyrda 
barrar finns. Nackdelen med dessa är att de är nästan dubbelt så dyra som de manuella och det krävs eluttag 
för den elektriska och varianten med gas är platskrävande eftersom lösningen kräver att barren fästs i golvet 
eller i en stor bottenplatta. Vi arbetar därför med att ta fram en separat lyftanordning som gör det möjligt att på 
ett enkelt sätt justera höjden på barren. Detta  genom att lyftanordningen placeras så att ledstången vilar på 
lyftanordningen och att man sedan justerar lyftanordningens höjd så att ledstången placeras i önskad höjd och 
att man sedan låser fast ledstången i det läget. Detta skulle göra att man minskar arbetsmomenten till hälften 
eftersom man med vår lyftanordning bara behöva justera två gånger, en gång per ledstång, istället för att 
justera alla fyra benen separat. För att slippa en lös enhet är vi inne på att ge kunden möjlighet att skruva fast 
lyftanordningen i ledstången, så att det i princip blir ett extra ben på barren som gör höjdjusteringen enklare.  
 
En annat svårighet med de barrar som finns på marknaden idag är att de är klumpiga och svåra att flytta, 
oavsett vilken modell av barr man använder. På till exempel äldreboenden är detta ett problem eftersom det 
tar tid att ta patienten till barren och kräver planering, speciellt krångligt blir det om en patient har svårt att gå 
och behöver träna i barren flera gånger om dagen. Vi är därför inne på att göra det möjligt att fästa hjul på 
barren som gör det möjligt att flytta den på ett enklare sätt än idag. Idag måste personalen dra barren över 
golvet om man önskar flytta den och en manuell barr väger omkring 60 kg vilket gör flyttandet till ett krångligt 
och tidskrävande moment. Vi håller därför på att titta på olika hjullösningar som skulle vara möjligt att montera 
fast på en befintlig barr och på så vis underlätta flyttmomentet. Vår idé är att kunna sälja hjulen ihop med 
lyftanordningen som ett helt koncept och att kunden på så vis kan välja om han eller hon önskar köpa till hjul 
eller inte. 
 
I dagsläget arbetar vi med att förbättra våra lösningar och att skapa konstruktioner som gör det vi önskar 
samtidigt som det är enkelt att hantera. Vi har ett flertal skisser, dock kan dessa komma att förändras, men 
dessa kan överlämnas vid behov.  
Skiss, ritningar eller foto som visar idén läggs alltid som bilaga till denna blankett. 

 
 

4. Produkten/tjänsten 
Vad är nytt och unikt med idén? �Att det är en separat anordning som gör det möjligt att på ett enkelt sätt 
justera höjden samtidigt som den går att använda till befintliga barrar, vilket gör att man slipper köpa en helt ny 
barr. Det är även unikt med att fästa hjul på barren eftersom det inte finns i dagsläget.  
Vilka fördelar har den gentemot andra lösningar? �Att man inte behöver köpa en helt ny barr för att 
underlätta arbetet med höjdjustering, utan vår lyftanordning löser det problemet. En annan fördel är att man 
även kan fästa hjul på barren för att underlätta förflyttning så att barrens användningsområde kan öka. 
Om inte liknande lösningar finns, hur löser kunderna sina problem idag? �Barren flyttas inte idag om det 
inte är absolut nödvändigt och vi tror att det skulle göras oftare om det var möjligt att göra detta på ett smidigt 
sätt. Samma sak när det gäller höjden, de sjukgymnaster vi pratat med säger att de inte justerar höjden på en 
manuell barr om det går att undvika, eftersom det är tungt och tidskrävande.  



 

 

 
 

5. Marknad/försäljning 
Vilka kunder tror du kommer att köpa produkten/tjänsten? �Sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och 
sjukgymnastikmottagningar där gång- och balansträning idag utförs.  
Har du gjort några undersökningar för att veta mer om marknaden? Redogör. �Vi har undersökt vilka 
typer av barrar som går att köpa i Sverige idag och vi har pratat med sjukgymnaster om användingen av 
barren. De vi pratat med säger att barren används ofta, det är ett uppskattat redskap.  
Hur planerar du föra ut din produkt/tjänst på marknaden? �Det finns idag många aktörer på marknaden 
och vi kommer försöka utvecka ett samarbete med någon av dessa.  
Vilka planer finns för tillverkning och försäljning? �Samma sak här, vi kommer söka efter ett samarbete 
med ett legotillverkande företag som kan tillverka vår produkt. I nuläget funderar vi på att sälja produkten med 
hjälp av en återförsäljare av produkter för sjukgymnastik.  
Har du gjort någon beräkning på hur mycket produkten/tjänsten kommer att kosta för kunden? �Nej, vi 
har inte gjort några beräkningar på vad kunden kommer behöva betala för lyftanordningen och detta beror på 
att vi inte kommit så långt i utvecklingen. Men för att göra det intressant för potentiella kunder att köpa till en 
lyftanordning till barren istället för att köpa en ny barr strävar vi efter ett så lågt pris som möjligt, gärna närmare 
2 000 kronor, men det främsta målet är lägga oss på en prisnivå som är betydligt lägre än priset för att köpa 
en manuell barr idag.  
Hur mycket tror du att kunden är beredd att betala? �Vi uppskattar att kunden är beredd att betala upp till 7 
000 kronor för lyftanordningen, vi är dock medvetna om att vi kommer behöva nå ett ännu lägre pris. Detta 
eftersom de ekonomiska resurserna är inom vården ofta begränsade och personalen måste kunna motivera 
varför de behöver ett nytt redskap, kan vi då få ner lyftanordningen i pris ytterligare tror vi att vi skulle nå fler 
kunder.  
Hur påverkar din produkt/tjänst miljön? �Vi anser inte att vår produkt kommer påverka miljön mer än andra 
lösningar på barren, men vi vill i så lång utsträckning som möjligt använda oss av miljövänliga material.  
 
 

6. Utveckling 

Finns prototyp?  Nej  Finns utlåtande från 
fackman?  Nej  

Har nyhetsgranskning 
gjorts?   Nej  Är patentansökan 

inlämnad?  Nej  
Finns särskilda krav på typgodkännande, CE-
märkning, miljöregler etc? Ja   

Har du gjort några praktiska prover eller undersökningar som visar att din idé kommer att fungera? �Vi 
har inte gjort några praktiska prover som visar att det kommer att fungera, däremot har vi haft många 
diskussioner med personer som är kunniga inom bland annat konstruktion och mekanik som tror på idén.  
Vilka kostnader har du hittills lagt ner på att utveckla ditt förslag? Uppskatta antal timmar?�Hittills har vi 
inte haft några kostnader mer än den tid vi lagt ner på projektet, vilket vi uppskattar till 200 timmar per person. 
Vad återstår i utvecklingen? Redogör steg för steg. Ungefär hur mycket räknar du med att det 
kostar?�Vi behöver ta fram färdiga lösningar och diskutera dessa med sjukgymnaster och andra personer i 
branschen. Utifrån detta ska vi utvecka idéerna ytterligare genom att ta fram en funktionsmodell och göra 
beräkningar, materialval och CAD-ritningar innnan vi gör en färdig prototyp. Prototypen ska vi sedan testa och 
utvärderas ytterligare.   
Hur mycket är du beredd att själv satsa i tid och pengar?�I tid är vi beredda att satsa minst 300 timmar per 
person. Vi har inte de ekonomiska resurser som krävs för att finansiera projektet och därför söker vi oss till er.  

Har du sökt ekonomiskt stöd från ALMI eller annat håll? I så fall från vem och hur mycket?�Nej. 



 

 

Vill du själv sälja din produkt/tjänst eller vill du sälja idén till någon annan?�Eftersom vi inte kommit längre i 
nuläget är det svårt att säga hur vi kommer att välja att göra, men i nuläget lutar det åt att sälja idén vidare.  
 
 

7. Innovationsstöd söks för  

Uppskatta kostnaden för och rangordna de aktiviteter du söker stöd för. 

 Uppskattad 
kostnad Prioritet (1 för högst prioritet)  

Marknadsundersökning       Kr        

Nyhetsgranskning       Kr        

Patent, mönster, 
varumärke       Kr        

Prototyp 15000 Kr 1  

Ritningar/beräkningar       Kr        

Nollserie        Kr        

Design        Kr        

Avtal       Kr        

Juridiska konsultationer       Kr        

Inledande 
kundkontakter       Kr        

Kontakt med tillverkare       Kr        

Kontakt med säljare       Kr        

Kontakt med 
licenspartner       Kr        

Övrigt       Kr        

Specificera Övrigt        

 
 

8. Övrig information 



 

 

Vi är två studenter som på egen hand driver detta projekt, som ett examensarbete på 
utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad.  
 
När det gäller nyhetsgranskning har vi gjort vissa undersökningar själva, genom att söka på internet samt även 
sökt lite i patentdatabaser men inte kunnat hitta någonting som över huvudtaget påminner om vår lösning. Vi 
anser därför inte att det finns något behov av att söka pengar för en nyhetsgranskning.  
 
Idag finns inget skriftligt utlåtande från fackman men vi har kontakt med flera sjukgymnaster som använder 
barren i sitt arbete och anser att det finns problem med den. 
 
Vi söker i första hand pengar för att ta fram en prototyp för själva lyftanordningen till barren, men finns 
tillräckligt med ekonomiska resurser kommer vi även att ta fram en prototyp på hjulfunktionen.  
 
 
 
Alla idébeskrivningar som inkommer till ALMI Innovation behandlas under sekretess, idéförlag är alltid 
förslagsställarens egendom. �Kreditupplysning kan komma att tas på sökande.�Undertecknad godkänner att 
idébeskrivningen och personuppgifterna registreras enligt Personuppgiftslagen (PUL). 
 Jag/vi ansöker om förstudiemedel 

Datum 2011-02-28 Underskrift 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga B - Gantt-schema  
 

Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Veckorapport 

Handledarmöte  

Projektplan 

Kravspecifikation/Funktionsanalys 

Gantt-schema 

Skissprocess 

Söka pengar 

Kontakta tredje part kring 
tillverkning 

Sammanställning av skisser 

Sammanställning skisskoncept 

Parvis jämförelse 

QFD 

FMEA 

Presentationsskisser 

Marknadsundersökning  

Träffa Johan 

Träffa sjukgymnaster 

Utveckla skisser utifrån synpunkter 

Kontakta tillverkare 

Beräkningar 

Materialval 

CAD-ritningar 

Prototyptillverkning 

Test av prototyp 

Utvärdering av testning 

Ekonomiska kalkyler 

Skriva rapport 

Rapportinlämning 

Redovisning 

Redovisningsmaterial 

Förbereda Utexpo 

Utexpo 

 
 
 

 



 

 

Bilaga C - Riskanalys 
 

Risk Sannolikhet 
(1-5)  

Konsekvens (1-
5) 

Risktal 
(san.*kon.) 

Åtgärd 

Sjukdom 3 3 9 Marginaler i planeringen 

Finansiering uteblir 3 4 12 Hitta andra finansiärer 

Kommer inte i kontakt 
med sjukgymnaster och 
andra personer viktiga för 
projektet 

3 5 15 Söka sig till andra 
kommuner och försöka på 
andra sätt 

Beställt material kommer 
inte i tid 

4 4 16 Beställa i god tid innan och 
ha marginaler i planeringen 

Prototyp-tillverkningen tar 
längre tid än planerat 

4 3 12 Goda marginaler 

Prototypen fungerar inte 3 5 15 Göra en funktionsmodell 
innan prototypen tillverkas 
och goda marginaler för 
omkonstruktion 

Prototyp-tillverkningen 
går fel, ex. felaktig 
bearbetning 

3 4 12 Försäkra sig om att 
personen förstår 
arbetsuppgiften och att 
extra material finns 

Dokument och dylikt 
försvinner 

3 5 15 Backup på materialet 

Stulet material  1 5 5 Se till att materialet låses in 

Oförutsagda händelser 
inträffar 

5 3 15 Möjlighet till förändringar i 
planeringen, tidsmarginaler 



 

 

Bilaga D - Sekretessavtal 
 
Sekretessavtal 
 
Undertecknande,  
 
_______________________________________________________________________ 
namn 
 
nedan kallad Mottagaren, har idag från  
 
_______________________________________________________________________ 
Katarina Uusitalo 
 
_______________________________________________________________________ 
Sofia Farran-Lee 
 
har mottagit information om en av Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lee gjord konstruktion 
avseende en ny modell på gångbarr. 
 
Konstruktionen ifråga avses att skyddas genom registrering av patent och/eller designskydd.  
 
Mottagaren förbinder sig härmed:  
 
att betrakta all information som erhållits, muntligen eller skriftligen, avseende ovan nämnda 
uppfinning som konfidentiell, såvida den inte redan är allmänt känd 
 
att inte själv eller genom tredje man utnyttja den lämnade informationen utan Katarina Uusitalo och 
Sofia Farran-Lees tillstånd 
 
att förvara överlämnade handlingar under sekretess 
 
att på Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lees uppmaning omedelbart återlämna överlämnade 
handlingar, modeller eller liknande samt att förstöra tagna kopior därav. 
 
Detta åtagande gäller fram tills dess att detta avtals giltighetstid gått ut eller efter tillåtelse från 
Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lee.  
 
Den_______________________2011 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
namnförtydligande 
 
 
Giltigt till och med 31 december 2015  



 

 

Bilaga E - Mått för barren på Vallås äldreboende 
 

 Omkrets ledstång: 16 cm 
 Längd ledstång: 500cm 
 Maxhöjd ledstång: ca 95 cm 
 Minsta höjd ledstång: 65 cm  
 Höjden från lägsta läget upp till ledstångens kant: 13, 5 cm 
 Omkrets ledstångsben: 10,5 cm 
 Omkrets bottenplattaben: 19, 5 cm 
 Längd ledstångsben: 54 cm 
 Längd bottenplattaben: 44,5 cm 
 Längd bottenplatta: 90 cm 
 Bredd bottenplatta: 40 cm 
 Höjd bottenplatta: 1 cm 
 Längd sprint: 9 cm 
 Omkrets sprint: 2 cm 
 Diameter skruvfäste (hål): 1 cm 
 Intervall höjdjustering (avstånden mellan håll från deras mitt till nästas mitt): 5 cm 
 Antalet hål: 8 stycken 
 Insidan av barren (avståndet mellan bottenplatta till bottenplatta): 283 cm 
 Utsidan av barren (avståndet mellan bottenplattans kant till ledstångens kant): 83 cm 
 Längd från bottenplattans kant till bottenplattans ben: 17 cm 
 Längd från ledstångskant till ledstångsben: 105 cm 

 
Barren är tvådelad, det är möjligt att ta av ledstången från bottenplattan. Både bottenplattans och 
ledstångens ben var ihåliga. När höjden ska justeras är det inte möjligt idag att justera den från lägst 
till högsta på ena sidan, utan den andra sidan tar emot så en sådan justering måste göras i omgångar. 
Det var tungt att lyfta barren och är en omöjlig process nästan att kunna höja den själv när flera 
nivåer ska sänkas/höjas. Nivåinställningen på barren var vid mätningen på näst högsta läget och är 
en rimlig nivå att kunna gångträna de flesta vid, undantag väldigt korta patienter eller riktigt långa. 
Fast då kanske inte ens den högsta nivån är tillräcklig för riktigt långa personer och därför är en barr 
med ytterligare höjdnivåer ett lämpligare val att bygga än med fler lägre nivåer. För så bra passform 
som möjligt för patient sade Johan Andersson ska man justera ledstången så att den är i höjd med 
patientens handled. För att det inte ska bli den byrålådseffekt som det blir idag när barren ska 
justeras föreslog Johan Andersson att man skulle fästa kullager vid ledstångens ben just för att de 
ska glida enklare i bottenplattans ben.  
 
Bottenplattans ben är ihåliga, men går inte igenom bottenplattan. Själva bottenplattan på Vallås var 
upphöjd så själva delen som inte är fasad ligger inte mot golvet. Detta förbryllade oss då det känns 
mer stabilare om hela bottenplattan ligger mot golvet än bara dess kanter. Visserligen gjorde 
tyngden i bottenplattan att barren ändå är stabil nog för patienter. Vi skulle dock hellre ha en 
bottenplatta där de fasade kanterna går ner från bottenplattan istället för att lyfta upp bottenplattan, 
som botten av en pyramid. När man kollar på bilderna från barren på Andersbergs vårdcentral 
verkar dess bottenplatta vara upphöjd och inte helt ligga mot golvet. Kanske är det mer optimalt i 
alla fall eller så kanske det blir stabilare om plattan är upphöjd ifall golvet inte är helt plant. 
 
Vallås barren låses i ett höjdläge med hjälp av en sprint och sedan en skruv från bottenplattabenet. 
Sprintarna är lite klena, en av dem har blivit böjd och är svår att dra in och ut. Sprintarna sätts in på 
ovansidan av kanten till bottenplattabenet. Skruvfästet hjälper ledstångenbenen att inte vingla, men 
de var nötta och gjorde inte lika mycket nytta idag som de antagligen gjorde när barren var ny. 



 

 

Skruvarna var också svåra att skruva åt, eftersom det var svårt att få grepp om dem, kanske skulle 
en annan form på dessa vara bättre. Även kedjorna som sprintarna var fästa i hölls fast av skruvarna 
vilket gjorde att kedjorna kom i vägen när skruvarna skulle dras åt. Kanske borde kedjorna därför 
placeras på andra sidan av skruven, för de fyller samtidigt en viktig funktion eftersom de gör att 
sprintarna inte försvinner lika lätt. Vi diskuterade då om det vore bättre att byta ut skruven mot en 
annan sprint som låser ledstångsbenet i bottenplattan så det är omöjligt att dra upp benet när 
sprinten är i. Detta kanske inte stabiliserar upp ledstångsbenet lika mycket som skruven gör, men 
skruven fungerar inte i sitt syfte idag så det kanske inte gör något trots allt. Barren kan på så vis 
uppfattas som smått ranglig.  
 
Vi kollade även möjligheterna på hur man skulle kunna köra den i Vallås äldreboendet om barren 
hade haft hjul. Att köra en fem meter lång barr är svårt oavsett, men hade de haft en fyra meter lång 
barr hade de hyfsat lätt kunna köra in och ut den från de olika avdelningarna som de har. Så därför 
kanske vi ska utveckla ett koncept för en fem meter lång barr och ett koncept med hjul till barrar på 
tre till fyra meter långa.   
 
Ledstångsbenen på barren var fastskruvade på ledstången. På bottenplatta benen var toppdelen på 
dem (cirka 2 cm) i plast. Detta fick oss att fundera på varför de lagt det där, en möjlighet kan vara 
att sprinten ska ha ett mjukare och mindre slitande underlag till exempel. Detta är dock inget vi stött 
på vid de andra barrar vi sett så kanske det är någon typ av förbättring hos barrar. Kan vara värt att 
kolla upp bland barrar vi sett som finns på marknaden idag. Det gjorde dock att det inte var slitet på 
samma sätt där sprinten ligger mot bottenplattans ben som på till exempel Nyhems vårdcentral där 
färgen slitits bort.  
 
Ledstången på Vallås är himmelsblå och är målade med en färg som är ”lagom” glatt. Den får inte 
vara för blank, eftersom äldre människor ofta har torrare hud och på så vis lättare glider på blankare 
underlag, samtidigt får den inte vara för matt eftersom det då finns risk att handen inte följer med 
som man kanske önskar.  
 
Vi diskuterade även bottenplattan, den är idag inte så tilltalande och vi funderade på om det skulle 
vara möjligt att runda av hörnen på den eller på något sätt göra den mer tilltalande i formen. 
Samtidigt måste hjulen kunna fästas om dessa ska sitta på ovansidan.  
Kommentarer om den manuella barren på Hallands sjukhuset Halmstad 
Barren är av samma typ som den vi sett på Vallås äldreboende, men sjukhusets är en 4 meters 
modell och har röda ledstänger. Åldern visste man inte på den, men kunde definitivt säga att den 
varit i bruk 25 år. Vad vi lade märke till var att kedjorna till sprintarna var av eller borta, var bara en 
som fortfarande var hel. När vi testade skruva på Vallås barren märkte vi att kedjorna fastnade lätt 
vilket vi kunde se här resulterade i att de gick sönder. Sprintarna var i alla fall intakta, men Cecilia 
Nord sade att de var pilliga att få ut och in och hade gärna sett att de hade varit större.  
 



 

 

Bilaga F - Mått på den elektriska barren 
 

 Maxhöjd ledstång: 128,5 cm 
 Minstahöjd ledstång: 78,5 cm 
 Längd från bottenplattanskant till ben: 1,5 cm 
 Längd från ledstångskant till ben: 73 cm 
 ”Insidan” av barren (bottenplatta – bottenplatta): 198 cm 
 ”Utsidan” av barren (bottenplatta – ledstångsslut): 65 cm 
 Höjd bottenplatta: 1,3 cm 
 Bredd bottenplatta: 37 cm 
 Längd bottenplatta: 75 cm 
 Avståndet mellan sladdfäste och ben: 10, 5 cm 

 
Barren kunde hissas mycket högre än de manuella barrar vi har tittat på. Den var dessutom steglös 
och kunde ställas in där man stanna den. Till sin hjälp med att få in rätt höjd på båda ledstängerna 
var det markerat på framsidan av bottenplattabenen hur många cm de var upphöjd med. En sak vi 
märkte var att man inte kan hissa båda ledstängerna samtidigt, utan måste ta en ledstång i taget 
vilket gör att det är svårt att få exakt lika höga. Därför hade kanske en lyftanordning som kan lyfta 
båda ledstängerna samtidigt varit kraftigare i konkurrens mot den elektriska barren.  
Den elektriska barren bottenplatta känns ostabilare än manuella barrar då kanten från benen och utåt 
är mycket kort. Bottenplattan var även upphöjd som den på Vallås, men även hade även räfflad yta 
som uppfattas både som positivt och negativt. Bra är att patienten lättare inte glider över den, men 
samtidigt kan vissa patienter fastna på den då de har riktigt svårt att lyfta upp fötterna. Det kan 
också tilläggas att bredden på plattan är 3 cm kortare än den barr som finns på Vallås äldreboende.  
 
 



 

 

Bilaga G - Intervjuer 

Intervju med Alexandra Nordberg den 15 november 2010 på Vallås 
Vårdcentral 
Barren används främst till gång och balansträning. Främst stroke och nevropatienter.  
Hon säger att barren inger trygghet till patienten och hon upplever inte att patienter inte känner sig 
trygga, snarare tvärt om. Det finns ett rehabbälte som man fäster kring patientens höfter som gör att 
sjukgymnasten kan greppa tag i patienten om denne snubblar. 
 
Alexandra använder den nästan varje dag, till både äldre och yngre patienter.  
De äldre patienterna har sämre hållning, balans och yrsel medan de yngre t.ex. har ms.  
Hon tränar patienterna aktivt själv. Det är alla möjliga patienter som kommer till Vallås vårdcentral, 
de som kan ta sig själva. Kommunalpatienter främst.  
 
Barren på Vallås vårdcentral är minst 12 år men kan vara 20 år. Den är 5 meter lång och har röda 
ledstänger. Färgen upplever hon som tilltalande. Utrustningen håller länge, men färgen på ”benen” 
och bottenplattan är sliten.  
 
Plattorna upplever hon inte som helt bra då för att risken finns att patienter snubblad eller känner sig 
osäkra genom att börja kliva över något. T.ex. om de har svårt att lyfta fötterna. Vore bra om man 
kunde få bort mittbiten. Hon justerar aldrig höjden, men hade nog gjort det om det varit enklare. 
Det är för krångligt.  
 
Alexandra lägger till egna redskap för träning i barren, t.ex. gör en hinderbana. Balansboll används i 
anslutning till barren. Tittar på nyttan och syftet med övningarna. Det är inte ovanligt att flera 
patienter tränar tillsammans i barren.  
 
Hon säger att det är bra att barren är öppen på sidorna så hon snabbt kan komma in om det skulle 
behövas. Hon säger att det inte är några problem att svänga.  
 
Barren är ett bra hjälpmedel. Hon justerar inte bredden utan tycker den är bra som den är.  
 
Det är inga problem med att den är så pass stor i och med att den används så mycket och står i ett 
träningsrum. Var dock krångligt att flytta den när den tidigare stod i korridoren. Hjul skulle vara 
praktiskt om man behöver flytta den. Men barren måste vara stabil. 
 
Det är ingen av patienterna som har klagat på utformningen eller materialet på ledstängerna. 
Materialet är sådant att man inte glider med händerna och det känns inte kallt eller metalliskt. Det är 
någon form av yttre skikt i gummi eller liknande. Hon brukar säga åt patienterna att lägga hela 
handflatan på stängerna istället för att greppa den då den ska fungera som ett stöd.  
 
De tränar inte utomhus utan håller sig inne. De gör få hembesök. I hemmet hade en kortare barr inte 
varit så stor skillnad mot en diskbänk som också kan användas som stöd.  
 
Alexandra tycker att en fyrkantig barr hade tagit för stor plats. Hon vågar inte släppa patienterna 
med blicken när de är nya utan hon måste känna av patienterna. Hon säger att det fungerar på 
liknande sätt som hos henne på andra vårdcentraler. Med träning i ett rum.  



 

 

Intervju med Cecilia Nordh och Helena Isacson och Birgitta Gustafsson den 
17 november 2010 
På Hallands sjukhus Halmstads sjukgymnastikavdelning har de en elektrisk barr som står i en bred 
korridor. Den är vit och cirka 5-6 år gammal. Den är inte justerbar i sidled och det hänger sladdar 
längs benen. Cecilia, Helena och Birgitta är alla mycket nöjda med att ha en elektrisk barr, då de 
kan anpassa barrens höjd efter varje enskild patient. Dock säger de att de inte gillar sladdarna som 
hänger längs benen på barren då det känns som någon kan fastna i dem. De säger också att de inte 
är helt nöjda med plattan, då många snubblar över den, speciellt om patienten har svårt att lyfta 
fötterna. Helena påpekar att barren är ostadig, om man lägger stor vikt på ena ledstången känns det 
som risken finns att den tippar över. Detta beror förmodligen på att plattorna inte sticker utanför 
benen. Barren glider även över golvet, vilket är till nackdel då man gångtränar. Det viktiga säger de, 
är att barren är stabil.  
 
Barren är ett hjälpmedel som underlättar gångträningen, utan barren hade inte gångträningen varit 
lika säker. En ribbstol skulle kunna användas i stället, dock fyller den inte riktigt samma funktion 
som en barr eftersom den inte har ledstänger på båda sidorna. Barren används till att träna på att stå, 
belasta, gång, koordination… Ibland även med balansplattor eller hinder för att utmana patienten. 
För att patienten ska kunna se hur han eller hon går använder de ofta en spegel som står i barrens 
ena ände.  
 
På sjukgymnastikavdelningen används barren flera gånger per dag. Där barren står idag råder det 
inga problem med utrymmet och man har därför inget behov av att kunna flytta den. Om barren 
skulle gå att minska i storlek får det inte vara på bekostnad av stabiliteten! Det är inte ovanligt att 
flera patienter tränar samtidigt i barren, då ofta med olika saker, till exempel gångtränar någon och 
någon tränar balans.  
 
Eftersom barrens plattor är placerade där de är gör det inte alltid som hela utrymmet används vid 
gångträning eftersom plattorna ibland utgör ett hinder då det för många är jobbigt att behöva lyfta 
fötterna över plattorna. De hade önskat att plattorna varit mindre, just där man går över dem, men 
skulle de vara i en diskret färg tänker man inte så mycket på dem. Det är bra om ledstängerna är av 
ett material där handen kan glida fram utan problem, då många vill att handen ska kunna ”följa 
med” utan att man behöver lyfta den.  
 
Att barren inte går att justera i bredd anser ingen av dem vara ett problem.  
 
När de använder en barr som inte är elektrisk slarvar de med att justera höjden då det är 
tidskrävande och krångligt, speciellt om man är ensam. Den elektriska barren gör stor skillnad för 
sjukgymnasternas arbete och de ändrar höjden för varje patient.  
 
Ingen av dem har reflekterat över den vita färgen. Men någon av dem har hört att en att stark gult är 
den färg som tydligen ska vara bäst, då den syns bra.   
 
De har aldrig hört någon patient klaga över att barren inte känns stabil. De flesta är trygga i en barr. 
Barren är en välsignelse som Helena uttryckte det.  
 
När vi frågar om de skulle vilja ha en ”kant” på barren, så säger de att vändningen inte är något 
problem och att de måste kunna komma in snabbt till patienten, om någonting skulle hända. Är det 
en osäker patient är de minst två sjukgymnaster, ibland också tre när patienten tränar i barren.  
 
De ser inget behov av att kunna flytta ut barren för att kunna träna ute, detta då det skulle vara 
jobbigt att flytta barren ut och in och att risken finns att man glömmer ta in den. När de tränar ute 



 

 

idag gör de det på en altan med räcke som får fungera som barr. Då är de två som tränar med 
patienten.  
 
Varken Cecilia, Helena eller Birgitta tror att de skulle använda en barr som såg ut som en fålla.  
 
Det som de tycker är viktigt med en barr är framförallt att den är stabil. Det är det som är viktigast. 
Om den är elektrisk vill de inte att sladdar ska finnas synliga. Plattan får gärna vara mindre, men 
utan att minska på stabiliteten. De tycker också att det vore bra om den maximalt tillåtna vikten står 
på barren, detta då det underlättar för personalen, och att den tillåtna vikten är mer än 150-180 
kilogram.  
 
På rehabiliteringsavdelningen på sjukhuset i Laholm står en barr i dagrummet, vilket gör att 
patienten kan träna när han eller hon känner för det. De tyckte tanken på att ha en barr i hemmet var 
intressant.  
 
På barnkliniken finns en barr som går att skjuta ihop. Det är dock ingen specialbarr för barn utan en 
barr för vuxna. Barn tränas inte på samma sätt som vuxna och Helena tror inte att det skulle skada 
med en speciell barnbarr, men hon vet inte vad som finns idag. Lena Johansson är barnsjukgymnast 
och arbetar på sjukhuset, vi fick gärna kontakta henne. De funderade även på om de använder en 
barr på ortopedtekniska avdelningen och tyckte vi skulle kontakta dem.  
 
Medema är en återförsäljare, men för att veta varifrån de köper produkter rekommenderade de att vi 
skulle prata med Louise, som är platschef.  



 

 

Intervju med Alexandra Nordberg den 15 februari 2011 
Vi träffade Alexandra Nordberg på Vallås vårdcentral för att få respons på våra skisser och få veta 
vad hon trodde om dem. Hon var positiv till båda lösningarna och trodde de var användbara. Det 
viktigaste sa hon var att de var enkla att använda och att det inte var tidskrävande att justera, annars 
trodde hon inte att man skulle använda funktionerna. Hon hade gärna sett att man kunde ställa in 
steglöst nivån på höjden, men som våra lösningar ser ut nu är detta inte möjligt eftersom man måste 
låsa med hjälp av en sprint eller dylikt. Alexandra sa att de var vana att se till att sprintarna var i och 
trodde därför inte det skulle vara ett problem att man skulle glömma sätta i dem. Det är också 
viktigt att barren är säker, den får inte vara farlig. Ett problem idag är att har man patienter, ofta 
svaga personer, där höjden behöver justeras och när man gjort det en gång inser man att det behöver 
göras igen, det är för hög/lågt, vilket ger extra arbete för sjukgymnasten.  

Hjul är någonting hon tror är intressant och kommer användas. Det skulle bidra till att man kunde 
utnyttja golvytan bättre eftersom barren kan flyttas vid behov. Som det ser ut idag tror hon att 
många upplever det som svårt att flytta barren, det är tungt. Om hjulen sitter väl synligt tror hon inte 
att det är ett stort problem med att fästa hjulen ovanpå, riktigt dåliga patienter har man uppsyn över. 
Hon tror att det är smart med hjul, att kunna flytta barren till patienten för att kunna få ut mer av 
träningen tror hon skulle vara bra på till exempel äldreboenden med trötta patienter. Någonting hon 
påpekar är att det behöver vara någon form av broms på hjulen när man tränar för att barren inte ska 
glida iväg.  

Den barr som används på Vallås vårdcentral har ingen sprint till skillnad från de andra barrar vi sett, 
utan den har bara en skruv som låsfunktion. De har haft barren på samma nivå under en lång period 
och Alexandra tycker att hon har hittat en nivå som passar de flesta, men hon tror att hon skulle 
justera höjden mer om det var enklare än idag. Om de får en mycket kort patient händer det att de 
sänker barren ett steg, men det är länge sedan de behövde göra det senast. Hon säger att de aldrig 
haft den i lägsta läget. Det är inte bara barren som används för att ta stöd och träna balans, även 
sjukhusbritsar och ribbstolar används, men Alexandra säger att hon förmodligen skulle hitta nya sätt 
att använda barren om höjden var lättare att justera. Hon hade nog justerat höjden på barren mer om 
hon hade haft sämre patienter än hon har idag. Eftersom de har patienter som tar sig till 
vårdcentralen på egen hand har de inga riktigt dåliga patienter, dessa tränas på till exempel sjukhus, 
gör det att de inte behöver ha samma koll på patienten som kanske annars. Hade det varit enklare 
hade de justerat mer, de slarvar då det är krångligt. Hon drar en parallell till en träningscykel de har 
där justeringen är enkel och de därför justerar för varje patient. 

Bottenplattan är vad hon kallar ett ”lyxproblem” och ingenting hon tycker måste förändras. Dock 
snubblar många patienter över den vid användning. Hon tror ändå att en smalare bottenplatta skulle 
underlätta för patienterna.  

När det gäller lösningen med en lös lyftanordning säger hon att det är viktigt att den är lätt och 
enkel att flytta, liksom att det går snabbt. Det är även detta någonting hon tror att hon kommer 
använda om det var smidigare än dagens lösning. Hon föreslår även att man ska låsa höjden med 
hjälp av en skruv för steglös höjdjustering. Hennes fråga när vi sa att vi tänkt en sprint var ”hur 
prickar man in hålen?” Hon skulle föredra att trycka på en knapp framför att veva eller trycka på en 
pedal för att justera höjden. Hon uttryckte det som att ”vi sjukgymnaster är rätt bekväma av oss” ju 
mindre arbete desto bättre tycker hon. Men det viktigaste med höjdjusteringen, oavsett hur den går 
till är att det går snabbt och är enkelt.  

Ekonomin är även det något som spelar stor roll vid val av redskap, det är därför större sannolikhet 
att man kan köpa in en billigare produkt än en hel barr.  Det är sjukgymnasterna som önskar vilka 
produkter som ska köpas in, och finns pengar kan produkten eventuellt köpas in. De för en dialog 
med chefen och ekonomiansvarig för inköp av redskap.  



 

 

Att kunna justera bredden är ingenting hon ser som nödvändigt, det är ingenting hon gör eller ens 
funderat på att göra.  

Barrens vikt är inte heller någonting hon ser som ett problem, de klarar att hantera den som den är 
idag samtidigt måste den ha en viss vikt för att behålla sin stabilitet.  

Färgen är även den ett lyxproblem och ingenting hon ens funderat på. Den röda funkar bra säger 
hon. Dock kanske vissa färger är bättre om man tränar synskadade patienter, men det har de sällan 
några.  

Barren på Vallås vårdcentral har ”hattar” på ändarna och hon tror att det är för att ge en ”mjukare 
start”. Patienten rör sig vanligtvis inte där ute, och hon har för sig att man greppar en bit in när man 
ska gångträna. De har egentligen ingen funktion.  

Om det finns någon fallrisk håller sjukgymnasterna noga uppsyn över patienterna.  

Just nu säger hon att barren främst används till balansträning framför gångträning eftersom de för 
tillfället har få patienter i behov av den träningen. Hon uppskattar att gångträning sker ungefär en 
gång i veckan just nu medan balansträning används barren till dagligen. Det varierar dock i perioder 
hur barren används beroende på patienter. Det är främst neurologiska patienter och äldre som tränar 
gång i barren.  

När hon får frågan hur hon gör vid höjdjustering blir hon fundersam och säger att det var 
längesedan hon gjorde så hon är osäker på hur hon gjort innan.  

När hon får frågan mellan vad som är mest relevant att lägga fokus på, höjdjusteringen eller 
hjulfunktionen är svaret snabbt, höjden.  



 

 

Intervju med Litpen Blomstervall på Sahlgrenska universitetssjukhuset den 
21 februari 2011 
Hon är sjukgymnast på Sahlgrenska universitetssjukhuset och använder inte barren varje dag, utan 
det beror på hur patienten behöver träna. Den barren hon använder är manuell och de har satt ihop 
två stycken för att få längre gåsträcka. Hon ser flera problem med barren, det är svårt att höja och 
sänka, bottenplattan är i vägen för patienten och alla barrar går inte att justera på bredden. Inget av 
dem är ett större problem än de andra utan alla tre sakerna är problematiska.  
 
Hon vill att barren ska ha riktigt tunna bottenplattor, och tror att det är viktigare än att den är 
smalare. Bredden vill hon också kunna minska men detta är inte möjligt på alla barrar. De barrar 
hon använder idag har en sprint eller en skruv som gör att man låser den i rätt läge, vilket är 
krångligt. Det hade varit önskvärt om båda sidor gick att justera snabbare just för att det går 
snabbare då. Patienterna går nästan alltid med raka armar till handloven, och den bör passa för 
patienter mellan ca 155 cm och 200 cm. Hon hade inte koll på vilket spann det var på barren. Hon 
säger att det är viktigt att man kan gå runt barren även på utsidan och det får därför inte finnas några 
utstickande delar. Höj- och sänkningen får gärna vara steglös, utan en massa sprintar och gärna ha 
markeringar för höjden för att veta hur högt patienten brukar behöva ha ledstången. Höj och 
sänkningen ska vara så enkel som möjligt. Hjul är ingenting hon tänkt på, och är inte intressant för 
deras del eftersom den står på samma ställe hela tiden. 
 



 

 

Intervju med Cecilia Nordh, Helena Isacson och Birgitta Gustafsson den 28 
februari 2011 
Vi träffade Cecilia Nordh, Helena Isacson och Birgitta Gustafsson på Halmstads sjukhus 
rehabiliteringsavdelning för att få en bild av vad de tror om vår idé med lyftanordningen och för att 
få synpunkter på den.  

De har både en manuell och en elektrisk barr. Den manuella barren de har är tung att lyfta upp för 
att justera i höjdled, det är trögt, speciellt om man är ensam. Cecilia hade testat tillsammans med en 
annan kollega att justera den, men inte lyckats, hon visste dock inte om det berodde på att de inte la 
tillräckligt med tid på det eller om det var för att den var svår att justera. Helena hade nyligen 
justerat den själv sa hon. Det är inget fel på barren i sig, utan den fyller sin uppgift. Barren är av 
samma modell som den på Vallås äldreboende, denna är dock kortare och är röd istället för ljusblå. 
Kedjorna till sprintarna har även här gått sönder på alla benen utom ett. Den manuella används 
dagligen och står på en ”mellanhöjd”, men behöver de justera den för en patient så gör de det. Även 
den elektriska används dagligen och den är de väldigt nöjda med eftersom den är så enkel att 
justera, den justeras steglöst och har markeringar vid varje cm så man ska kunna ställa in samma 
nivå på ledstängerna. Ofta tränar de ståträning med barren, och då räcker det med att höja ena sidan 
istället för att höja båda ledstängerna om det är jobbigt, som det är med den manuella.  

De är positiva till lyftanordningen och tror det kan vara en idé, framförallt tror de att arbetsgivarna 
skulle vara glada att slippa köpa in en ny barr. De tror att lyftanordningen skulle fungera bra på 
deras manuella barr, i och med att den är så svår att justera och de skulle gärna se ett enklare sätt att 
göra det. Eftersom en barr inte är något man köper in i första taget tror de att lyftanordningen kan 
vara aktuell, just för att man kan underlätta arbetet för personalen utan att behöva lägga pengar på 
en helt ny barr. Den manuella barren de har är minst 25 år säger Helena, och det skulle inte förvåna 
dem om den är äldre än trettio år heller.  

Det de påpekar med lyftanordningen är att om den är fast får den inte vara för stor, är den för bred 
(längs med ledstången) kan den vara i vägen då en patient går i sidled längs barren. Därför får den 
inte ha en för bred botten. Den får inte heller sticka ut åt något håll, eftersom det då finns risk att 
man snubblar på den i och med att man använder både in- och utsidan av barren vid träning. De 
tilltalades alla tre mer av den löstagbara varianten, att kunna flytta undan den när den inte används 
för att undvika att den är i vägen under träningen. Men för att den ska vara användbar är det viktigt 
att den är lättillgänglig och har en lätt vikt för att enkelt kunna flytta fram den vid behov. Den måste 
även vara enkel att hantera och lätt att förstå hur man ska göra. Det får inte heller finnas delar som 
sticker ut, som patienten eller personalen kan riskera att skada sig på, framförallt eftersom många 
patienter har dålig cirkulation i benen.  

När vi berättar att vi funderat på en variant av lyftanordningen med fyra ben är de också positiva, att 
bara behöva justera höjden en gång tilltalar dem. Då är det dock extra viktigt att den går att fälla 
ihop eller liknande eftersom det är önskvärt att den tar så liten plats som möjligt vid förvaring, 
speciellt om den har fyra armar. Cecilia påpekar att det inte är helt bra att justera höjden på 
lyftanordningen med hjälp av en vev, eftersom man då måste böja sig ner och det är jobbigt för 
ryggen. Då är det bättre men en pump som man trycker på med foten eller en motor. Användaren 
skulle gärna ha en motor, den som betalar för det vill ha det så billigt som möjligt. De tror att de 
skulle justera den manuella barren mer om de hade lyftanordningen och det var enkelt att göra, idag 
justerar de nästan bara höjden om de måste.  

Hjul är ingenting de tror att de skulle använda, de har inte behovet av att kunna flytta barren till 
patienten, utan den står bra där den står. De förstår att det kan vara intressant inom äldrevården när 
vi nämner det. De använder dock inte barren på det sättet. Kanske skulle hjul göra att de kunde ha 
barren i korridoren på ett annat sätt, idag är det inte möjligt på grund av utrymningsskäl, men 



 

 

kanske skulle det vara mer aktuellt om barren gick att flytta undan. Att fästa hjul på utsidan av 
bottenplattan tror ingen av dem hade varit ett problem för patienten, ska de träna på utsidan av 
barren behöver patienten inte gå över bottenplattan utan kan hålla sig i mitten. Då är det snarare 
sjukgymnasterna som riskerar att snubbla på dem, Helena associerar till anti-vält-hjulen på 
rullstolar som hon slagit tårna i otaliga gånger, men det ser de inte som något problem.  

Bredden är inte heller någonting de har något behov av att justera. Både Helena och Birgitta har 
gjort det, men ingen av dem minns när de senast gjorde det. De har justerat bredden väldigt lite. 
Även om de inte ser något behov av att justera bredden för att anpassa för patienten hade de velat 
att barren gick att göra så bred att man fick in en rullstol mellan ledstängerna. För vissa patienter 
hade det underlättat då man kunde få in en rullstol om patienten inte orkar mer och behöver komma 
därifrån, i andra fall hade det varit aktuellt att köra rullstolen bakom patienten när denne går. På den 
eldrivna kan de höja barren så pass högt (nästan 130 cm) att det inte är ett jätteproblem att inte 
kunna få in en rullstol mellan ledstängerna, eftersom de då kan komma in under ledstången.  Dock 
hade det varit önskvärt även på den elektriska med en tillräcklig bredd för en rullstol.  

Bottenplattan är inget större bekymmer för dem, en del patienter med exempelvis droppfot får de 
hjälpa över om de inte klarar att lyfta foten ordentligt över barren, men oftast är det inget 
jätteproblem. Och om patienten har problem att gå över bottenplattan tränar de patienten mellan 
bottenplattorna i barren, och låter bli att gå över den vid träning. Men hade bottenplattan varit 
tunnare hade den varit lättare att gå över, och de tror inte att det skulle spela någon roll om den var 
”smalare på mitten”, eftersom det fortfarande är någonting att gå över. Den elektriska barren är 
räfflad i bottenplattan, vilket gör att det är mindre halt än om ytan varit helt slät. Dock finns det 
patienter som ”fastnar” i räfflorna. Men det är inget stort bekymmer, har patienten svårigheter att gå 
över bottenplattan låter de helt enkelt bli att göra det under träningens gång.  

Det är viktigt att barren är stabil, man måste kunna lita på den. Av den anledningen får den inte vara 
för lätt, det får inte finnas någon risk att den kan välta. Den elektriska tycker de är aningen för lätt, 
den kan faktiskt välta om man lägger väldigt mycket vikt på ena ledstången inifrån och lutar utåt.  
Den manuella har bättre tyngd.  

Vi kommer in på gasbarrar och det är ingenting de har använt, men Helena drar sig till minne att det 
fanns en i Ängelholm för cirka tio år sen.  

Ett gåstöd är ingenting de tror att de vågat använda i barren, det blir lite kaka på kaka. Dock är det 
någon av dem som påpekar att det finns rollatorer med någon form av gåbord. Man brukar använda 
gåbord i ett tidigare skede av rehabiliteringen än barren används. Det är ofta reumatiker som 
använder gåbord.  



 

 

Lyftanordningen skulle vara högst aktuell om: 

 den inte var så dyr 

 det var lätt att använda och förstå den 

 Lätt att ta fram, kanske hänga upp på krok eller stödhjul 

 Ta liten plats 

 Får inte vara i vägen 

 En idé Helena hade var att förvara lyftanordningen vid benet, att man kan skjuta ut 
lyftanordningen mot mitten vid användning. De säger att det inte är någon fara om benet blir 
”bredare” 

 det får inte finnas några detaljer man kan skada sig på, varken personal eller patienter.  

 Måste vara hygienisk, lätt att torka av. Idag rengör de av barren efter varje patient.  

 Den får inte ha smådelar, då blir det inte av att man använder den. 

 Det får inte ta för mycket av patientens tid att ställa in höjden, då använder man den inte 
heller, de har inte en barr för varje patient.  

På den manuella barren finns idag sprintar, men dessa är ganska små och klena. Det hade varit 
bättre med kraftigare sprintar eftersom de är lättare att greppa. De hade funderat på om det vore 
möjligt att byta sprintar på barren, men då kan det bli problem med CE-märkning och liknande, 
detta är viktigt att barren är eftersom den används inom sjukvård.  Om barren inte håller de 
säkerhetskrav den behöver, till exempel om den inte är tillräckligt stabil eller riskerar att skada 
patienten kommer den att ställas undan och inte användas. 

 



 

 

Intervju med Lena Lundberg sjukgymnast på sjukgymnastikenheten Växjö 
den 25 februari 2011 
De använder både manuella och elektriska barrar. Dock använder Lena Lundberg inte barren så 
mycket idag. Köper man en ny barr köper man en elektrisk för det är så mycket enklare att höja och 
sänka, jämfört med att hålla på med alla sprintar. Det är viktigt att det är enkelt att justera höjden, 
och det behöver vara viktigt att justera bredden! Det är fördelen med den manuella, att bredden är 
enkel att justera i och med att man bara behöver ”dra i den”, dock är höjden väldigt svår att justera. 
Det är främst höjden och bredden hon ser som problem, men när jag frågar påpekar hon att det är 
viktigt att bottenplattan är ordentligt avfasad eftersom många patienter snubblar på den. Barren 
behöver kunna anpassas i bredd för smala små tanter till bredaxlade män, men den behöver även 
vara så bred att en rullstol går in emellan.  
 
Lyftanordningen har hon svårt att förstå hur den fungerar, men tror att det möjligtvis skulle kunna 
vara intressant. Det måste vara stabilt säger hon. Hon kommer på att de har bord som man vevar 
upp eller ner, och det är någonting hon tycker är bra. En vev tror hon på, om det skulle fungera.  
 
De flyttar inte barren så ofta, man tänker oftast igenom var den ska stå från början och undviker att 
flytta den sedan. Dock har de flyttat den ett par gånger, men och då är den väldigt svår att flytta. 
Hjul är nog inte aktuellt för deras del. 
 



 

 

Intervju med Lena Melander på Helsingborgs lasarett den 3 mars 2011 
Lena Melander arbetar som sjukgymnast på den öppna rehabkliniken på Helsningborgs lasarett 
tillhör administrativt Ängelholms sjukhus. Hon använder en manuell barr. Problemet med den är att 
den inte är fäst i golvet vilket gör den ostadig. Eftersom den inte är det är den också flyttbar. Det är 
en väldigt lätt barr de har, vilket gör att den inte är så tung att justera höjden på, dock är det krånligt 
eftersom man inte kan höja mer än två hål åt gången, utan man måste då höja stegvis. Den är inte 
heller särskilt trög att höja. På grund av det är det inte jätteofta som de justerar höjden för 
patienterna, utan det är när det verkligen behövs. Då deras barr är väldigt lätt och därför inte så 
stadig har de placerat anti-halk under bottenplattorna för att den inte ska riskera att glida iväg när 
patienterna använder barren. Hon tror att en tyngre barr skulle göra att stabiliteten blev bättre, men 
att det skulle det vara svårare att flytta den.  
 
Hon tror inte riktigt att lyftanordningen skulle hjälpa dem eftersom det inte är tyngden som är 
problemet med höjningen av barren. Hon undrar också var de skulle förvara lyftanordningen när 
den inte används.  
 
De barrar hon sett på sjukhuset är gamla, åtminstone 20 år gissar hon. Det kan hända att det kommit 
nya säkerhetsföreskrifter som inte är uppfyllda på de barrar de har idag, som gör att deras barr 
kanske inte uppfyller de krav som finns. Men den hon använder är ostabil. Det är viktigt att barren 
är stabil, trots att det aldrig har hänt något med den de har på rehabkliniken.  
 
I och med att hon arbetar på en öppen mottagning, och patienterna tar sig dit själva är de flesta 
ganska friska och behöver därför oftast bara ett lätt stöd av barren. Även om ett par patienter sitter i 
rullstol kan de ofta gå med hjälp av ett hjälpmedel. Hon tror därför inte stabiliteten är lika viktig för 
deras patienter som den kanske är på avdelningar där patienterna är sämre, eftersom de behöver 
större stöd av barren.  
 
Hon upplever inget stort problem med bottenplattan, dock är det som en tröskel. De har en ganska 
kort barr, en 3 meters och då blir utrymmet mellan ganska kort.  
 
De använder inte barren jättemycket till gångträning utan mest till balansträning, detta i och med att 
de har friskare patienter.  
 
De har inte heller något behov av att flytta barren, den står bra där den står. Hon tror inte att hjul 
hade varit jätterelevant för dem, men hon påpekar att det kan handla om vana, hade hon haft det 
kanske hon inte velat vara utan det senare. I och med att de inte behöver flytta barren för patienterna 
tror hon inte det är jätterelevant.  
 
I övrigt ser hon inga problem med barren, mer än att den är bökig att flytta vid städning. När de ska 
flytta undan den för städning måste de lyfta den och flytta undan anti-halken som ligger under 
bottenplattorna, sen skjuter de den åt sidan och ”viker undan” den. Det momentet hade nog varit 
enklare med hjul på bottenplattan, just för att hjälpa sjukgymnasterna. För patientens del tror hon 
inte det hade varit särskilt relevant.  
 



 

 

Bilaga H - Enkät kring barrens användning  
Vi är två tjejer som läser vårt sista år vid Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. Vi arbetar just nu med vårt ex-jobb som handlar om att utveckla och förbättra den barr 
som finns inom sjukvården idag. Denna enkät kom till för att vi vill få mer information om hur 
barren används och om ni som personal upplever några problem med hur den ser ut idag. Vi vore 
tacksamma om du ville ta dig tid att svara på enkäten så utförligt som möjligt.  
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lee 
 

 
1. Vilket yrke har du? 
2. Var arbetar du? 
3. Finns det en barr på din arbetsplats eller har du möjlighet att utnyttja en i ditt arbete? 
4. Använder man barren? Om ja, fortsätt sedan med fråga 7.  
5. Om nej, varför använder ni den inte?  
6. Vilka kriterier skulle barren behöva uppfylla för att ni skulle använda den? Gå sedan 

vidare till fråga 11. 
7. I vilket sammanhang och vilket syfte använder man barren? 
8. Hur ofta uppskattar du att barren används under en månad? 
9. Finns det någon specifik patientgrupp som har större svårigheter med att gruppträna 

med barren och i så fall, vad beror det på? 
10. När barren inte används hur förvaras den? 
11. Upplever du att det finns några problem eller svårigheter med barren så som den ser 

ut idag? Om ja, vilka? 
12. Skulle du önska att den gick att kombinera med andra former av sjukgymnastik? 
13. Har du några egna idéer om eller funderingar om hur barren skulle kunna 

vidareutvecklas och förbättras? 
14. Skulle du kunna tänka dig att svara på fler frågor? Ange i så fall namn, 

telefonnummer och e-postadress. 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga I - Kugghjulslösningen 
Kugghjulslösningen bygger på att det i varje ben finns ett kugghjul och en kuggstång som är fäst på 
ledstångens ben. Kugghjulet är fäst i en axel som gör att det kan rotera, axeln är ihopkopplad med 
en vev som i sin tur är fäst i det ben som går upp från bottenplattan. Med hjälp av veven ska 
användaren kunna justera höjden på ledstångens ben, där kuggstången sitter, genom att veven 
roterar. Genom att rotera veven för ett ben ska hela ledstången kunna justeras, så att arbetet med att 
justera höjden halveras jämfört med dagens modeller. Se bilder nedan.  
 

 
 

Bild 1. Barren i sin helhet med kugghjul i benen 

 

 
Bild 2. Benen i genomskärning från sidan 

 

 
 

Bild 3. Benet med vev sett ovanifrån 
 

 
 
 

 



 

 

Bilaga J - Vajerlösningen 
Denna lösning är tänkt att ta fram en helt ny manuell gåbarr där höjdjusteringen skulle regleras med 
hjälp av en vev. Ledstängerna och benen till denna barr skulle bli något större i jämförelse med 
vilka barrar som finns på marknaden. Konstruktionen till denna lösning är som så att till veven som 
justerar höjden skulle vara kopplad till en vajer som löper inuti benen och ledstängerna. Vajern 
skulle vara fäst på en cylinder som även veven skulle vara kopplad till och genom att veva åt olika 
håll skulle ledstången antingen sjunka ner eller lyftas upp. Cylinderns andra ände som inte är 
kopplad till veven skulle fästas med någon typ av skruvhuvud. I det andra benet skulle vajern vara 
fäst i någon typ av sprint eller botten. När ledstången justeras till en lägre höjd vevar man åt det håll 
som gör att vajerlina på veven rullas ut och vajern blir längre.  

För att förminska riskerna med att vajern skulle slitas inuti barren skulle hjul med spår i fästas på 
vardera kant där ledstången och benen möts. Hjulen skulle fästas med en sprint i mitten av den som 
skulle gå rakt igenom benen på barren.  

 

Bild 4. Lösningen i genomskärning 

Materialet till vajern är inte bestämt, men önskvärt för bästa livslängd på barren är om vajern kunde 
ha ett plasthölje eller liknande runt sig. För alla delar som sticker ut, till exempel veven, och som 
rör sig utefter höjdjusteringen kommer spår i benen att göras som blir lika långa utefter det 
höjdintervall som barren skulle kunna justeras inom.  

För att innerbenen på gåbarren skall få någon typ av fäste till ytterbenen, för som bilden ovan sitter 
benen just nu lösa och går inte att justera. Den lösning som vi kom fram till var att låta vajern vara 
fäst i cylindern samt ha en typ av fästning i andra benet.  



 

 

 

 

 

Bild 5 Lösning på fästning av benet 

Denna bild beskriver hur fästningen skulle kunna se ut. Genom att låta vajern dela på sig och sedan 
genom två öglor, fästa på en bottenplatta, och sedan genom två hål i innerbenet monteras fast i 
ytterbenets inre del. För att vajern inte skall slitas igenom hål i innerbenet skulle någon form av 
plast eller gummi yta fästas i hålet. 

 
 

  
  



 

 

 Bilaga K - Funktionsanalys 
 

Funktion  Klass Funktionsgräns 
Användning    
Möjliggöra Höjdjustering H Justera barren mellan 70-100 cm 
Passa Marknadens utbud av 

barrar 
N Manuella barrar 

Stå Still N Ska inte kunna flyttas ofrivilligt vid användning 
Möjliggöra Användning Ö Kunna användas på olika vårdenheter 
Äga Livslängd Ö Minst 15 år 
Tåla Slitage Ö Daglig användning 
Erbjuda Förståelse Ö Enkelt att förstå lyftanordningens funktion 
Inneha Variation Ö Ska kunna anpassas till de olika 

användarnas behov (olika fästen, fast/lös 
etc) 

Möjliggöra  Förflyttning Ö Kunna flytta anordningen vid behov 
    
Ergonomi    
Reglera Höjd N Anpassa efter patient 
Förhindra Tunga lyft N För personal 
Inneha Färgintryck Ö Ska sticka ut från miljö samt tilltala patient 
Erbjuda Enkelhet Ö Ingen stor ansträngning för personal 
Undvika Arbetsförslitningar Ö För personal som använder barren mycket 

    
Säkerhet    
Tåla Barrens vikt N Ska klara av ett lyft på minst 70 kg 
Inge Stabilitet N  
Inge Trygghet Ö Ska kännas säker att använda 
Förhindra Klämrisk Ö  
Erbjuda Balans N Ska inte få ledstången att luta 
Tåla  Slitage Ö Ska inte riskera att gå sönder i förtid? 
Äga Rundade kanter Ö Minska risk för skador 
Inneha Mjukt underlag O  
    
Konstruktion    
Äga Smidighet N  
Vara Steglös N (såvida inte hålen är placerade på samma 

höjd i majoriteten av fallen) 
Äga Stabilitet N  
Erbjuda Höjdintervall N Mellan 65-105 cm 
Erbjuda  Valbarhet Ö Om den ska vara fast eller lös 
Inneha Knapp utlösare Ö Som sätter igång lyftmekanismen  
Inneha Hjul Ö Underlättar vid flytt 
Inneha Få delar Ö Underlätta tillverkningsprocessen 
Inneha Släta ytor Ö Inga vassa kanter eller liknande man kan 

skada sig på 



 

 

Förhindra Plagiat Ö Patenterbar 
Erbjuda Reservdelar Ö  
Inneha Fästanordning O Golv, vägg eller tak 
Inneha Tillbehör O (om man vill utnyttja barren på fler sätt) 

    
Produktion    
Vara CE-Märkt N  
Möjliggöra Låg produktionskostnad Ö  
Minimera Skaderisk Ö För tillverkare 
Erbjuda Serieproduktion Ö  
Erbjuda Variation Ö Monterbara grepp, olika fästen? 
Erbjuda Färgval O  
Erbjuda Kort leveranstid Ö  
Möjliggöra Serieproduktion Ö  
    
Marknadsföring    
Tilltala Köpare N Vårdenheter, sjukgymnaster 
Erbjuda Prisvänlighet N  
Erbjuda Särprägel N Ska skilja sig från dagens modeller 
Erbjuda Helhetskoncept Ö Lyftanordning och hjulfunktion 
Vara Lättillgänglig Ö Finnas hos stora återförsäljare 
Säljas Internationellt Ö  
Inneha Kvalité Ö  
Tilltala Ögat Ö Design 
Vara Konkurrenskraftig Ö  
 



 

 

Bilaga L - Parvis jämförelse 



 

 

Bilaga M – Kravspecifikation 
 
 Klara minst 50kg 

 Högsta höjd: cirka 110 cm 

 Lägsta höjd: cirka 60 cm 

 Höjdjusteringsintervall 40 cm, men gärna 50 cm 

 Pris till kund får max vara 6 000 kronor, men önskvärt är om priset ligger på 2 000 – 3 000 
kronor 

 Vara enkel och lätt att använda 

 Ska kunna höjas och sänkas steglöst 

 Sladdlös alternativt vara laddningsbar 

 Ska vara säker och stabil 

 Minst ha en livslängd på 5 år 

 Ska vara lätt att flytta 

Kravet att lyfta 50 kg baseras på att en fem meter lång barr väger runt 60 kg. Mer än hälften av den 
vikten sitter i bottenplattan vilket gör att ledstängerna väger inte över 20 kg. Lyftanordningen ska 
inte ha en vikt på mer än 20 kg och därför är kravet att den ska klara av en belastning på 50 kg 
rimlig för lyftanordningen.  

För att nå en så bred patientgrupp som möjligt ska lyftanordningen ha ett höjdjusteringsintervall 
som motsvarar majoriteten av längdskillnaden på den svenska befolkningen. Enligt statistiska 
centralbyrån är medellivslängden för män cirka 179 cm och kvinnor cirka 166 cm. 
((http://www.scb.se/Pages/PressRelease____149797.aspx 2011-05-20 kl.17.00) Därför kan ett 
höjdintervall på 40 cm anses rimligt då man kan nå personer i intervallet 160 cm till 200 cm långa, 
vilket de flesta vuxna svenskar ligger inom.  

Ett krav är att priset på lyftanordningen inte får överskrida inköpspriset för en ny gåbarr, eftersom 
produkten då riskerar att inte upplevas som prisvärd då en barr är mycket större. Sedan är vården en 
enhet som är prispressad och för att kunna locka kunder måste priset vara överenskommet med 
sjukvårdens budget samt hållbarheten och effektiviseringen som lyftanordningen kommer 
åstadkomma.  

För att fungera som ett komplement till gåbarren måste lyftanordningen upplevas som lätt och enkel 
att använda, annars förlorar den sitt syfte väldigt snabbt. Den måste upplevas som enklare att 
använda än att justera gåbarren på vanligt sätt. 

Eftersom det finns olika typer av gåbarrar på marknaden är det svårt att avgöra om 
höjdjusteringsintervallet är densamma på alla. Därför är det viktigt att lyftanordningen kan justeras 
steglöst så att den går att använda på alla gåbarrar. 

Att ha sladd till produkten som försörjer lyftmekanismen med ström är inte optimalt då dels någon 
kan snubbla över sladden och dels blir det opraktiskt i längden att hålla ordning på en sladd. En 
lösning på detta kan vara att lyftanordningen är laddningsbar, men helst skall lösningen inte behöva 
sladd eller vara laddningsbar.  



 

 

Produkten kommer användas inom sjukvården och måste därför uppfylla kraven att inte utsätta 
användare eller patienter för några risker. Därför måste produkten vara säker och stabil i sin 
konstruktion, den får till exempel inte kan välta eller göra en oförutsägbar rörelse.  

Idag håller de manuella gåbarrarna i många år, uppemot 20 år med visst slitage, men utan att 
funktionen försämras. För att kunna upprätthålla någon balans mot att gåbarren håller så länge bör 
vi eftersträva att vår produkt får lika lång livslängd. Vårt minsta krav blir att lyftanordningen minst 
skall hålla för fem års daglig användning.  

För att produkten skall få användaren att vilja utnyttja den måste den vara flexibel att kunna flyttas 
runt då den inte sitter fast i gåbarren, utan måste ställas undan när den inte används. Därför får 
produkten inte vara klumpig eller tung för användaren att flytta, utan den måste kunna lätt flyttas.  



 

 

Bilaga N - Utvärderingsmatris 
 
  Koncept för höjdjusteringen i lyftanordningen 
  Motor Hydraulisk 

domkraft 
Mekanisk 
domkraft 

Gasfjäder 

Egenskap Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa 
Användarvänli
ghet 

6 8 48 6 36 5 30 7 42

Hjulfunktion 1 6 6 4 4 4 4 6 6
Vikt 2 5 10 2 4 5 10 8 16
Stabilitet 5 6 30 8 40 6 30 5 25
Storlek 4 7 28 3 12 2 8 8 32
Hållbarhet 3 5 15 7 21 8 24 7 21
Utseende 0 7 0 5 0 1 0 7 0
Pris  2 3 6 6 12 7 14 3 6
Säkerhet 6 7 42 6 36 7 42 8 48
Summa  185  165  162  196 
 
Värde: 0-10 
Ju högre värde, desto bättre. Alltså, ju högre värde på användarvänlighet desto mer användarvänlig 
är produkten.  



 

 

Bilaga O –Nyhetsgranskning 

Patentdatabassökning 

Sökning för gasfjäder 
Sökord: ”gas spring” adjustable 
Länk till ett patent på en krycka med gasfjäder i som reglerar höjden. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2008178918A1&KC=A1&FT=D
&date=20080731&DB=EPODOC&locale=se_se (den 31 mars 2011, kl 15.16)  
 
Länk till ett patent på ett gånghjälpmedel med gasfjäder som justerar höjden. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2008058534A1&KC=A1&FT=D
&date=20080522&DB=EPODOC&locale=se_se (den 31 mars 2011, kl. 15.18) 
 
Länk till ett patent om en höjdjusterbar vagn med hjul. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=20010809&CC=DE&NR=10004668A1&KC=A1 (den 5 april 2011, kl. 14.34) 
 
Länk till ett patent om en brits som höjdjusteras med hjälp av gasfjädrar. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19980331&CC=US&NR=5732425A&KC=A (den 5 april 2011, kl. 14.38) 
 
Länk till patent på en sjukhussäng ser det ut som är har en uppfällbar rygg där gasfjäder används. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19960103&CC=EP&NR=0689412A1&KC=A1 (den 5 april 2011, kl. 14.41) 
 
Länk till ett patent på ett höjdjusterbart bord där gasfjädern är lyftmekanismen. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19891101&CC=NL&NR=8800880A&KC=A (den 5 april 2011, kl. 14.44) 
 
Sökord: ”gas spring” device 
Länk till ett patent om en lyftanordning som är en stor plattform och höjs av en saxliknande rörelse, 
där gasfjädrar en lyftmekanism. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=20100623&CC=CN&NR=101746691A&KC=A (den 5 april 2011, kl. 14.52) 
 
Länk till patent som påminner om en domkraft, men där gasfjädern lyfter upp plattan. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=20081022&CC=CN&NR=201137796Y&KC=Y (den 5 april 2011, kl.15.05) 
 
Länk till patent som verkar vara en funktionsbeskrivning på hur en gasfjäder sitter i ett 
höjdjusterbart bord. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=20080820&CC=CN&NR=201103779Y&KC=Y (den 5 april 2011, kl.15.12) 
 



 

 

Sökord: lifting device gas spring 
Länk till patent om en ställning som man kan hänga dropp i verkar det som, där gasfjädern kan 
reglera höjden. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=20090604&CC=US&NR=2009142172A1&KC=A1 (den 6 april 2011, kl. 10.10) 
 
Länk till patent på en uppfällbar toalettsits där gasfjädern är en lyftmekanism. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19980414&CC=US&NR=5737780A&KC=A (den 6 april 2011, kl. 10.36) 
 
Länk till ett patent till på uppfällbar toasits. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19961015&CC=JP&NR=8266447A&KC=A (den 6 april 2011, kl. 10.37) 
 
Länk till patent på en lyftanordning som skall användas för att lyfta takplattor. Kan likna lite vår 
lösning till utseende och de använder en gasfjäder som lyftmekanism. Skillnader är att de använder 
två lyftar för användningen och den har inga hjul bland annat. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19940927&CC=JP&NR=6272728A&KC=A (den 6 april 2011, kl 10.39) 
 
Länk på en lyftmekanism som har inbyggd en blockerbar gasfjäder. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19890802&CC=EP&NR=0325726A1&KC=A1 (den 6 april 2011, kl 10.45) 
 
Länk till ett patent på en patientlift som har hjul och där gasfjädern lyfter den övre delen, är också 
elektrisk. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19880706&CC=EP&NR=0273888A2&KC=A2 (den 6 april 2011, kl.10.50) 
 
Kommentarer 
I den patentdatabassökning som gjorts med gasfjädrar som lyftmekanismer har det inte påträffats 
någon liknande lyftanordningen som den vi har konstruerat. Den som var mest snarlik var en 
lyftanordning för tak och en domkraft som påminner i utseende lite om vår konstruktion. Det är 
svårt att avgöra om vi sökt rätt med de ord vi valt att söka på, men samtidigt har vi i de sökningar vi 
gjort stött på mycket som finns inom sjukvården som patientliftar med mera. Till exempel en 
patientlift på hjul, men då var inte gasfjädern den enda lyftmekanismen. Många av de träffar vi fick 
handlar framförallt om konstruktioner för höjdjustering till fåtöljer, stolar och bord där gasfjädern 
var lyftmekanismen.  



 

 

Sökning för lyftanordning till barren 
En länk till som verkar en anordning som kan låsa flera barrar till varandra alternativt stöder upp 
kanterna. Rubrik: parallel walking bar assembly. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3929330A&KC=A&FT=D&date=
19751230&DB=EPODOC&locale=se_se (den 28 februari 2011, kl 10.15) 
 
Ett patent på en barr som är motordriven som kan både höjas/sänkas och bli längre och kortare i 
ledstången. Rubrik: motorized parallel bar device manufactured in various lengths. Kravnummer: 
US 3697066. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3697066A&KC=A&FT=D&date=
19721010&DB=EPODOC&locale=se_se (den 28 februari 2011, kl 10.21) 
 
Liknar föregående länk som också är en typ av motordriven barr som också går att justera både höjd 
och längd på. Rubrik: A parallel bar device for therapy treatment. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=1215527A&KC=A&FT=D&date=
19701209&DB=EPODOC&locale=se_se (den 28 februari 2011, kl 10.25) 
 
Innehåller ingen beskrivning, men ritningarna liknad dagens lösning på höjdjustering. Rubrik: 
Parallel bar conversion kit. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3473801A&KC=A&FT=D&date=
19691021&DB=EPODOC&locale=se_se (den 28 februari 2011, kl 10.27) 
 
En mekanisk lösning till höjdjusteringen, förstår inte riktigt hur den fungerar, men den liknar inte 
det vi har tänkt oss. Påminnner mer om vår kugghjulsidé då man vevar på toppen av ledstången på 
ena sidan. Rubrik: Parallel bar exercising apparatus. 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2788971A&KC=A&FT=D&date=
19570416&DB=EPODOC&locale=se_se (den 28 februari 2011, kl 10.39) 
 
Olika modeller på gåbarrar 
Det finns olika modeller på barrar, nedan följer länkar samt kort beskrivning av dem. De flesta har 
påträffats via sökningar på google.se, dock rör de från Espacenet patentdatabassökning.  
 
Espacenet: 
Barr med roterbara ändar  
Patentnummer: WO2007001122 (A1)  
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007001122A1&KC=A1&FT=D
&date=20070104&DB=EPODOC&locale=se_se (2010-11-01 kl.13:00) 
 
Barr med ”tippande” höj/sänkning  
Patentnummer: ES2304044 (T3)  
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=20080901&CC=ES&NR=2304044T3&KC=T3 (2010-11-01 kl.13:05) 
 
Lite annorlunda barr, med dubbla stänger  
Patentnummer: US5720697 (A)  
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&F
T=D&date=19980224&CC=US&NR=5720697A&KC=A (2010-11-01 kl.13:10) 
 



 

 

Rolyan parallel bar glider 
http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=13556&deep=2&trail=13539,13540&k
sectionid=0 2010-10-04 kl.09:50 
 
TY Balance Walker  
http://www.medicaldesignservices.com/product.html 2010-10-04 kl.09:55 
 
Wall-Mounted Folding Parallel Bars  
http://www.valuemedicalsupplies.com/parallel.htm 2010-10-04 kl.9:55 
 
Rehab parallel bars,”lutbar”  
http://chinesport.com/catalogue/walking/rehabilitation-parallel-bars/ 2010-10-04 kl.10:00 
 
Från Chiro City:  
http://www.chirocity.com/parallelbars.aspx (2011-03-07, kl.11:05) 
 
Barr för barn (höjden justeras mellan 38-54 cm)  
http://www.chirocity.com/toddlerfoldingparallelbars-bailey5.aspx 2011-03-07 kl.11:10 
 
Väggmonterad barr som går att skjuta ihop mot väggen 
http://www.chirocity.com/wallmountedparallelbars-bailey7.aspx 2011-03-07 11:10 
 
”Vanlig barr” med stabilitetsstänger, kostar ca 3500 SEK 
http://www.chirocity.com/foldingparallelbars-steelbasebailey7.aspx (2011-03-07 11:15) 
 
Medical products direct: 
Barr som fästs i taket: 
http://www.medicalproductsdirect.com/suacpabarsy.html 2011-03-07 kl.11:45 
http://www.medicalproductsdirect.com/suacpabarsy1.html 2011-03-07 kl.11:45 
 
Barr med bottenplatta och ”hinder” 
http://www.medicalproductsdirect.com/phtheqamandm.html 2011-03-07 kl.11:50 
 
Hausmann Industries Inc., företag som tillverkar ”medical care products” 
http://www.hausmann.com/ (2011-03-07 kl.11:55) 
 
Fästes i väggen  
http://www.hausmann.com/product_pages/t109_pb7175/Model_1316.html 2011-03-07 kl.11:57 
 
Elektrisk med hinder  
http://www.hausmann.com/product_pages/t109_pb7175/Model_1398.html 2011-03-07 kl.12:04 
 
Elektrisk barr med hinder i mitten, både bredd och höjd elektriskt justerbar  
http://www.hausmann.com/product_pages/t109_pb7175/Model_1362.html 2011-03-07 kl.12:05 
 
Mekanisk lösning med vev, med hinder i mitten 
http://www.hausmann.com/product_pages/t109_pb7175/Model_1365.html 2011-03-07 kl.12:07 
 
Mekanisk barr med ”steghinder”  
http://www.hausmann.com/product_pages/t109_pb7175/Model_1393.html 2011-03-07 kl.12:09 
 



 

 

Vi kan konstatera att de barrar de har på den amerikanska sajten Chiro City att de ser annorlunda ut 
än de barrar som finns på den svenska marknaden. Främst är bottenplattan smalare men de har 
oftast dubbla ledstänger på varje sida, förmodligen för att öka stabiliteten. De har två 
standardvarianter den ena med tunna bottenplattor i metall och den andra med lite tjockare 
bottenplattor i trä. De båda modellerna har dubbla ledstänger på varje sida. De har även en variant 
på barr som är anpassad för barn, den går att höja mellan 15-22 tum (38-54 cm) och den har också 
mindre bredd (34-54 cm). Den barren har dock inte dubbla ledstänger på varje sida (förmodligen 
behövs inte den extra stabiliteten). De barrar som finns är kortare, vilket gör att de inte har samma 
gångyta som på de svenska, dock verkar bottenplattorna vara tunnare. 
 
Hittade även andra barrar från medicalproductsdirect.com som har en lösning där de fäster barren i 
taket, vilket gör att man slipper bottenplattan. Denna är förmodligen gjord för att användas i 
hemmet (bilderna tyder på det, man brukar inte ha parkettgolv och fina tavlor på väggarna i 
sjukhusmiljö där man tränar gång). De har även andra varianter på barrar, bland annat en med 
hinder som vi är osäkra på om dessa är permanenta eller möjliga att ta bort. Den med hinder är 
tillverkad av Hausmann.  
 
Företaget Hausmann har flera olika modeller på barrar. Bland annat har de en barr med tre ben på 
vardera sidan, förmodligen för att öka stabiliteten. Denna har dock ingen bottenplatta utan kräver 
förmodligen att man fäster den i golvet eller på en bottenplatta. En annan barr de har är en variant 
som fästs i väggen och sedan går att fälla upp mot väggen för att spara utrymme, den har helt enkelt 
två ”vanliga ben”. Denna är drygt två meter lång. Hausmann har även andra barrar med hinder som 
gör det mer utmanande för patienten att gångträna, en av dessa har hinder som patienten måste kliva 
över i gångriktningen, den andra har ett hinder i mitten av barren. Vi är dock osäkra på om hindren 
går att plocka bort. En av barrarna har en annan lösning på höjdjusteringen, de båda benen är 
ihopkopplade på något sätt vilket gör att man med hjälp av en vev kan veva och justera ett benpar åt 
gången, så som vi tolkar det, detta minskar ju arbetet betydligt jämfört med de barrar vi har sett 
tidigare. De har även olika lösningar på elektriska barrar, en variant går att justera även på bredden 
med hjälp av elektricitet.   
 
Den svenska återförsäljarne Primeds barrar kommer från ett italienskt företag, Chinesport, 
http://chinesport.com/ (länk från Fredrik Primnell på Primed) de säljer barrar som höjden justeras 
på med hjälp av gas. Deras barrar går att koppla ihop så att man kan få en lång barr. Problemet med 
bottenplattan finns inte på samma sätt, eftersom barrarna har en botten som man måste kliva upp på 
för att träna i barren, och som man sedan går på.  
 
Fransk återförsäljare av barrar: http://www.equipmedical.com/p-barres-paralleles-avec-socle-
p2689.html (2011-04-18 kl.14:00) 
 
Elektrisk barr med en anordning i mitten för justering (troligtvis bara med knappar och display) 
http://orthocanada.dev-linux.axialdev.net/pro/mobilier-de-traitement/barres-paralleles/power-
height-adjustable-parallel-bars.htm (2011-04-18 kl.14:20) 
 
Fransk återförsäljare: http://orthocanada.dev-linux.axialdev.net/pro/mobilier-de-traitement/barres-
paralleles.htm (2011-04-18 kl.14:20) 
 
Barr för att använda i bassäng, med stol: http://handicap-acces.com/balneotherapie.html (2011-04-
18 kl.14:25) 
 



 

 

Bilaga P – Ritningar 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga Q – FMEA 

Konstruktions-FMEA 
Kund Utförd av och deltagare 

Katarina Uusitalo och Sofia Farran-Lee 
Detaljnamn 
Lyftanordning för gåbarrar 

Detaljnummer 

Handledare 
Jeanette Gullbrand 
 

Datum 
2011-05-02 

Uppföljningsdatum Anmärkning 

 Komponent  Felkarakteristik Nuvarande tillstånd Rekomen-  u Efter åtgärd 
N
r 

Operation 
Funktion 

Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kont-
roll 

S
a 
n
n 

Al
l 

va
r 

U
p 
pt 

Risk
- 

tal 

derade åt- 
gärder 

Ans-
varig 

t 
f 

S
a 
n
n 

Al
l 

va
r 

U
p 
pt 

Ris
k 
tal 

 Bult Fäste av 
gas-fjädern 
i toppen 

Bryts Gas-fjädern 
lossnar 

Feldimension-
erad bult 

 2 7 6 84        

 Hjul Förflytta 
lyftanord-
ningen 

Spricker, går 
sönder 

Inte möjligt att 
flytta lyft-
anordningen 

För tung 
belastning 

 2 5 4 40        

 Hjul Förflytta 
lyftanord-
ningen 

Spricker, går 
sönder 

Inte möjligt att 
flytta lyft-
anordningen 

Fel material i 
hjulen 

 2 5 4 40        

 Botten Stöd för 
höljet 
kring lyft-
anordninge
n 

Knäcks Lyft-
anordningen 
faller sönder 

Feldimension-
erad botten 

 2 6 5 60        

 Lyftarm Lyfter 
ledstången 
på barren 

Knäcks Omöjliggör 
höjdjustering 

Feldimension-
erat gods 

 2 5 5 50        

 Handtag Möjliggör 
stöd vid 
höjdjusteri
ng 

Bryts Försvårar 
justeringen 

Feldimension-
erade handtag 

 5 5 7 175        

 Gasfjäder Lyftmekan
ism 

Lyftanord-
ningen rör sig 
inte 

Lyfter inte 
lyftanord-
ningen 

Fel-
dimensionerad 
fjäder 

 3 6 7 126        

 Skruv Fäster 
ytterhöljet 
i botten 

Deformeras Ytterhöljet 
lossnar 

Feldimension-
erade skruvar 

 2 6 6 72        

 Skruv Fäster 
gasfjädern 
i bottnen 

Deformeras Gasfjädern 
lossnar, 
omöjliggör 
använd-ning  

Feldimension-
erade skruv 

 2 7 6 84        

 
 



 

 

Process-FMEA 
Kund Utförd av och deltagare 

Katarina Uusitalo och Sofia Farran-
Lee 

Detaljnamn 
Lyftanordning för gåbarrar 

Detaljnummer 

Handledare 
Jeanette Gullbrand 
 

Datum 
2011-05-02 

Uppföljningsdatum Anmärkning 

 Komponen
t 

 Felkarakteristik Nuvarande tillstånd Rekommen  u Efter åtgärd 

N
r 

Operation 
Funktion 

Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontrol
l 

S
a 
n
n 

Al
l 
va
r 

U
p 
pt 

Risk
- 
tal 

derade 
åtgärder 

Ansva-
rig 

t 
f 

S
a 
n
n 

Al
l 
va
r 

U
p 
pt 

Ris
k 
tal 

 Rör Hölje runt 
gasfjäder 

Spricker Skadade 
rör, måste 
kasseras 

Fel-
behandlat 

 3 5 6 90        

 Vajer Kopplar 
knapp till 
gasfjäder 

Går av Omöjliggö
r 
höjdjusteri
ng 

För hårt 
spänd vid 
montering 

 4 5 6 120        

 Gasfjäder Lyftmekanis
m 

Går av, eller 
spricker 

Omöjliggö
r 
höjdjusteri
ng 

Hanteras 
vårdslöst 

 4 7 6 168        

 Hål Fäste av 
skruvar 

Borras för 
stort 

Skruv går 
ej att fästa 

Fel valt 
borr 

 4 6 6 144        

 Montering Sätta ihop 
komponenter 

Positionering 
felaktig 

Skev 
konstrukti
on, ej 
stabil  

Slarv  4 6 5 120        

 



 

 

Bilaga R – MET-matris 
 
 Material Energianvändning Toxiska utsläpp 

Produktion av material 
och komponenter 

   

 Rostfritt stål Stor mängd el vid 
framställning av stål samt till 
galvanisering, el vid 
bearbetning 

Slaggmaterial, CO2 

 Järn El vid framställning av järn 
och bearbetning 

Slaggmaterial, CO2 

 Gummi El vid framställning och 
stansning 

Slaggmaterial, CO2, 
giftiga gaser och 
gummispill 

 Plast El vid framställning av plast 
samt formpressning 

CO2, giftiga gaser 

 Gasfjäder El vid framställning CO2, giftiga gaser 

Tillverkning    

 Rostfritt stål El vid skärning, svetsning 
och fräsning 

Spillmaterial, värme, CO2 

 Järn El vid fräsning Spillmaterial, värme, CO2 

Distribution Lyftanordning El vid montering CO2 

Användning Rengöring Marginell energi Kemikalier 

Resthantering Ned omsmältning av 
stål 

Energi vid smältning Slaggmaterial, CO2 

 Ned omsmältning av 
järn 

Energi vid smältning Slaggmaterial, CO2 

 Omhändertagning av 
plast, gummi, 
gasfjäder 

El och diesel för 
omhändertagande maskiner 

CO2 

 



 

 

Bilaga S - Kostnader för prototyp 
 
Produkt/Tjänst Antal Pris Företag Användningsområde 
Gasfjäder med 
tillbehör (vajer, 
utlösarhuvud, 
mutter, knapp) 

1 st 2 290 kr Eigenbrodt Lyftmekanism  

Draghandtag 2 st 100 kr IMAB Handtag för användare 
Skruv 8 st 2 kr IMAB Skruv till handtag 
Mutter 8 st 2 kr IMAB Mutter till skruv för 

handtag 
Skruv och bult 2 st, 2 st 23 kr IMAB För fäste av 

gasfjäderns huvud 
Vika Byske Ben 2 st 500 kr IKEA Rör till benet 
Kamfer Blomvagn 1 st 199 kr IKEA Bottenplatta 
Stålrör 1 st 0 kr Stålrör AB Lyftarm 
Järnplatta 1 st 0 kr Högskolan 

Halmstad 
Förstärkning till 
bottenplattan 

Gummiplattor 39 st 0 kr Nationalgummi Isolering till lyftarmen 
Maskinskruvar 25 st 35 kr Biltema Fästning av ytterhölje i 

bottenplatta, 
gasfjäderns nedre del, 
vinkeljärn, vinkelbeslag 

Muttrar 25 st 20 kr Biltema Fäster skruvar 
Vinkelbeslag 1 st 7 kr Biltema Fäster skruven för 

gasfjädern 
Vinkeljärn (ingick i 
Vika Byske kittet) 

2 st 0 kr IKEA Fästning av Gasfjädern 
i bottenplattan 

Tillverkning 15 timmar 6 563kr Viktor Georgeborn Hopmontering av 
lyftanordningen 

     
Summa  9 741 kr   
 
 
 



 

 

Bilaga T - Riskanalys för lansering av Levo 
 

Risk Sannolikhet  
(1-5) 

Konsekvens  
(1-5) 

Risktal 
(San. * Kons.) 

Åtgärd 

Förseningar hos 
leverantör 

4 4 16 God kommunikation med 
leverantörer och 
marginaler i ledtiderna 

Kunder 
uppmärksammar inte 
produkten 

3 5 15 Bättre marknadsföring 
med effektiva kanaler 
som når kund 

Produkten köps inte 
trots kännedom 

3 5 15 Erbjuda testning och 
demonstrationer av 
produkten, påvisa nyttan  

Felaktig produkt 
levereras till kund 

2 5 10 Bra kvalitetskontroller och 
rutiner för produktionen 

Produkten används 
inte 

3 2 6 Påvisa nyttan med 
produkten och bättre 
marknadsföring 

Produkten används 
fel 

3 3 9 Tydliga instruktioner för 
produkten medföljer 

Underleverantör 
bryter avtal alt. går i 
konkurs 

1 5 5 Hålla god kommunikation 
med leverantörer och ha 
alternativa leverantörer 
till viktiga komponenter 

Kund lämnar tillbaka 
produkt 

2 4 8 Göra uppföljningar på 
kunder och förbättra 
negativa egenskaper hos 
produkten 

Återförsäljare backar 
ur 

1 5 5 Gott samarbete med 
återförsäljare 

 

 
 
 


