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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå på 

Maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, utfört i sammarbete med 

Getinge Sterilization. Vi hoppas uppdragsgivaren är nöjd med det slutgiltiga 

resultatet och att det vardagliga arbetet för användarna av Getinges lastvagnar i 

framtiden kommer underlättas.  

Vi vill börja med att tacka Daniel Engvall på Getinge Sterilization som gett oss 

projektet. 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra handledare på Getinge Sterilization, Patrik 

Viktorsson och Henrik Olsén för deras expertis, handledning och deras stora 

engagemang genom hela projektet.  

Även ett stort tack till vår handledare på Högskolan i Halmstad, Håkan Petersson, 

för hans stöd och handledning. Hans stora kunskaper inom 

produktframtagningsprocessen har varit till stor hjälp under hela projektets gång.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av, och i samarbete med Getinge 

Sterilization. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en lösning som gör 

vagnarna i SMART-vagnsserien mer lättmanövrerade, då användare idag upplever 

dessa som svårmanövrerade. Handtaget och vagnens hjulkonfiguration 

identifierades som de faktorer som främst påverkar vagnarnas 

manövreringsförmåga. Arbetet riktades därför in på att ta fram ett nytt handtag 

och en ny hjulkonfiguration som löser manövreringsproblemet. Tillsammans med 

Getinge togs därefter en kravprofil fram med krav och önskemål för de nya 

lösningarna.  

I ett första skede togs en rad principlösningar fram på tänkbara lösningar till 

problemet i form av enklare skisser. Detta gjordes utan att ta hänsyn till några 

krav eller önskemål. Principlösningarna utvärderades därefter mot kraven där de 

lösningar som inte uppfyllde kraven sållades bort.  

Principlösningarna för handtag som gick vidare från utvärderingen presenterades 

för Getinge, som valde ut en av lösningarna som de ville ta fram en prototyp på. 

Det genomfördes därför inga fler utvärderingar på handtagen. Det utvalda 

handtaget genomgick primärkonstruktionsprocessen och vidareutvecklades i ett 

antal omgångar för att på bästa sätt uppfylla kraven samt kunna tillverkas i en 

bockningsmaskin. En prototyp för den slutgiltiga lösningen togs fram.   

Principlösningarna för hjulkonfigurationerna genomgick ytterligare en 

utvärdering, denna gång mot önskemålen. För de principlösningar som gick vidare 

från den sista utvärderingen tillverkades prototyper och ett användartest 

genomfördes för att få fram den slutgiltiga lösningen.   

Resultatet av examensarbetet är en lastvagn med ett extra hjulpar SEKRETESS 

SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS, samt ett nytt, mindre handtag, för att 

uppfylla projektets syfte.  



 

 

Abstract 

This thesis has been made on behalf of, and in cooperation with Getinge 

Sterilization. The purpose of this project has been to develop a solution that makes 

trolleys of the SMART-trolley series more maneuverable when users are now 

experiencing them as difficult to maneuver. The handle and the trolleys wheel 

configuration were identified as the main factors influencing the trolleys 

maneuverability. Efforts were therefore set up to develop a new handle and a new 

wheel configuration that solves the maneuvering problem. Along with Getinge a 

specification of requirements and requests for the new solution was made.  

Initially principle solutions as simple sketches, on possible solutions solving the 

problem were developed.  This was made without taking into account of any 

requirements or requests. Principle solutions are then evaluated against the 

requirements where the solutions who do not meet the requirements were 

screened away.  

Handle solutions that made it from the evaluation were presented to Getinge, who 

selected one of the solutions to develop a prototype from. Therefore, no further 

evaluations of the handle solutions were made. The selected handle solution 

underwent primary design process and further develops to best meet requirements 

and to be manufacturable in a bending machine. A prototype of the final solution 

was manufactured.   

Principle solutions for wheel configurations underwent further evaluation, this 

time against the requests. Wheel configuration solutions that made it from the last 

evaluation, test prototypes were made and a user test was carried out to obtain a 

final solution.  

The result of this thesis is a trolley with an extra wheel pair SECRECY 

SECRECY SECRECY SECRECY SECRECY, and a new smaller handle to 

satisfy the projects purpose. 
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1. Nomenklatur 

SMART-vagn 

SMART-vagn är den nya vagnserie som Getinge utvecklade år 2011. Det är en 

vagnserie med gemensamt designkoncept och innehåller olika vagnmodeller, så 

som in-/utlastningsvagnar och transportvagnar. 

Autoklav 

En autoklav är en tryckkärlskammare som steriliserar gods inom sjukvården och 

life science-industrin. Exempel på gods kan vara operationsverktyg och annan 

utrustning som kan tänkas används under medicinsk forskning. 

Kontaktstress 

Med kontaktstress menas när kroppens mjukdelar belastas från kontakt med hårda 

eller skarpa objekt. (Magnusson, 2011) 

Manuell hantering 

Syftar på all manuell hantering av lastar och avser att någon av följande aktiviteter 

utförs: att lyfta, sätta ned, skjuta, dra, bära eller flytta en last. (Arbetsmiljöverket) 

VAS-skala 

VAS-skalan (Visuell-Analog-Skala) är en subjektiv skattningsmetod som ofta 

används för bedömning av smärta. Skalan är en 100mm lång ograderad linje med 

markeringarna ingen smärta och maximal smärta i vardera ände av linjen. 

Testpersonen sätter ut ett kryss på linjen och graden av individens 

upplevelseintensitet mäts sedan med en linjal. Skalan kan även användas för andra 

upplevelseintensiteter än smärta. (Arbetarskyddsnämnden, 1997) 

Getinge Sterilization  

Getinge Sterilization är den fabrik som examensarbetet görs i sammarbete med 

och kommer här efter att benämnas som Getinge. 

2. Introduktion 

2.1 Bakgrund 

Getinge tog under 2011 fram en ny generation lastvagnar, SMART-vagnen, till 

sina olika autoklaver. Lastvagnarnas huvudsakliga syfte är att underlätta för 

användaren/sterilcentralspersonalen vid förflyttning av hyllställningar eller korgar 

med eller utan gods, från ett packbord in och ur autoklaverna. Vagnarna går att få 

i olika utföranden, antingen med en fast höjd eller med en höj-/sänkbar funktion. 
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Ytterligare funktioner som går att få på vagnarna är Power Drive (PD) och Semi-

Automatic Loading (SAL). PD funktionen är ett stöd för användaren vid 

förflyttning av vagnen framåt eller bakåt, genom ett drivande hjul placerat mitt 

under vagnen. SAL hjälper till att föra in/ut laster i autoklaven, främst då man 

använder hyllställningar. Anledningen till att Getinge har bett projektgruppen att 

titta närmare på SMART-vagnarna är på grund av att dem har fått in kritik från 

kunderna om att vagnarna är svårmanövrerade. 

2.1.1 Företagspresentation 

Getinge Group AB är en globalt ledande koncern inom utrustning, system och 

lösningar som gör att kvalitén och kostnadseffektiviteten höjs inom sjukvården 

och life science-industrin. Koncernen är uppdelad i tre olika affärsområden 

Extended Care, Medical Systems och Infection Control. Affärsområdet Extended 

Care är inriktade på system och produkter som skall förbättra arbetsmiljön och 

minska belastningsrelaterade skador hos personalen som hanterar patienterna 

inom äldrevård. Exempel på produkter kan vara patientliftar, sjukhussängar och 

produkter för sårvård. Medical Systems är ansvariga för produkter vad gäller olika 

system för kirurgi och intensivvård. Detta projekt kommer utföras i sammarbete 

med affärsområdet Infection Control som är leverantör av diskdesinfektorer, 

autoklaver och spoldesinfektorer som används på sjukhus, pharmaceutisk industri 

och äldreboende för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation. Vår kontakt 

kommer att vara med Getinge Sterilization som är den fabrik inom Infection 

Control som tillverkar autoklaver och dess kringutrustning, så som SMART-

vagnen. 

2.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att underlätta det vardagliga arbetet för användaren av 

lastvagnarna, både vad gäller att manövrera vagnen i sterilcentralen och vad gäller 

öka möjligheterna att fullborda dockningen på första försöket. Vid misslyckad 

dockning skall man på ett lätt sätt kunna göra små manövreringar för att på så sätt 

fullborda dockningen utan några större fysiska påfrestningar. 

Målet är att ta fram en rad olika principlösningar som ska underlätta manövrering 

av lastvagnarna. Lösningarna ska kunna appliceras på samtliga lastvagnar i 

SMART-vagnsserien som är avsedda för in-/utlasting i autoklav utan att förändra 

konstruktionen allt för mycket. Lösningarna skall också helt eller till viss del 

kunna appliceras i efterhand på lastvagnar som redan sålts till kund.  

Den utvalda principlösningen kommer genomgå ett utvecklingsarbete där bland 

annat experiment kommer utföras på olika modifieringar för att hitta den 

slutgiltiga lösningen som bäst löst problemet med lastvagnarnas upplevda 
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svårmanövrering. Slutprodukten kommer att pressenteras som en digital och/eller 

fysisk prototyp. 

2.2.1 Problemdefinition 

För att fullborda dockningen mellan lastvagn och autoklav krävs det precision i 

både höjdled och sidled. Att utföra den här operationen med en god precision är 

inte helt problemfritt då vagnarna upplevs som svårmanövrerade vid användande 

av manuella vagnar utan tilläggsfunktioner. Andra faktorer som försvårar är att 

sikten delvis eller helt skyms av hyllställningar eller korgar på vagnen och att 

lastvagnarna ofta är lastade med tung vikt. Dockningen sker mellan lastvagn och 

räls i autoklavkammaren.  

Då det ofta råder brist på utrymmen i sterilcentralerna finns det inte utrymme för 

några större manövreringar och det uppstår därför även problem vid själva 

transporten mellan packbord och autoklav på grund av att vagnarna upplevs svåra 

att manövrera. 

2.3 Avgränsningar  

I detta projekt kommer det endast tas hänsyn till att förbättra lastvagnarnas 

manövrering. Det kommer därför inte tas någon som helst hänsyn till att förbättra 

dockningsinterfacet mellan lastvagn och autoklav, då det parallellt med detta 

projekt görs ett annat projekt som tar detta i beaktning. Vilka metoder det finns 

för val av projekt, tillverkning, marknadsföring och försäljning kommer inte heller 

tas i beaktning.  

2.4 Individuella ansvarsområden 

Trotts att projektgruppen består av två personer kommer ingen uppdelning av 

individuella ansvarsområden göras, utan alla delar av arbetet kommer utföras 

gemensamt. Detta beslut togs främst på grund av att arbetet med handtaget var 

tvunget att bli klart i ett tidigt skede av projektet för att en prototyp skulle hinna 

tillverkas. Det krävdes därför att båda till en början arbetade med handtaget, för 

att sedan gemensamt påbörja arbetet med hjulkonfigurationer. 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Konstruktionsmetoder 

Vid arbete med ett projekt finns det en rad olika metoder att välja mellan eller 

kombinera för hur man vill strukturera upp arbetet och arbeta sig fram i 

produktutvecklingsprocessen, från att man väljer ut ett projekt till när den 

slutgiltiga produkten skall marknadsföras. Då detta examensarbete har fått ett 

projekt tilldelats och har som uppgift att ta fram en primärlösning på uppgiften 
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genom en prototyp, kommer fokus läggas på vad det finns för olika metoder för 

processen från idé till slutprototyp. 

I böckerna (Olsson, Principkonstruktion, 1995) och (Olsson, Primärkonstruktion, 

1995) beskrivs en metod för hur strukturen på arbetet från idé till produkt kan 

läggas upp. Liknande metoder beskrivs även i böckerna (Pugh, 1990), (Ullman, 

2010), (Cross, 2008) och (Ulrich & Eppinger, 2012). Men de använder i vissa fall 

några andra sorters metoder vid till exempel idégenerering, utvärdering och 

bortsållning av idéskisserna. 

De flesta författare beskriver ofta fördelarna med att använda någon form av 

brainstorming vid idégenerering. Exempel på en annan form av idégenerering är 

6-3-5 metoden av (Ullman, 2010) som går ut på att en grupp av sex personer tar 

varsitt papper som delas in i tre kolumner. Under fem minuters tid skall varje 

person komma fram till tre lösningsförslag. Därefter skickas pappret åt höger och 

samma procedur görs igen på det papper som fås. En annan metod som tas upp av 

(Ulrich & Eppinger, 2012), (Ullman, 2010) och (Pugh, 1990) är att man söker 

inspiration till sin idégenerering från vad som tidigare är gjort samt genom att 

studera naturen. (Cross, 2008) använder sig utav en metod där en matris upprättas 

och olika funktioner definieras. För varje funktion tas olika lösningar fram som 

sedan kan kombineras till olika sammansatt lösningar. 

Vid utvärderingen av de framtagna produktförslagen används ofta olika 

poängskalor för bedömning av hur väl kraven och önskemålen uppfylls. (Cross, 

2008) använder sig utav en elva- eller femgradig skala medan (Olsson, 

Principkonstruktion, 1995) använder sig ut av en liknande fyrgradig skala. Kraven 

och önskemålen kan även viktas för att få fram vilka krav och önskemål som är att 

prioritera. Viktningen kan göras enligt olika parvis jämförelser bland annat 

(Olsson, Principkonstruktion, 1995) och (Cross, 2008) beskriver sådana. 

En annan utvärderingsmetod är enligt (Pugh, 1990), (Ulrich & Eppinger, 2012) 

och (Cross, 2008) att använda sig utav +, - och S eller 0. Där produktförslagen 

jämförs mot varandra eller mot en referenslösning med avseende på hur väl 

kraven uppfylls där ”+” står för bättre än, ”-” för sämre än och ”S eller 0” står för 

lika bra. 

I huvudsak kommer böckerna (Olsson, Principkonstruktion, 1995) och (Olsson, 

Primärkonstruktion, 1995) användas som vald metod, men även andra metoder 

kommer användas där dessa anses som mer lämpliga. 
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3.1.1 Principkonstruktion 

Det första steget i metoden är att börja med att ta fram en principiell lösning. 

Detta sker i ett antal olika steg som kommer beskrivas här nedan. 

Produktdefinition 

Det första som görs enligt (Olsson, Principkonstruktion, 1995) är att definiera vad 

det är för produkt man arbetar med, vad den har för huvudsaklig uppgift samt 

deluppgifter. Andra områden som tas upp i produktdefinitionen är hur relationen 

mellan produkt och människa fungerar och i vilken omgivning produkten verkar. 

Produktundersökning 

När produkten är definierad går man enligt (Ullman, 2010) vidare med att göra en 

produktundersökning för att bli medveten om vad det finns för liknande produkter 

på marknaden och för att försöka ta reda på vad marknaden vill ha i framtiden. 

Detta kommer utföras genom att göra en marknadsundersökning för vad det finns 

för konkurrenter på marknaden. Det kommer även göras ett studiebesök på en 

sterilcentral för att träffa kunden/användaren av vagnen. 

En viktig punkt i metoden och som görs under produktundersökningsfasen är 

kravprofilen. Kravprofilen görs enligt (Olsson, Principkonstruktion, 1995) för att 

kartlägga vad det finns för olika krav och önskemål som måste följas för att 

produkten skall fungera som det är tänkt. Kraven kan man få från till exempel det 

företaget som man gör projekt mot eller ur en marknadsundersökning som görs 

mot kunderna. 

För att veta hur de olika önskemålen som finns bland kriterierna skall prioriteras 

kan en parvis jämförelse göras enligt (Cross, 2008). De önskemål som anses högst 

prioriterade får en högre viktningspoäng som sedan används längre fram i 

utvärderingsprocessen. 

Framtagning av produktförslag 

Nästa steg är enligt (Olsson, Principkonstruktion, 1995) att generera idéer som 

kan lösa det definierade problemet. Detta kan göras på många olika sätt, till 

exempel genom en tankekarta eller brainstorming. Till en början görs 

idégenereringen utan att ta hänsyn till några angivna krav eller önskemål. Idéerna 

är oftast kortfattade och ofullständiga och kan med fördel presenteras med hjälp 

av en enkel skiss. 

Utvärdering av produktförslag 

När man har kommit fram till ett godkänt antal idéer och inte kommer på fler, gör 

man enligt (Olsson, Principkonstruktion, 1995) en utvärdering mot de krav och 
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önskemål som finns. Därefter sorteras de idéer som inte uppfyller kraven bort och 

som resultat fås de idéer som går vidare för ytterligare utveckling och 

utvärderingar. När poängsättningen av de olika idéerna mot kraven och 

önskemålen skall göras kommer (Cross, 2008) femgradiga skala att användas. 

Efter utvärderingen är utförd och två till tre förslag är kvar att välja mellan kan ett 

utvärderingstest göras genom framtagning av prototyper för 

experimentverksamhet. 

Presentation av valt produktförslag 

När man har kommit fram till ett produktförslag som löser uppgiften på bästa sätt 

presenterar man detta enligt (Olsson, Principkonstruktion, 1995) med skisser, 

bilder och text. 

3.1.2 Primärkonstruktion 

När den principiella lösningen är framtagen går man över till 

primärkonstruktionen där material för tillverkning av produkten skall tas fram, så 

som till exempel detaljkonstruktioner, komponentval och ritningar. De metoder 

som beskrivs i styckena nedan för primärkonstruktion är hämtade från (Olsson, 

Primärkonstruktion, 1995). 

Produktutkast 

Den första delen man går igenom är att göra ett produktutkast. I produktutkastet 

presenterar man de olika delar/komponenter som lösningen består av och hur dem 

är sammansatta med omgivningen. 

Komponentval 

Nästa steg är att göra ett komponentval för att se vilka komponenter som finns 

idag som kan användas. 

Detaljkonstruktion 

Under tiden som komponentvalet görs går man igenom och gör de detaljer som 

måste detaljkonstrueras. 

Produktsamanställning 

Slutligen görs en produktsammanställning där man sammanställer hur den 

slutgiltiga lösningen och vilka olika delar/komponenter som skall ingå. 

3.2 Hygienisk design 

Ett av de viktigaste kraven som finns för alla produkter som används i en 

sterilcentral är att de skall vara lätta att rengöra eftersom det är sterila produkter 

som behandlas. För att något skall vara lätt att rengöra finns vissa parametrar som 



Teoretisk referensram 

7 

 

skall stämma in. I artikeln (Ohlsson, 2012) skriver författaren om fyra faktorer 

som är avgörande för hur enkelt det är att rengöra en yta. De fyra faktorerna är hur 

snabbt ytan rengörs efter att den blivit kontaminerad, vilken metod, hur mycket 

kemikalier och vilken temperatur som används. Om man ökar lite på en faktor 

finns möjlighet att minska på någon annan. Till exempel om man använder en 

högre temperatur behöver man inte använda sig ut av lika mycket kemikalier. 

En annan faktor som är avgörande är för hur enkelt det är att hålla en konstruktion 

ren är hur utformningen av konstruktionen ser ut. Även detta tas upp i artikeln 

(Ohlsson, 2012). Författaren skriver också om olika konstruktionsfaktorer som har 

en avgörande betydelse för hur hygieniskt designad en konstruktion är. Två av 

faktorerna som är avgörande är om det finns några sprickor/hålrum i 

konstruktionen och ytfinheten på materialet. Sprickor/hålrum i konstruktionen kan 

orsaka att smuts och bakterier samlas på platser som är svåra att rengöra och är 

därför viktiga att undvika. Ytfinheten avgör hur enkelt det är att rengöra en yta. 

Ifall ytan är grov finns det risk för att smutsen håller sig kvar i ytstrukturen, till 

skillnad från om den har en fin ytjämnhet då bakterierna inte kan lägga sig i 

ytstrukturen utan lägger sig uppe på materialet och blir då enkla att komma åt när 

ytan skall rengöras. (Ohlsson, 2012) rekommenderar en ytfinhet på maximalt Ra 

0,8 – 1,0 µm. Även tidskriften ”Trends in Food Science & Technology”, (Finglas, 

1995), tar upp detta där dem påtalar vikten av att en yta är slät och utan sprickor 

för att den skall vara lätt att rengöra. De tar även upp vikten av rundade hörn och 

rekommenderar en radie på minst 3 mm för att det skall vara lätt att rengöra. 

Ytterliggare en avgörande faktor som påverkar ifall en yta är enkel att hålla ren 

eller inte är vilket material man väljer. Getinge har valt att använda sig utav 

rostfritt stål. I livsmedelsindustrin finns också höga krav på renlighet och gruppen 

European Hygienic Engineering and Design Group (EHDG) skriver i sina 

riktlinjer (Hauser, o.a., 2004) om fördelarna med att använda sig utav rostfritt stål. 

De nämner till exempel att rostfritt stål är ett bra skydd mot korrosion, det tål höga 

temperaturer och att använda starka bakteriedödande medel på ytan fungerar 

också bra. Det här gör rostfritt stål till ett bra val ur ett hygieniskt perspektiv. 

3.3 Arbetsvetenskap och ergonomi 

Arbetet är i de flesta människors liv en viktig och central del. Enligt (Lagerström, 

2008) har människans sociala status, hälsostatus, ekonomiska förhållande och 

utveckling med mera en direkt koppling till dess arbete och arbetssituation. För att 

man ska ha ett produktivt och friskt arbetsliv krävs det att arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen är goda. För att uppnå detta är det viktigt att känna till och förstå 

samspelet människor i mellan, samt mellan människa och teknik. Hur 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena är påverkas av flera faktorer, och ofta är det 



Teoretisk referensram 

8 

 

tekniken och dess utformning som har den avgörande betydelsen för arbetsmiljön. 

För materiella produkter innebär det här att grunden för vilken arbetsmiljö som 

går att uppnå ofta läggs redan när designern/konstruktören utformar produkten. 

Därefter är det hur tillverkningsprocessen och arbetsplatsen utformas, samt hur 

arbetet organiseras som i slutändan blir avgörande för hur arbetsförhållandena 

blir.  

Fortsatt beskriver (Lagerström, 2008) om att i begreppet arbetsvetenskap samlar 

man de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till 

bland annat människans biologiska, fysiologiska och psykologiska förutsättningar. 

För att lyckas med detta krävs det att kunskap från flera olika områden (till 

exempel medicin, psykologi, fysik och kemi) beaktas och sätts samman till ett 

system där man tar hänsyn till hur de olika delarna samverkar. För att förtydliga 

när kunskaper om samspelet mellan människa och teknik används brukar man ofta 

tala om begreppet ergonomi. 

Enligt Arbetsmiljöverket betyder ergonomi kunskap om arbete och handlar om 

sambandet mellan människan, dess arbetsuppgifter och den omgivande miljön, 

där man, som tidigare nämnts, bland annat beaktar den psykiska, fysiska och 

sociala arbetsmiljön. Det är av stor vikt att man utformar arbetes tekniska och 

organisatoriska utformning efter människans behov och förutsättningar istället för 

tvärtom. (Arbetsmiljöverket) 

Enligt det internationella ergonomisällskapet (International Ergonomics 

Association, IEA) definieras ergonomi enligt följande:  

”Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the 

understanding of interactions among humans and other elements of a system, and 

the profession that applies theory principles, data and methods to design in order 

to optimize human well-being and overall system performance” (International 

Ergonomics Association) 

Vilket enligt Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige EHSS, på svenska 

tolkas enligt nedan.   

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 

helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att 

optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter 

och arbetssystem” (Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige) 
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3.3.1 Biologisk variation 

Ålder 

(Lagerström, 2008) skriver att människan har sin fysiska topp vid åldern 20-25 år, 

och de flesta av kroppsfunktionerna kommer därefter med stigande ålder succesivt 

försämras. Exempel på detta är funktioner som muskelstyrka, 

syreupptagningsförmåga och skelettets hållfasthet, men även sinnesfunktioner 

som hörsel och syn. Med försämrad fysisk kapacitet ökar riskerna att man får 

olika typer av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Inom vissa yrken i Sverige 

där det bedrivs tyngre arbeten är det vanligt att man måste sluta arbeta i förtid på 

grund av skador och sjukdomar, eller för att man inte klarar av att hålla ett 

tillräckligt högt arbetstempo. Att syreupptagningen minskar med en ökad ålder 

beror till stor del på av man får stelare vävnader i hjärta och kärl, samt att den 

maximala hjärtfrekvensen minskar. Vid sextioårsåldern har människans maximala 

kraft minskat med ungefär 25 %, samt att gränsen för vilken maximal axiell 

belastning på ryggradens kotor utan risk för skador har halverats från cirka 6kN 

till 3kN jämfört med personer under 40år. 

Fortsatt beskrivs det att med en ökad ålder trycks mellankotsskivorna i ryggraden 

ihop vilket medför en minskad kroppslängd och en mer hopsjunken 

kroppsställning. Även kroppsvikten förändras med åldern och generellt ökar 

vikten upp till 50-60 års ålder för att sedan åter minska bland annat på grund av 

minskad muskelmassa. Kroppens mekaniska hållfasthet i ben, muskler, 

muskelfästen, senor och ligament försämras med en stigande ålder, samt att 

ledernas rörlighet blir mer begränsad.  

Kön 

Rent generellt finns det skillnader i den fysiska kapaciteten mellan män och 

kvinnor skriver (Lagerström, 2008). Kvinnor har ungefär 70-80% av männens 

maximala syreupptagningsförmåga, och cirka 50-80% av den maximala 

muskelstyrkan, där den största skillnaden är i de övre extremiteterna. Kvinnan har 

även mindre kroppsmått än vad männen har. Då kvinnor har en annan kroppsform 

än vad män har skiljer sig medelvärdet för olika kroppsmått inte lika mycket rent 

procentuellt. Kvinnans muskelära uthållighet är högre än vad männens är i 

relation till individens muskelstyrka. Dock gäller motsatsen vid absoluta mått på 

belastningen. 

3.3.2 Antropometri 

Människan använder enligt (Lagerström, 2008) dagligen föremål eller hjälpmedel 

som är eller bör vara utformade efter dess fysiska egenskaper och dimensioner. 

För att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera arbetsplatser eller produkter 
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använder man sig av antropometrisk data, vilket är en rad olika mått på 

människan. Inom antropometrin tar man bland annat hänsyn till människans mått 

och proportioner, kroppställningar, räckvidd och rörelseutrymme etcetera. 

Huvudelen av människans dimensioner är statistiskt normalfördelade över en 

population, vilket medför att fördelningen av en dimension hos populationen kan 

beskrivas med enbart medelvärde och standardavvikelse. Vid utformning av 

arbetsplatser eller produkter kan man antingen använda sig av befintlig data eller 

hämta in egen. Använder man sig av befintlig data bör man dock ta hänsyn till att 

människans dimensioner helatiden ökar något, till exempel har de flesta 

populationers kropplängder ökat med tio millimeter vart tionde år under 1900-

talet. Man bör även ta hänsyn till hur data samlats in samt hur relevant den är för 

den specifika arbetsplatsen eller produkten. När man använder sig av 

antropometrisk data brukar man ofta utgå från olika percentiler i den insamlade 

data, vilket kan beskrivas som hur stor andel av populationen som utformningen 

kommer passa, till exempel om man konstruerar för den 95:e percentilen kommer 

95 % av populationen kunna använda produkten eller passa i utrymmet. 

Den antropometriska data skiljer sig mycket mellan olika populationer och raser 

vilket är viktigt att beakta vid konstruerandet av produkter som kommer användas 

på en internationell marknad. Ibland tar man även fram antropometrisk data för de 

olika könen samt olika åldersgrupper för en viss population. (Pheasant, 1996) 

presenterar flertalet antropometriska tabeller över olika populationer. Exempel på 

detta kan ses i bilaga 1. 

Enligt (Magnusson, 2011) är idag de flesta produkter massproducerade vilket gör 

det både opraktiskt och oekonomiskt att ta fram produkter som passar alla och 

man får istället rikta in sig att utforma produkten så den passar så många som 

möjligt. I konstruktionsarbetet bör man därför identifiera hur produkten kommer 

användas samt vad som kan tänkas påverka användandet där man bland annat tar 

hänsyn till antropometrin hos användarpopulationen. Utifrån detta får man fram 

vilka dimensioner som är relevanta att beakta vid utformningen av produkten 

vilket i slutändan kan användas till att dimensionera produkten eller dess 

justerbarhet rätt utifrån användarpopulationen. 

Nedan är några vanliga exempel på hur antropometri kan tillämpas enligt 

(Lagerström, 2008): 

 Design för de största individerna: Man designar oftast efter den 95:e 

percentilen av populationen och används vid utformning av 

rörelseutrymmen till exempel arbetsplatser där det är nödvändigt att det 

finns tillräckligt utrymme. Exempel på detta kan vara en nödutgång.  
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 Design för den minsta individen: Lämpligtvis designar man för den 5:e 

percentilen för populationen och används när man ska bestämma 

räckviddsmått till exempel placering av manöverdon där det är viktigt att 

även mindre personer når dit.  

 Design för alla. Då det ofta används samma produkt av både män och 

kvinnor och krävs därför att produkten är justerbar. Produkten utformas då 

efter både den 5:e och den 95:e percentilen. Exempel på detta kan vara ett 

höj- och sänkbart bord.  

 Design för medelindividen: Som tidigare nämnts finns det ofta praktiska 

och ekonomiska begränsningar för att ta fram en produkt som passar alla, 

vilket medför att det ibland blir nödvändigt att konstruera efter 

populationens medel- eller medianvärden. 

Vidare sägs det att de antropometriska måtten vanligtvis delas upp i två olika 

klasser, strukturella (statiska) data och funktionella (dynamiska) data. Strukturell 

data används för att beskriva kroppens dimensioner och avstånd mellan 

anatomiska kännemärken i standardiserade kroppsställningar, och funktionell data 

används för att beskriva rörelseutrymme och räckvidd i speciella situationer. 

3.3.3 Handtags- och handverktygsdesign 

Ett handtags syfte förklarar (Pheasant, 1996) är för att underlätta 

kraftöverföringen från musklerna till föremålet som används. Genom att optimera 

handtagets utformning optimeras kraftöverföringen. Fortsatt beskriver han hur 

optimering av handtagets utformning kan göras enligt följande riktlinjer som kan 

sägas vara mer baserade på sunt förnuft än på vetenskapliga grunder enligt 

(Pheasant, 1996).  

 Kraftutvecklingen blir som mest effektiv då kraften till handtaget överförs 

i form av en kompressionskraft istället för en skjuvkraft. Detta innebär att 

kraftöverföringen bör ligga vinkelrätt mot axeln på ett cylindriskt handtag 

istället för längs axeln. Är det sistnämnda en nödvändighet bör man fästa 

en knopp i ena änden för att öka greppbarheten.  

 Alla skarpa kanter och andra ytojämnheter som kan orsaka kontaktstress 

mot handen bör elimineras.  

 Cirkulära handtag med lämplig diameter (exempelvis 30-50mm) är det 

mest bekväma alternativet då det inte kan uppstå någon kontakstress mot 

handen, men ger eventuellt inte ett tillräckligt grepp. Rektangulära eller 

polyhedriska tvärsnitt kommer ge ett bättre grepp, men blir också mindre 

bekväma att hålla i. Generellt sätt då två ytor möts bör dessa avrundas där 

kontakt med handen kan tänkas uppkomma. Någon exakt siffra på radien 
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finns inte men en radie på ungefär 25mm verkar rimlig enligt (Pheasant, 

1996). 

 Ytfinheten på handtaget bör inte vara för fin då handtaget kan bli halt, men 

bör inte vara för grov så det blir strävt.  

 Om någon del av handen ska kunna passera genom en öppning (till 

exempel en resväska eller en tekopp) bör det finnas tillräckligt med 

utrymme för detta. Följs följande riktlinjer kommer öppningarna passa 

nästan alla användare med ett litet spelrum. Rektangulära öppningar bör 

minst vara 115x50mm för att passa handflatan. Cirkulära öppningar bör 

vara minst 35mm i diameter för att fingrar ska passa, samt ge ett visst 

utrymme för rotation. 

Från en personlig kommunikation med (Sessman, 2013) har information erhållits 

om att man har som mest kraft nära kroppen och att man skall sträva efter att 

kroppen är i normalt läge vid arbete och inte vriden i någon obekväm position.  

(Patkin, 2001) har tagit fram en checklista på vad man bör tänka på när man 

designar handtag, den kan ses i bilaga 2.  

3.4 Subjektiva skattningsmetoder 

Subjektiva skattningsmetoder beskriver (Lagerström, 2008) är olika metoder där 

personen i fråga som utför ett arbetsmoment eller en uppgift lämnar en personlig 

bedömning av sin upplevelse. De flesta metoderna används för att göra 

bedömningar på upplevd ansträngning, smärta, obehag, besvär med mera. 

Vid användning av subjektiva skattningsmetoder är det enligt 

(Arbetarskyddsnämnden, 1997) viktigt att komma ihåg att varje individs 

upplevesle är högst personlig och påverkas av varje individs erfarenheter och 

tidigare upplevelser och egna referensrammar. Detta medför att det är svårt att 

objektivisera något som är subjektivt. Detta gör dock inte individens upplevelser 

mindre relevanta när man studerar exempelvis förhållandena på en arbetsplats. 

För att få ett så bra resultat som möjligt är det att rekommendera att utföra både 

subjektiva och objektiva bedömningar.  

3.4.1 Borgs CR-10-skala 

Enligt (Lagerström, 2008) är en av de vanligaste subjektiva skattningsmetoderna 

Borgs CR-10-skala (Borg, 1990). Skalan används för bedömningar av mer 

generella upplevelseintensiteter. Skalan är graderad mellan 0-10 med en 

extrempunkt som högsta nivå. Skalan tillåter även skattningar mellan de givna 

siffernivåerna, exempelvis 1,5. Skalan används ofta vid bedömningar av smärta 

och vid ergonomiska bedömningar på obehag, men även för lukter och smaker. 
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Det är utifrån Borgs CR-10-skala som en egen skala tagits fram för bedömning av 

hur lätt eller svår lastvagnen är att manöverera med de olika hjulkonfigurationerna 

(se bilaga 3). 

3.5 Datainsamlingsmetoder 

(Lagerström, 2008) beskriver datainsamlingsmetoder som en rad olika metoder 

som kan användas för att samla information om bland annat samspelet mellan 

människa och teknik, samt arbetsmiljön på en arbetsplats. Denna information kan 

till exempel vara vad människor tycker och tänker, vad dem gör, hur 

tekniksystemen och omgivningen är utformad, arbetsuppgifternas innehåll, med 

mera. 

Nedan kommer kortfattade beskrivningar om några datainsamlingsmetoder som är 

relevanta för detta arbete. Informationen om dessa är hämtade från (Lagerström, 

2008). 

3.5.1 Observation 

Observation är en objektiv metod för att samla information på hur människans 

beteende i olika situationer eller i en verklig händelse av intresse. Metoden kan 

bland annat användas för att studera hur användaren agerar i en viss situation, 

vilket ger kunskap och insikt om hur produkten hanteras, hur användaren utför 

uppgiften, men även vilka eventuella problem som kan uppstå. Observationers 

syfte är att få förståelse för användarsituationen i en verklig omgivning, utan att 

blanda sig in i den pågående situationen. Med hjälp av observation kan man få 

kunskaper om användarens beteende som användaren själv inte är medveten om 

och därför är svårt att tillgodose sig genom till exempel intervjuer. Man får därför 

kunskaper om vad användren faktiskt gör och inte säger sig göra. Dock är faktorer 

som känslor, attityder och önskemål något som man inte får information om 

genom användandet av observationer. 

Observationer genomförs antingen i en verklig arbetsmiljö eller omgivning, eller i 

en fiktiv laboratoriemiljö. Observationer kan delas upp i systematiska eller 

osystematiska observationer, och direkta eller indirekta observationer. Vid en 

osystematisk observation finns det inget särskilt som eftersöks och allt som kan 

vara av intresse noteras. Systematiska observationer används främst då 

observatören vet vilka händelser och beteenden som ger relevant information. 

Skillnaden mellan en direkt och indirekt observation är att vid en direkt är 

observatören närvarande och för noteringar i skriftliga protokoll, checklistor, lösa 

anteckningar eller genom videofilmning. Vid en indirekt observation följs 

användaren med hjälp av diskret placerade videokameror. Fördelen med 

observationer är man kan studera en verklig situation med naturliga 

förutsättningar utan att använderan störs av frågor och mätningar. Dock ger det 
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ingen kunskap om de bakomliggande kunskaperna till ett visst beteende, vilket 

medför att resultatet kan bli svårtolkat. Därför bör observationer användas i början 

av en studie samt följas upp med intervjuer av användarna. 

3.5.2 Intervju 

Intervju är en datainsamlingsmetod som kan användes i fler olika situationer och 

används för att samla information om vad människor tycker och tänker. Via 

intervjuer kan man få kunskap om människors upplevelser, kunskaper, 

erfarenheter, värderingar, åsikter, samt hur de resonerar, vilket innebär att 

resultatet av intervjuer ger subjektiv data. Data från intervjuer är vanligtvis 

kvalitativ, men kan även fås kvantitativ beroende på intervjuns struktur. Intervjuer 

delas ofta upp i tre kategorier:  

 Ostrukturerad intervju: Den intervjuade personen får öppna frågor där 

personen kan tala fritt om sina åsikter. På så sätt kan den intervjuade 

personen styra in intervjun på de områdena som hon/han tycker är viktiga. 

Denne typ av intervju ger kvalitativ data och är lämplig att använda vid 

utforskade studier.  

 Strukturerad intervju: Vid en strukturerad intervju får den intervjuade 

personen svara på frågor fritt eller genom att svara genom en graderad 

skala, till exempel hur användbar en produkts egenskaper är på en skala 

mellan 1 till 5, där 5 är att produktens egenskaper har hög användarbarhet. 

Genom en strukturerad intervju får man kvantitativ data som är lätt att 

analysera.  

 Halvstrukturerad intervju: Är ett mellanting mellan de två tidigare 

intervjustrukturerna, där man i förhand har tagit fram en struktur på vilka 

områden som ska beröras. Därefter kan den som intervjuar själv välja 

ordningen som områdena behandlas, samt har utrymme till att ställa 

följdfrågor. Intervjun kan innehålla både tidigare bestämda frågor och 

öppna frågor. Detta ger den intervjuade personen en viss möjlighet att 

styra vart diskussionen ska gå, men frågeställaren bör ha en tydlig bild 

över vad som är viktig för ämnet.  

3.5.4 Verktyg för datainsamling 

Man kan genom enkel utrustning och hjälpmedel, som till exempel måttband, 

kraftmätare, stoppur, kamera- och videodokumentation, subjektiva 

skattningsskalor, med mera, tillgodose sig bra och relevant data. 

3.6 Användartest 

(Lagerström, 2008) beskriver användartest som en experimentell metod där man 

låter verkliga användare genomföra relevanta och realistiska arbetsuppgifter med 
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en produkt, maskin eller liknande. Testerna utförs vanligtvis i en fiktiv 

laboratoriemiljö, men det förekommer även att tester utförs på den verkliga 

arbetsplatsen. Produkten som testas kan antigen vara en färdig produkt som redan 

är släppt på marknaden, eller en enkel modell eller prototyp som fortfarende är i 

utvecklingsfasen. Testpersonernas profil i avseende på bakgrund, utbildning, yrke, 

ålder och kunskap bör i största möjliga mån representera den verkliga målgruppen 

produkten är avsedd för. I testet utvärderas produktens användarvänlighet, och 

syftar till att finna designfel, användningsfel eller jämförelse mellan olika 

produkter eller konfigurationer. Utvärderingen görs utifrån ett antal tidigare 

bestämda uppgifter som testpersonen ska genomföra. Testpersonernas agerande 

med produkten kan filmas, och ibland får även testpersonen berätta högt om sina 

upplevesler under tiden uppgiften utförs. Testerna kan kompletteras med 

intervjuer och subjektiva skattningsmetoder efter genomförandet av tester. En 

riktlinje är att med en testpanel bestående av fem till sex personer uppkommer 75-

80 procent av användningsproblemen, och att öka antalet testpersoner medför inte 

att många fler problem hittas.  

Användartestet kan enligt (Lagerström, 2008) delas upp i tre faser: 

1. Förberedelser, där följande bör definieras: 

 Syfte och mål med testet. 

 Vilken produkt, vilka användare, samt vilka uppgifter som ska 

utföras i testet. 

 Omgivning där testet ska utföras. 

 Vilka data som ska samlas in. 

2. Genomförande 

3. Analys 

3.7 Tidigare studier inom området 

3.7.1 Hjulkonfigurationer 

Enligt (Das, Wimpee, & Das, 2002) får en fyrhjulig sjukhusmatvagn sämre 

manövreringsförmåga, samt större vändradie då det främre hjulparet är 

riktningslåst och det bakre hjulparet kan rotera fritt. De hävdar även att den ökade 

kraften som krävs för att manöverera vagnen kan vara en källa till att det uppstår 

skador på ländryggen till följd av att man måste vrida och vända på kroppen. Som 

en lösning på detta problem rekomederar de att man har sex hjul istället för fyra, 

där man har hjul som kan rotera fritt i varje hörn, samt ett hjulpar i mitten där 

hjulen är riktningslåsta. Denna lösning minskar den kraft som krävs för att svänga 

vagnen, samt att vändradien minskar. 
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Även (Jansen, Hoozemans, van der Beek, & Frings-Dresen, 2002) bevisar att det 

krävs mindre kraft, samt att det blir lättare att manöverera en lastvagn med ett 

riktningslåst hjul vid svängar. (Jansen et al. 2002) har dock inte undersökt vilken 

placering på det riktningslåsta hjulet som är det mest optimala. Enligt deras 

undersökning där tre vagnar jämförs, en med ett riktningslåst hjul i centrum, en 

med ett riktningslåst hjul i det främre vänstra hörnet, samt en vagn med fritt 

roterande hjul i vardera hörn, visar att de vagnar med ett riktningslåst hjul är 

lättare att manöverera vid svängar.  

Enligt (Al-Eisawi, Kerk, Congleton, Amendola, Jenkins, & Gaines, 1999) är det 

lättare att svänga en manuell lastvagn med fritt roterbara hjul bak än med fritt 

roterbara hjul fram. Dock blir det svårare att kontrollera vagnen med fritt 

roterbara hjul bak och det rekommenderas därför enligt (Al-Eisawi et al. 1999) att 

endast ha fritt roterande bakhjul i de situationer där lastvagnen svängs oftare än 

den skjuts/dras rakt fram. Att endast ha fritt roterande hjul rekommenderas endast 

då vagnen är avsedd för att användas i väldigt trånga utrymmen och vagnen inte 

skjuts/dras några längre sträckor. Det rekommenderas även att fritt roterande 

bakhjul används då vagnen skjuts, och fritt roterande framhjul då vagnen dras.  

(Al-Eisawi et al. 1999) har även visat på att hjulens bredd inte har någon inverkan 

på vilken kraft som krävs för att skjuta/dra en manuell lastvagn. Det här har även 

bekräftats av Getinges hjulleverantör i en personlig kommunikation (Snis, 2013). 

Även enligt (Mack, Haslegrave, & Gray, 1995) har manuella lastvagnars 

hjulkonfiguration stor betydelse för både dess manövreringsförmåga samt den 

kraft som krävs för att förflytta vagnen. En fyrhjulig lastvagn där ett hjulpar är 

riktningslåst är lättare att styra och kontrollera, medan en lastvagn där samtliga 

fyra hjul kan rotera fritt blir lättare att parkera i väldigt trånga utrymmen. Det 

poängteras även att roterande hjul som kan rotera för fritt gör lastvagnen svårare 

att kontrollera samt att det krävs mer kraft att få vagnen i rätt riktning.  

I bilaga 4 kan en bild ses på vilka faktorer (Mack et al. 1995) anser viktiga för en 

manuell lastvagns användarvänlighet. 

I en svensk studie av (Petzäll & Petzäll, 2003) utfördes tester på fyra olika 

hjulkonfigurationer på en sjukhussäng. Säng 1 och 2, var i sängens 

originalutförande med fyra fritt roterande hjul där man på säng 2 hade 

riktningslåset aktiverat på ett av de främre hjulen. Säng 3 och 4 var 

prototypsängar där säng 3 hade två fasta hjul bak och två roterbara hjul fram. 

Säng 4 hade fyra fasta hjul nära vagnens centrum.  Ett antal sjuksköterskor fick 

testa de olika hjulkonfigurationerna i verklig miljö i ett antal vanligt 

förekommande situationer. Testpersonerna fick därefter med hjälp av Borgs CR-
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10-skala (Borg, 1990) bedöma sin upplevda ansträngning och enligt VAS-skalan 

bedöma de upplevda svårigheterna att manöverera sängen i de olika situationerna. 

De flesta av testpersonerna upplevde säng 3 och 4 som bäst vid längre 

transportsträckor, medans säng 1 och 2 upplevdes som bäst vid manövrering i 

trånga utrymmen.  

3.7.2 Handtagskonfigurationer 

Manuella hanteringsuppgifter i form av att skjuta/dra utförs enligt (Pheasant, 

1996) mest optimalt på en höjd som är något under armbågshöjd, vilket för män 

motsvarar ungefär en höjd på 1000 mm och för kvinnor 900 mm. Enligt 

(Pheasant, 1996) är det mest lämpligt att placera horisontala handtag på vagnar 

inom detta intervall. Det poängteras även att det oftast är mer lämpligt att ha 

vertikala handtag istället för horisontella, då varje individ kan placera händerna på 

en höjd de är bekväma med. 

(Pheasant, 1996) får med håll i sina rekommendationer i den här frågan av (Das et 

al. 2002) där dem byter ut det horisontala handtaget mot två vertikala handtag. De 

vertikala handtagen placeras på en höjd mellan 940 mm och 1153 mm, vilket 

motsvarar 50 mm under armbågshöjden i stående kroppsställning för 5e 

percentilen för kvinnor och 95e percentilen för män (vilken population 

percentilerna avser är för projektgruppen okänd). De båda handtagen placeras 

med ett mellanrum på 478mm, vilket är ett medelvärde på axelbredden hos 5e 

percentilen för kvinnor och 95e percentilen för män. De rekommenderar även att 

handtagens diameter är 40mm, samt att handtagen vinklas från vagnen så att 

handen får en neutral ställning vilket minskar påfrestningarna på händerna. Enligt 

(Jansen et al. 2002) blir det även lättare att svänga med veritkala handtag i 

jämförelse med horisontella. Även (Jansen et al 2002) framhäver fördelarna med 

ett vertikalt handtag där varje individ själv kan välja lämplig grepphöjd. 

(Mack et al. 1995) poängterar vikten av att handtaget är välplacerat samt av rätt 

typ för att underlätta manövrering och för att minska de biomekaniska 

påfrestningar som uppkommer vid manövrering av lastvagnar. Placeringen i 

höjdled ska vara sådan att varje individuell användare ska kunna ha en bekväm 

arbetsställning, men att den optimala höjden varierar utifrån uppgiften ifall 

vagnen skjuts eller dras. Enligt (Mack et al 1995) är handtagets höjd mest kritiskt 

för fyrhjuliga lastvagnar då handtaget oftast är fixerat. Att den optimala 

handtagshöjden varierar beroende på ifall vagnen skjuts eller dras bekräftas av 

(Lee, Chaffin, Herrin, & Waikar, 1991). I denna studie undersöktes vilken 

inverkan handtagshöjden har på ländryggen. Tre olika handtagshöjder undersöktes 

(660, 1090 och 1520 mm), där det visar sig att 1090 mm var mest lämpad för 
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skjutning av vagnen och att 1520 mm var bäst när man drar med avseende på att 

minska påfrestningar på ländryggen. 

4. Genomförande 

4.1 Principkonstruktion 

4.1.1 Produktdefinition 

Produkt 

Ett förbättringsarbete kommer utföras på de lastvagnar som ingår i Getinges 

SMART-vagnsserie. I denna serie ingår en rad olika konfigurationer, bland annat 

vagnar med fast höjd och vagnar som går att justera i höjdled. Lastvagnarna 

används för att transportera gods som ska steriliseras eller som har steriliserats, till 

och från autoklaven. I dagsläget ingår följande enheter i produkten: 

 Ramkonstruktion av rör 

 Handtag 

 Hjul 

 Lastningsyta inklusive dess kringutrustning 

 Maskinell anordning för höjning/sänkning av arbetshöjd (endast den 

höj/sänkbara vagnen) 

 Maskinell anordning för inlastning/utlastning av hyllställningar och korgar 

(endast den höj/sänkbara vagnen) 

 Maskinell anordning för förflyttning av vagnen framåt eller bakåt (endast 

den höj/sänkbara vagnen)  

Processen 

Lastvagnarnas huvuduppgift är att transportera gods som ska steriliseras eller som 

har steriliserats. Gods som ska steriliseras packeteras på ett packbord och läggs 

därefter på hyllställningar eller i korgar som placerats på lastvagnen. Godset 

transporteras därefter med hjälp av lastvagnen till autoklavens ”inlastningssida”. 

Där dockas vagnen med autoklaven och vagnen låses fast i autoklaven med en 

låsningsanordning. Efter fullbordad dockning matas hyllställningarna eller 

korgarna in i autoklavens kammare. Inmatningen sker antingen manuellt eller med 

hjälpfunktionen SAL. I autoklavens kammare sker steriliseringen av godset. När 

steriliseringen är klar dockas åter en lastvagn mot autoklaven, fast nu på 

autoklavens ”utlastningssida”, och godset placeras återigen på lastvagnen. Där 

efter transporteras godset antingen till ett centrallager eller ut till lokala lager på 

berörda avdelningar. I bilaga 5 finns en översiktsbild att ta del av där processen i 

en sterilcentral beskrivs. 
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Omgivningen 

Lastvagnarna kommer användas på sterilcentraler på sjukhus som är placerade 

främst i Europa och Asien. Som tidigare nämnts kommer vagnarna transportera 

gods mellan paketeringsbord och autoklaver. Då vagnarna kommer användas på 

sterilcentraler kommer miljön där de används vara mycket ren då lokalen och 

utrustning rengörs ofta. Ur en intervju med (Steriliseringspersonalen, 2013) på 

steriliseringsavdelningen på Hallands Sjukhus Halmstad framkom det att vagnen 

torkas av dagligen med trasa och sprit. På sterilcentralerna finns det två sidor, en 

där använt gods packas och lastas in i autoklaven och en där steriliserat gods tas 

om hand, se bilaga 5. 

Människan 

De som kommer använda lastvagnarna är personalen på sterilcentralerna. 

Personalen har i uppgift att packetera använt gods, transportera godset in och ur 

autoklaven, samt rengöring av området och dess utrustning. Personalen på 

sterilcentraler kan vara av olika kön, ålder och har olika fysisk kapacitet och det är 

därför av vikt att produkten på ett lämpligt sätt kan användas av samtliga. Men 

huvudparten av användarna är enligt Patrik Viktorsson på Getinge kvinnor i övre 

medelåldern. 

Ekonomi 

Den enda ekonomiska faktorn som kommer tas i beaktning är att den ökade 

tillverkningskostnaden inte får överstiga 500kr per vagn efter att ett nytt handtag 

och en ny hjulkonfiguration är utevecklad. 

 

4.1.2 Produktundersökning 

Getinges in-/utlastningsvagnar för autoklaver i SMART-serien består av två olika 

vagnmodeller med olika konfigurationer. Den första modellen som är den enklaste 

är en vanlig vagn som har en fixerad höjd. Nästa modell är en höj-/sänkbar vagn. 

Den höj-/sänkbara modellen går även att få med funktionerna PD och SAL som är 

beskrivna sedan tidigare. 
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 Bild 4.1. SMART-vagn, fixerad höjd Bild 4.2. SMART-vagn, höj-/sänkbar, SAL & PD 

 (Getinge Group AB) (Getinge Group AB) 

Vid studiebesöket på steriliseringsavdelningen på Hallands Sjukhus Halmstad 

berättade (Steriliseringspersonalen, 2013) att de tycker vagnen är svår att 

manövrera. De är nöjda med hur PD fungerar men anser att den kräver mycket 

utrymme. I helhet tycker de att vagnen fungerar men att den behöver förbättras. 

Det finns ett par olika konkurrenter till Getinge som också tillverkar in-

/utlastningsvagnar som passar till Getinges autoklaver. Det är Remeda och Decon 

Stainless. Alla tre, Getinge, Remeda och Decon Stainless har väldigt lika vagnar 

där Remdeda har en enklare design med många öppna ytor som skapar fler 

svårrengörda ytor. Decon Stainless och Getinge har en mer avancerad design med 

så många ytor som möjligt stängda. Getinge har valt att integrera knappsatsen som 

styr manövreringen av vagnen vilket gör att det inte är några kablar som hänger 

fritt och det blir en mer stilren design. 

   

 Bild 4.3. Remeda, lastvagn (Remeda) Bild 4.4. Decon Stainless (Stainless) 

4.1.3 Kriterier 

Eftersom användaren av slutprodukten är i kontakt med vagnen dagligen är det 

viktigt att tänka på hur den är utformad ergonomiskt och att de olika 

antropometriska måtten är anpassade till rätt målgrupp av användare. 
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Enligt Getinge är huvudanvändaren av vagnen, kvinnor i övre medelåldern. Då 

vagnen inte säljs i någon stor mängd på den amerikanska marknaden på grund av 

andra autoklavstandarder kommer det inte tas hänsyn till de antropometiska 

måtten för den befolkningen. Fokus kommer istället läggas på den europeiska och 

asiatiska marknaden. Att anpassa sig till två stora marknader innebär att det finns 

stora skillnader mellan de antropometriska måtten för de olika användarna på de 

olika marknaderna. De viktiga mått som kommer tas hänsyn till då lösningsförslag 

tas fram är handens mått, vilken position som är den ideala när en vagn skall 

skjutas eller dras och på vilken höjd handtaget skall sitta på. Angående handens 

mått kommer 95:e percentilen för Polska och Nederländska män användas för 

handbredden, detta gör att man då med säkerhet vet att de flesta händer passar 

handtaget, både kvinnors och mäns. De här två nationerna har valts på grund av 

att det är storväxta populationer enligt de antropometriska tabeller som (Pheasant, 

1996) presenterar. Måttet för det här är enligt (Pheasant, 1996) 100 mm. 

Handtagets rördiameter (31 mm) och handtagshöjd (941 mm) har Getinge sagt 

skall bibehållas, vilket är inom det intervall som (Pheasant, 1996) 

rekommenderar. 

Samtliga krav och önskemål som har tagits fram tillsammans med Getinge för 

handtaget och vagnen kan ses i bilaga 6. 

4.1.4 Framtagning av produktförslag 

För att ta fram tänkbara idéer som kan lösa uppgiften gjordes en brainstorming för 

handtag och hjul som sedan följdes upp av enkla skisser. Idéskisserna och 

brainstormingen kan ses i bilaga 7 och 8 respektive bilaga 9 och 10. 

4.1.5 Utvärdering av produktförslag 

Primär utvärdering 

När brainstormingen och skisserna var klara gjordes en primär utvärdering enligt 

(Olsson, Principkonstruktion, 1995). Utvärderingen gjordes mot kraven och kan 

ses i bilaga 11 och 12. Kraven har delats upp i två olika kravspecifikationer, en för 

handtag och en för hjul och övrigt. Som gräns för att gå vidare till nästa 

utvärderingsomgång sattes 90 % av totalpoängen. För handtagen motsvarar detta 

32 poäng av totalpoängen och för hjulen och övrigt 11 poäng av totalpoängen. De 

produktförslag som gick vidare för handtag var produktförslag 3, 5, 6, 9 och 10 

(se bilaga 13) och för hjul och övrigt var det produktförslag 12, 13, 16, 17 och 18. 

Mellanliggande utvärdering 

Inför den mellanliggande utvärderingen gick produktförslagen, som gick vidare 

från den primära utvärderingen, igenom en vidareutveckling där de granskades för 
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bedömning ifall de var i behov av några förbättringar för att tillmötesgå kraven 

bättre. 

I den mellanliggande utvärderingen för handtaget togs enkla CAD-modeller fram 

över idéerna, som redovisades för Getinge. De valde då att välja ut en av idéerna 

(utvecklingsskissen av idé 5, se 4.1.6 Valt produktförslag) som skall arbetas 

vidare på för att ta fram en CAD-modell och ritning som kan skickas vidare till 

Getinges underleverantör för prototypframtagning. 

De produktförslag för hjulen som gick vidare från den primära utvärderingen har 

som första steg i den mellanliggande utvärderingen utvärderats mot önskemålen. 

Önskemålen har viktats genom en parvis jämförelse (se bilaga 14) som är en 

variant av den jämförelsen som (Cross, 2008) rekommenderar. Prototypförslag 12 

och 16 fick klart högst poäng och gick vidare för prototypframtagning. Vid en 

diskussion med Getinge angående de olika produktförslagen ansåg de att det även 

skulle tas fram en prototyp för produktförslag 18 då de såg detta som en intressant 

lösning. För bilder på prototypförslag 12, 16 och 18 se bilaga 15. 

Slutlig utvärdering 

I den slutliga utvärderingen togs prototyper fram på de olika 

hjulkonfigurationerna. När hjulkonfigurationerna testades upptäcktes att det var 

nödvändigt att extrahjulen som monterades på var SEKRETESS. Detta för att 

säkerställa att de alltid ligger mot golvet. 

Som ett utvärderingstest för de olika prototyperna genomfördes tester med en 

testgrupp på tio slumpvis utvalda personer. En grundligare beskrivning för hur 

testerna genomfördes kan ses i bilaga 3. Prototypförslag 16 gick inte att testa då 

prototypen inte höll för den belastade vikten. Detta gjorde att den uteslöts från 

testet. Se bilaga 16 för bilder på de olika testprototyperna. 

Från testerna framkom att de flesta föredrog idé 18. (konfiguration 1). 

4.1.6 Valt produktförslag 

Handtag 

Handtaget som gick vidare från idégenereringen och blev valt produktförslag ser 

ut enligt bilderna nedan. 
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 Bild 4.5. Valt produktförslag, handtag 

  

Det är ett handtag där användaren har flertalet greppmöjligheter på olika höjder. 

Det leder till att vagnen passar olika användare med olika antropometriska mått. 

Hjulkonfiguration 

Hjulkonfigurationen som blev vald att arbeta vidare med är en konfiguration med 

sex stycken hjul, enligt bilden nedan, SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS 

SEKRETESS. 

  

 Figur 4.6. Valt produktförslag, hjulkonfiguration 

4.2 Primärkonstruktion 

Då ej tid finns för primärkonstruktion av både hjulkonfigurationen och handtaget, 

beslutades det i samråd med Getinge att endast ta fram en primärkonstruktion på 

handtaget. Resultatet för hjulkonfigurationen blir därför principlösningen och 
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testprototypen. Däremot kommer ett designförslag tas fram på hur 

hjulkonfigurationen skulle kunna se ut vid framtagning av en primärprodukt. 

När ritningarna skickades till Getinges underleverantör för prototypframtagning 

av handtaget visade det sig att det inte gick att bocka handtaget som det var tänkt. 

Detta medförde att förändring av handtagets design krävdes. Två stycken 

omarbetningar av handtagets design behövdes innan det lyckades tas fram ett som 

gick att tillverka och som Getinge var nöjda med. Hur utvecklingen av 

handtagsdesignen ser ut kan ses i bilaga 17. Den nya handtagsdesignen som till 

slut gick vidare för primärkonstruktion kan ses på bilden nedan. 

  

 Bild 4.7. Principlösning efter ombearbetning i samråd med Getinges underleverantör 

4.2.1 Produktutkast 

Ett produktutkast av de olika delarna som ingår i handtaget och måttsättning av 

dem kan ses i bilaga 18. 

4.2.2 Komponentval 

Då handtaget endast består av två olika komponeter och Getinge redan har 

förutbestämt vilka komponenter som ska användas och i vilket material så finns 

det inget behov av att göra något komponentval för att undersöka vilka 

komponeter som är bäst för uppgiften. De olika komponenterna och i vilket 

material de tillverkas i kan ses i bilaga 18. Den delen som behöver 

detaljkonstrueras är ”handtagsdelen” av handtaget. Adaptern som används för att 

fästa hantaget i ramkonstruktionen finns redan färdig och tas in som en 

standardkomponent. 

4.2.3 Detaljkonstruktion 

Ett handtag med den designen som togs fram är lättast att tillverkas genom 

bockning. Det är också så som Getinge tillverkar sina handtag idag och det är den 

tillverkningsmetoden de vill använda sig ut av. Ritningen som skickades iväg till 

underleverantören för prototypframtagning kan ses i bilaga 18. 

4.2.4 Produktsamanställning 

En sammanställning av produkten kan ses i bilaga 18. 
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5. Resultat 

5.1 Handtag 

Resultatet av handtaget kan ses i bilaga 17 och 18. Det är ett handtag där 

användaren har möjlighet till två lägen för handen på handtaget. Ett 

horisontellgående läge och ett som sitter lite högre upp och är vinklat för att skapa 

en mer naturligt vinkel för handen. Den nya handtagsdesignen har ett djup som är 

145 mm mindre än originalhandtaget vilket ger en minskad svängradie, vilket 

leder till att vagnen blir lättare att manövrera i trånga utrymmen. Att ha kortat den 

totala längden på vagnen leder även till att vagnen kräver minder utrymme vid 

förvaring. 

5.2 Hjulkonfiguration 

Resultatet av principlösningen för hjulkonfigurationen kan ses i bilaga 15 bild 3. 

Det är en konfiguration med sex stycken hjul där det centrala hjulparet är 

SEKRETESS SEKRETESS. Ett SEKRETESS SEKRETESS gör att svängradien 

för vagnen är halverad och SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS 

SEKRETESS. 

Testerna som utfördes på de olika hjulkonfigurationerna visade att den valda 

hjulkonfigurationen i jämförelse med hur originalkonfigurationen ser ut upplevs 

som: 

 nästan fyra gånger lättare att köra på raksträckor 

 mer än dubbelt så enkel att svänga med 

 dubbelt så enkel att docka vagnen mot en räls 

 nästan tre gånger så enkel att manövrera genom en förvald bana 

Från observationer vid användartesterna kunde man se ett regelbundet mönster när 

vagnen skulle köras igenom en kurva. En vagn med sexhjulig hjulkonfiguration 

tog sig igenom kurvan mycket smidigare och med en mindre kraftansträngning av 

användaren än i jämförelse med vagnen i sitt originalutförande. När vagnen var i 

sitt originalutförande gled den lätt iväg i sidled och det krävdes en stor 

kraftansträngning av användaren för att få in den på rätt kurs igen. En beskrivande 

bild för ovanstående scenario kan ses i bilaga 19. 

6. Slutsatser 

Syftet och målet med det här examensarbetet var att utveckla Getinges SMART-

vagnar för att underlätta det dagliga arbetet för användaren. Detta skulle göras 

genom att förbättra manövreringen av lastvagnarna. Lösningen skulle vara helt 

eller delvis eftermonterbar hos kund. Resultatet av detta arbete är en sexhjulig 
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hjulkonfiguration med ett SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS och en ny 

design på handtaget. Hjulkonfigurationen och handtaget gör att vagnen blir lättare 

att manövrera. Handtaget går att eftermontera på plats hos kund, dock gör inte 

hjulkonfigurationen det. Detta gör att lösningen är delvis eftermonterbar hos kund. 

I bilaga 20 finns en jämförelse mellan kraven och önskemålen som är satta för att 

se hur väl lösningen uppfyller dessa. Från jämförelsen kan slutsatsen dras, att tio 

krav och önskemål är helt uppfyllda, fyra stycken är troligtvis eller delvis 

uppfyllda och ett önskemål är inte uppfyllt av totalt 15 stycken krav och 

önskemål. 

Slutsatsen som kan dras utav resultatet av detta examensarbete är att syftet, målet 

och de flesta av kriterierna och önskemålen är uppfyllda, detta gör att 

projektgruppen är mycket nöjda med resultatet. Även Getinge är mycket nöjda 

med resultatet och tar vid där detta arbete slutar för att arbeta vidare med 

projektet. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Vad förbättrar handtaget? 

På grund av tidsbrist hanns det inte med att utföra några tester för att undersöka 

vad det nya handtaget bidrar med. Detta medför att det inte finns några konkreta 

bevis för att det framtagna handtaget är bättre. Efter att projektgruppen testkört 

vagnen med det nya handtaget kan dock antagandet att det nya handtaget bidrar 

till förbättrad manövrering göras. Anledningen till att den nya designen på 

handtaget upplevs som bättre, tros bero på att handtagets djup minskat med 

145mm. Detta i sin tur leder till att vagnen kommer närmre kroppen och vagnen 

styrs mer över de bakre hjulen, vilket gör att det blir lättare att manövrera vagnen 

genom en sväng.  

 

Anledningen till att det inte fanns tid för att göra tester på handtaget var för att när 

handtaget levererades var det för kort tid kvar av projektet för att hinna utföra 

relevanta tester. 

6.1.2 Att Getinge valde handtag 

I början av arbetet med principframtagningen av en ny design på handtaget var 

tanken att, två till tre av produktförslagen skulle tas fram som enkla prototyper. 

Dessa skulle sedan genomgå tester för att på så vis, visa vilken handtagsdesign 

som var att föredra för att förbättra manövreringsförmågan, och ur ett ergonomiskt 

perspektiv. 
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Vid den primära utvärderingen sållades flertalet av idéerna bort och endast fem 

förslag åsterstod. Dessa fem visades upp för handledarna på Getinge, som valde 

att välja ut ett av förslagen som skulle arbetas vidare på för att ta fram en 

prototyp. Anledningen till att de valde ut ett av förslagen direkt utan att utföra 

några testar var för att vinna tid för att hinna ta fram en ordentlig prototyp från 

Getinges underleverantör i Estland.   

Projektgruppen ser det som en nackdel att några tester på handtagen aldrig 

genomfördes som det från början var tänkt. Detta eftersom det nu inte finns några 

garantier att det handtag som togs fram är det bästa utav produktförslagen. Till 

exempel hade det varit utav stort intresse att undersöka vilka fördelar/nackdelar 

det funnits med ett vertikalt grepp på handtaget. I flera av artiklarna som gåtts 

igenom gick det att läsa om studier som hade gjorts där författarna kom fram till 

att ett vertikalt handtag var bra på grund av det ger användaren valfrihet för vilken 

höjd den önskar att skjuta/dra vagnen. Det finns även fördelar med ett vertikalt 

handtag när en vagn skall svängas. Artiklarna som bekräftade detta var (Pheasant, 

1996), (Das et al. 2002) och (Jansen et al 2002). 

För det vinklade grepp som finns på handtaget som togs fram, har inga 

vetenskapliga artiklar hittats angående huruvida detta är att föredra eller inte. 

Projektgruppen anser ändå att det är en förbättring i jämförelse med att ha ett 

vanligt horisontellt grepp. Detta görs med anledning av att handen får en mer 

naturlig position. Att det är vinklat uppåt ses också som en fördel då det till viss 

mån får samma egenskaper som ett vertikalt grepp, vilket är bevisat att vara bättre 

då en lastvagn skjuts/dras. Det horisontella greppet som finns på handtaget är 

dock en nödvändighet eftersom knappsatsen (på den höj-/sänkbara vagnen) 

behöver det utrymmet för att den skall vara lätt att komma åt för användaren. 

En annan handtagsegenskap som till en början var av stort intresse, var att 

handtaget skulle kunna gå att justera i höjdled. Denna egenskap skulle ge 

användaren möjlighet att själv ställa in lämplig höjd. Detta fanns med som ett 

önskemål i kravprofilen. Det insågs dock tidigt att detta önskemål skulle bli svårt 

att uppfylla då det skulle komplicera kabeldragningen i rörkonstruktionen till 

knappsatsen på handtaget, samt att rengöring skulle försvåras då det hade krävts 

hål i rörkonstruktionen. 

Nu i efterhand inser man att tiden inte hade räckt till att ta fram prototyper för 

både handtag och hjulkonfiguration och att slutresultatet på det handtag som till 

slut togs fram blev bra eftersom man kan känna positiva skillnader. 
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6.1.3 Hjulkonfiguration 

Den slutgiltiga lösningen av hjulkonfiguration, produktförslag 18, gick till en 

början inte vidare från sållningen. Anledningen var att den inte uppfyllde 

önskemål 3, ”Höjd total tillverkningskostnad max 500SEK”. Trotts detta ville 

Getinge ta fram en prototyp för idén då dem såg den som högintressant. Efter 

användartesterna uppenbarade det sig dock, att om den slutgiltiga lösningen 

tillämpas, försvinner behovet av riktningslås på framhjulen. Vilket skulle medföra 

att dessa kan bytas ut mot billigare hjul utan riktningslås. Vilket innebär att 

önskemål 3 troligtvis uppfylls. 

Genomförda tester 

När man skall genomföra tester är det viktigt att man utför testerna på personer 

som motsvarar målgruppen precis som skrevs om i ”3.6 Användartest”. Då 

testerna utfördes i skolan fanns ingen tillgång till den målgrupp av testpersoner 

som hade varit optimalt. Detta gör att testerna inte blir lika säkra och 

verklighetstrogna som de hade blivit om de hade utförts mot rätt målgrupp. 

En annan faktor som är aktuell gällande testerna är i vilken omgivning testerna 

utfördes. Testverksamheten utfördes i en modellverkstad som hade bord 

uppställda runt om i lokalen. Dessa bord fick utgöra hinder och korridorer som 

vagnen kördes igenom. Detta för att försöka efterlikna den trånga miljön som 

finns i sterilcentralerna. En faktor som inte kunde göras något åt var vilket 

material golvet var av. I modellverkstaden är det ett mycket halt golv vilket inte 

riktigt motsvarar verkligheten då golvet i sterilcentralerna inte är lika hala utan har 

mer friktion i sig. Fördelen med att ha ett halare golv är att om vagnen inte glider 

på det hala golvet i svängarna så gör den garanterat inte heller det på ett mindre 

halt golv. 

Då svaren från testerna analyserades upptäcktes att alla kvinnor föredrog den 

femhjuliga konfigurationen (hjulkonfiguration 3) och alla män den sexhjuliga 

(hjulkonfiguration 1). Anledningen till varför det var så är oklar, men då 

huvudanvändare av vagnen är kvinnor är det definitivt något som måste tas i 

beaktning. 

Den femhjuliga konfigurationen hade inte passat på ett stativ för den höj-

/sänkbara vagnen. Det hade lett till att Getinge i så fall hade varit tvungna att 

tillverka två olika stativ för sina vagnar, ett för den höj-/sänkbara vagnen och ett 

för den fasta manuella vagnen, vilket i sin tur hade lett till ökad 

produktionskostnad. Därför anses det fortfarende att den sexhjuliga 

hjulkonfigurationen är att föredra. 
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6.1.4 Att en prototyp inte gick att testa 

Hjulkonfiguration 

Eftersom ingen åverkan fick göras på vagnen som lånats från Getinge, 

begränsades vilka prototyper som tester kunde utföras med. En av 

hjulkonfigurationerna gick inte att testa då den inte höll för lastens vikt. Detta 

medför att inga garantier kan lämnas att den vinnande hjulkonfigurationen är den 

bästa.  En jämförelse mellan den vinnande och ej testbara hjulkonfigurationen kan 

ändå göras. För den ej testbara hjulkonfigurationen hade rotationscentrum hamnat 

längre fram då mittenhjulen är placerade längre fram, vilket resulterar i en större 

svängradie. Dessutom hade det krävts större förändring av vagnens ram. Med 

dessa argument anses den vinnande konfigurationen som den rätta. Dock antags 

huvudfunktionen med de SEKRETESS hjulen hade gjort att funktionen, att 

vagnen inte skall glida i sidled när en kurva tas, hade varit ungefär likvärdig. 

Handtag 

Eftersom projektet avgränsats från att ta hänsyn till tillverkningskonstruktion så 

undersöktes inte vad det finns för olika kriterier och rekommendationer som gäller 

vid bockning av rör som är den aktuella tillverkningsmetoden för handtaget. Detta 

orsakade problem när prototypen på handtaget skulle tas fram eftersom den första 

designen inte gick att tillverka. Detta ledde till oönskad ombearbetning av 

designen på handtaget. Det är svårt att veta vilka begränsningar Getinges 

underleverantör har då knappt handledarna på Getinge visste. Genom att ha 

kunskap om tillverkningsmetoder för bockning hade detta problem kunnat 

undvikas. 

Eftersom det inte fanns möjlighet att ta fram det handtag som först valdes av 

Getinge, går det inte säga hur det hade stått sig mot det slutgiltiga handtaget. Den 

största skillnaden mellan det första designförslaget som togs fram (se bilaga 17) 

och den designen som blev (se bilaga 17) är att det första designförslaget har ett 

grepp som går vinkelrätt ut från vagnen och den slutgiltiga designen har ett grepp 

som är vinklat. Det vinklade greppet tros resultera i ett grepp som är mer naturligt 

för handen. 

7. Kritisk granskning 

Då den nya hjulkonfigurationen inte uppfyller önskemålet att lösningen ska kunna 

gå att bytas ut hos kund, måste troligtvis hela ramkonstruktionen bytas ut. Detta 

kommer innebära en extra kostnad för kunden om de vill ha den nya lösningen. 

Även inköp av helt nya vagnar kommer bli något dyrare då tillverkningskostnaden 

ökat något. Dock tror och hoppas projektgruppen att den nya hjulkonfigurationen 
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kommer innebära att det vardagliga arbetet kommer underlättas för användaren, 

vilket i slutändan innebär minskad risk för arbetsrelaterade skador som 

uppkommer från användandet av vagnen. Detta i sin tur kan spara pengar för både 

kunden och samhället då förhoppningsvis frånvaro på grund av arbetsrelaterade 

skador kan minska för användaren. Med en mer välmående personal och en vagn 

som är lättare att manövrera kan förhoppningsvis även steriliseringsprocessen 

effektiviseras något. 

Då troligtvis hela ramkonstruktionen behöver bytas ut innebär detta även en ökad 

belastning på miljön. Ramkonstruktionen är tillverkad i rostfritt stål, vilket medför 

att konstruktionen har en hög återvinningsgrad. Det ses även som positivt att 

möjligheten att endast byta ut ramkonstruktionen finns, istället för att ersätta hela 

vagnen. 

Då användartesterna inte utfördes med en testpanel som motsvarar den riktiga 

målgruppen, samt att ingen direkt hänsyn togs till att samtliga kvinnor i 

användartestet föredrog den femhjuliga lösningen, kan det inte till hundra procent 

sägas att man tagit hänsyn till olika människors behov och förutsättningar. Det är 

därför av stor vikt att Getinge vidare undersöker detta. Det som dock med 

säkerhet kan sägas utifrån användartesterna är att oavsett om den fem- eller 

sexhjuliga lösningen kommer användas, är det en klar förbättring i jämförelse med 

originallösningen. Vilket medför att oavsett kön och fysisk kapacitet, kommer det 

dagliga arbetet för användaren underlättas.  

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

7.1.1 Handtaget 

Det arbete som behöver göras innan handtaget kan börja produceras är att 

optimera det för tillverkningsprocessen. Så att det blir smidigt och effektivt att 

tillverka. Idag behöver handtaget enligt Getinges underleverantör tillverkas i två 

delar och sedan svettsas ihop, vilket inte är ekonomiskt försvarsbart vid 

serietillverkning. 

7.1.2 Hjulkonfiguration 

Innan den nya hjulkonfigurationen kan tas i bruk återstår en del arbete. För att 

principlösningen skall kunna användas på en sterilcentral krävs att man tar fram 

en hygienisk design för den. Förslagsvis tar Getinge kontakt med sin 

hjulleverantör för att undersöka ifall de kanske kan utveckla ett hjul som är 

SEKRETESS. Detta för att på så sätt få den SEKRETESS funktionen inbyggd i 

hjulhuset. Dessutom krävs det även att det tas fram en ny design på stativet till 

vagnen. Ett design förslag på hur en SMART-vagn med ett centralt hjulpar skulle 

kunna se ut kan ses i bilaga 21. Det är en design som till uteseendet följer den 
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design som idag finns på Getinges SMART-vagnar och där även utrustningen som 

krävs för att man skall kunna använda PD och den höj-/sänkbara funktionen får 

plats. 
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Bilaga 1 – Antropometriska mått och tabeller 

 

  

Bild 1. Tabell över antropomteriska mått för den Nederländska vuxna befolkningen (20-60år). 

Alla mått är i mm förutom vikt som är i kg.  (Pheasant 1996) Copyright© 

Bild 2. Antropometriska mått i 

stående kroppställning. (Pheasant 

1996) Copyright© 

Bild 3. Handens antropometriska 

mått. (Pheasant 1996) Copyright© 



Bilaga 2 – Riktlinjer för handtagsdesign. 

 

Checklistan nedan är framtagen av (Patkin, 2001), och består av mer än femtio kriterier som 

bör beaktas vid framtagning av handtag. Kriterierna delas in under tretton huvudkategorier. 

De kriterier som är relevanta för vår produkt kommer beskrivas, i annat fall kommer endast 

huvudrubriken med en kortare förklaring pressenteras då många av kriterierna främst riktar 

sig mot utformning av handhållna verktyg.  

1. Storlek 

 Längden bör vara minst 100-150 mm för att passa handflatans bredd, dock 

något längre för populationer med stora händer, samt kortare om det är tänkt 

att änden ska passa i handflatan.  

 Tjockleken bör vara så stor att tummen precis överlappar pek- och långfingret. 

En diameter på ungefär 30-40mm ger för en vuxen man ger maximal kraft.  

2. Form 

 Enhetlig diameter och en slät yta axiellt för att medge glidning.  

 En större diameter centralt då det finns behov för att motverka glidning.  

 Inga skarpa kanter eller upphöjningar i greppområdet då detta minskar 

komforten, styrkan, samt kan orsaka skador.  

3. Yta 

 Ytan bör vara slät i de fall glidning och rotation av handen ska medges. En 

slät yta bör vara icke reflekterande för att undvika bländning vid stark 

belysning. 

 Handtaget bör kunna bytas ut till följd av slitage.  

 Isolering mot värme, och vibrationer, samt stoppning mot plötsliga stötar.  

4. Säkerhet för att inte slinta 

 

5. Styvhet 

 Kraften som krävs för att använda handtaget bör vara mindre än en tredjedel 

av genomsnittligt maximum för användarpopulationen.  

 Handtaget ska inte vara löst, såvida det inte är av avsikt. 

6. Placering 

 Inom räckhåll och att handen är i sitt neutralläge.  

 Placeras så att man inte behöver luta kroppen, samt motverka obekväma 

armseparationer.  

7. Omgivning 

 Tillräckligt med utrymme runt handtaget så det är lätt att komma åt för att 

undvika skador på fingrar och obekväma arbetsställningar, samt att inte 

synfältet är blockerat.  

8. Beteckna funktion 

 Underlätta förståelsen för produktens funktion genom god semantik. 

 



9. Via sinnena märkbara funktioner 

 Respons för en utförd uppgift ska ges genom att vara synlig, påtaglig eller 

hörbar.  

10. Förvaring 

 Underlätta förvaring eller upphängning 

11. Särskilda funktioner 

 Underlätta rengöring 

 Kombinera flera funktioner i ett handtag 

12. Behov av skicklighet 

 Alla ska kunna utföra uppgiften. 

13. Validering 

 Genom experiment och testverksamhet 

  



Bilaga 3 - Genomförande av användartester för att få fram slutgiltig 

hjulkonfiguration 
 

Förberedelser 

 Syfte och mål: Att testa de olika hjulkonfigurationerna som gick vidare från den 

mellanliggande utvärderingen för att få fram en slutgiltig hjulkonfiguration.  

 Produkt: Manuell SMART-vagn med tre olika hjulkonfigurationer. Vagnen är lastad 

med 150kg. Original handtaget används vid testerna. 

 Användare/Testpersoner: Då det inte fanns någon möjlighet att utföra testet med 

personal från sterilcentralen i Halmstad, kommer tio stycken slumpvis utvalda 

studenter från Högskolan i Halmstad medverka i testet. 

 Uppgifter: Varje testperson kommer genomföra två olika uppgifter. Den första är att 

manöverera lastvagnen genom en uppmärkt bana, samt ett dockningstest där vagnen 

ska dockas mot en räls placerad på ett bord. Alla testpersoner genomför de båda 

testerna med samtliga hjulkonfigurationer. 

 Omgivning: Testerna kommer genomföras i en fiktiv miljö som ska motsvara det 

begränsade utrymmet som råder på sterilcentraler.  

 Data som ska samlas in: Hur lätta/svåra de olika testerna upplevs att utföra med de 

olika hjulkonfigurationerna, vilken av hjulkonfigurationerna testpersonerna föredrar. 

Hjulkonfigurationerna 

 

 

Bild 1. Hjulkonfiguration 1. SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS 



 

Bild 2. Hjulkonfiguration 2. Originalutförande där samtliga hjul kan rotera fritt 

  

 

 

Bild 3. Hjulkonfiguration 3. SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS 

 

 

  



Testbanan 

 

Bild 4. Ritning över testbanan. 

  



Genomförande: 

Inför testet informerades testpersonerna hur testerna kommer genomföras, samt en förklaring 

på hur testprotokollet ska fyllas i. Alla testpersoner i testpanelen börjar med att genomföra 

tester med hjulkonfiguration 1. Testet börjar med att en testperson i taget manövererar vagnen 

genom den bestämda testbanan, för att sedan genomföra ett test där vagnen ska dockas mot en 

räls som är placerad på ett bord. Testpersonerna väljer själva var och hur dem placerar sina 

händer på de angivna greppen. När båda testerna är genomförda får testpersonerna fylla i ett 

testprotokoll där de får bedöma hur svårt de upplevde att manöverera vagnen på raksträckor, 

vid svängar, generellt för testbanan, samt bedöma hur svårt det var att docka vagnen mot 

rälsen. Bedömningarna görs enligt en egengjord Borgs CR-10-skala som är utformad för att 

passa testerna. Testpersonerna gavs även möjligheten att lämna eventuella kommentarer. När 

samtliga testpersoner genomfört testerna med hjulkonfiguration 1 byggs vagnen om med en 

ny hjulkonfiguration och samma process uppreppas med hjulkonfiguration 2 och 3. När alla 

genomfört testerna med alla tre hjulkonfigurationerna får tespersonerna rangordna de olika 

hjulkonfigurationerna på en skala mellan 1 och 3, där 1 är den vagn dem tyckte var lättast 

överlag att manövrera. Under samtliga genomförande observerade minst en av testledarna 

genomförandet och förde lösa anteckningar.  

 

Bild 5. Grönmarkerade greppytor är tillåtna att hålla i vid genomförande av testerna. Rödamarkerade är inte tillåtna. 

Analys: 

Efter genomförandet av tester fördes resultatet in i tabeller och ett medelvärde, medianvärde, 

standardavvikelse och spridningen togs fram för varje hjulkonfiguration för samtliga bedömda 

punkter. Därefter jämfördes resultatet för de olika hjulkonfigurationerna för att få fram vilken 

av hjulkonfigurationerna som upplevdes som den bästa. Även resultatet från rangordningen av 

hjulkonfigurationerna, observationerna och testpersonernas egna kommentarer togs i 

beaktning vid analyseringen för att få fram den bästa hjulkonfigurationen. 

  



Frågor till testpanel 

 

Konfiguration:________________________________ 

 

Kön: Man  Kvinna 

 

Ålder:__________________ 

 

Enligt Borgs CR-10 skala, hur upplever du: 

Vagnens manövreringförmåga på raksträckor? 

Skala:_____ 

Kommentar:__________________________________________

___________________ 

 

Vagnens manövreringsförmåga när du svänger? 

Skala:_____ 

Kommentar:_____________________________________________________________ 

 

Vagnens förmåga att docka mot rälsen? 

Skala:_____ 

Kommentar:_____________________________________________________________ 

 

Vagnens manövreringsförmåga vid bantestet? 

Skala:_____ 

Kommentar:_____________________________________________________________ 

 

Rangordna vilken hjulkonfiguration tycker du överlag kändes bäst att manövrera? 

1 2 3 

0 Ingen svårighet alls

0,5 Extremt lätt

1 Mycket lätt

2 Lätt

3 Måttligt svårt

4

5 Svårt

6

7 Mycket svårt

8

9

10 Extremt svårt

• Maximal svårighet

Borgs CR-10 skala



Testresultat: 

 

Vagnens manövreringsförmåga på raksträckor 

  Poäng enligt Borgs CR-10 skala 

  Konfiguration 1  Konfiguration 2 Konfiguration 3 

Medelvärde 1,1 4 1,6 

Median 0,75 3,5 1 

Standardavvikelse 1,02 2,45 1,02 

Spridning 0-3 1-10 0-3 

 

Vagnens manövreringsförmåga när du svänger 

  Poäng enligt Borgs CR-10 skala 

  Konfiguration 1  Konfiguration 2 Konfiguration 3 

Medelvärde 2,9 6,8 2,5 

Median 2,5 7 2,5 

Standardavvikelse 1,76 1,25 0,81 

Spridning 0-6 5-9 1-4 

 

Vagnens förmåga att docka mot rälsen 

  Poäng enligt Borgs CR-10 skala 

  Konfiguration 1  Konfiguration 2 Konfiguration 3 

Medelvärde 2,1 4,2 2,2 

Median 2 4 2 

Standardavvikelse 1,14 1,25 0,60 

Spridning 1-5 3-6 1-3 

 

Vagnens manövreringsförmåga vid bantestet 

  Poäng enligt Borgs CR-10 skala 

  Konfiguration 1  Konfiguration 2 Konfiguration 3 

Medelvärde 2,4 6,8 3,2 

Median 2 7 3 

Standardavvikelse 1,50 1,72 1,33 

Spridning 0-5 4-10 2-6 

 

Resultat från rangordning 

Antal Konfiguration 1 Konfiguration 2 Konfiguration 3 

1:or 7 0 3 

2:or 3 0 7 

3:or 0 10 0 

 

  



Bilaga 4 – Viktiga faktorer för manuella transporthjälpmedels 

användarvänlighet 
 

 

 

Bild 6. Viktiga faktorer som påverkar användarvänligheten hos manuella transporthjälpmedel enligt 

(Mack et al. 1995) Copyright©.  

  



Bilaga 5 – Översiktsbild på godsflödet i sterilcentral 

 

 

 

Bild 7. Översiktsbild på hur godsets flöde på en sterilcentral kan se ut. Bilden publicerad med tillåtelse av Getinge 

Infection Control. 

 

  



Bilaga 6 – Krav och önskemål 

 

 

  

Kriterier och önskemål K/Ö

Flakhöjd = 802mm på fasta vagnar K1

Utrymme för knappsats placerad horisontellt: 300mm K2

Lätt att rengöra (inga trånga utrymmen) K3

Handtaget får inte vara i vägen för lasten K4

Hjulen med mera skall klara en totalvikt på 340kg K5

Diameter handtag med Rilsan ca 31mm K6

Plats för hand: 100mm K7

Handtagshöjd: 900-1000mm K8

Material: Rostfritt stål, EN 1.4301 och Rilsan behandlat K9

Maximal tillåten bredd på handtag 670mm K10

Möjlghet att dra kablage till knappsatts K11

Stativet bör ej ändras Ö1

SMART-koncept bör följas Ö2

Höjd total tillverkningskostnad max 500SEK Ö3

Förändringen skall gå att byta ut hos kund Ö4

Olika positioner för handen på handtaget Ö5

Handtag justerbart i höjdled Ö6



Bilaga 7 – Idéskisser handtag 

   

Ett tvådelat handtag med bekväm vinkel för ett neutralt grepp. Knappsatts är monterad 

vertikalt på höger handtag. 

  

Ett enkelt handtag som är en förlängning av stativet vertikalt uppåt med ett horisontellt 

handgrepp med plats för knappsats. 



   

Påminner om idéskiss 2 men tillåter användaren till ett bredare grepp vilket ger upphov till 

möjligheten av ett större moment vid rotation av vagnen. 

  

Ett tvådelat handtag med möjlighet till flertalet olika greppmöjligheter. 



   

Ett tvådelat handtag med möjlighet till både ett horisontalt och ett vertikalt grepp. 

   

Ovan skiss är en vidareutveckling av idéskiss 5 där man även har möjlighet till ett horisontalt 

grepp på två olika höjder och det vertikala greppet har en bekväm vinkel för ett mer neutralt 

grepp för handen. 



   

Ett handtag som ger möjlighet till ett flertal olika grepp, horisontellt, vertikalt och vinklat med 

45 grader, detta för att varje användare skall få välja vilket grepp som den föredrar. 

   

Ett handtag som är en kombination av ”F 5”och idéskiss 6. Handtaget ger ett horisontalt grepp 

på två olika höjder, ett vertikalt grepp och ett 45 grader vinklat grepp. 



 

Idéskiss 7 erbjuder ett tvådelat handtag med möjligheten till ett vertikalt och ett horisontellt 

grepp. För att öka anpassningen till varje användare är handtaget höj-/sänkbart. 

   

En handtagsdesign som påminner om handtaget på en handtruck som är vridbart då vagnen 

skall roteras. När vagnen körs rakt fram fälls handtaget upp och sätts fast mot vagnen. 



   

Ett handtag som påminner om idéskiss 3, men med skillnaden att detta handtag går först lite 

utåt för att sen svänga tillbaka in mota vagnen igen. Detta ger ut över det horisontella ett 

vinklat grepp för en mer naturell hållning för handen. 

 

En handtagsdesign som erbjuder till användaren ett vertikalt och ett horisontellt grepp. 

 



 

Ovanstående skiss är en vidareutveckling av idéskiss 10. Handtagsdesignen ger ett 

horisontellt, ett vertikalt och ett 45 grader vinklat grepp. 

  



Bilaga 8 – Idéskisser hjulkonfiguration och övrigt 

 

Idéskiss 11 beskriver en rotationsplatta som sitter monterad längst fram på vagnen som sänks 

ner till golvet när vagnen skall svänga. Detta gör att framänden på vagnen lyfts upp och 

vagnen roteras runt rotationsplattan. 

   

En hjulkonfiguration med ett SEKRETESS SEKRETESS. 



 

En vagn med höjd tyngdpunkt 

 

Idéskiss 14 är en vagn med ett nytt underrede med en roterbar hjulanordning. 



 

Idé 15 innehåller en ny hjulanordning fram på vagnen som är roterbar. 

 

Idéskiss 16 är en femhjulig hjulkonfiguration där det främre hjulparet är flyttat bakåt lite och 

SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS. 



 

Ovan idéskiss beskriver en vagn med en ny hjulkonfiguration. Sex hjul, två längst fram, längst 

bak och centralt på vagnen. 

 

Skissen beskriver en sexhjulig konstruktion med ett SEKRETESS SEKRETESS. 



 

En vagn med en styrning som man kan likna vid hur en bandvagn styrs. Alla hjulen svänger 

samtidigt när användaren drar i en spak. 

  



Bilaga 9 – Brainstorming: Förenkla manövrering av SMART-vagn  

 

  



Bilaga 10 – Brainstorming: Hjul 

 

  



Bilaga 11 – Utvärdering av produktförslag för handtag 

 

 

 

 

  

Kriterier och önskemål K/Ö Skiss 1 Skiss 2 Skiss 3 Skiss 4 Skiss 5

Utrymme för knappsats placerad horisontellt: 300mm K2 0 1 4 0 0

Lätt att rengöra (inga trånga utrymmen) K3 4 4 4 4 4

Handtaget får inte vara i vägen för lasten K4 0 4 4 4 4

Diameter handtag med Rilsan ca 31mm K6 4 4 4 4 4

Plats för handbredd: 100mm K7 4 0 4 4 4

Handtagshöjd: 900-1000mm K8 4 4 1 4 4

Material: Rostfritt stål, EN 1.4301 och Rilsan behandlat K9 4 4 4 4 4

Maximal tillåten bredd på handtag 670mm K10 4 4 4 0 4

Möjlghet att dra kablage till knappsatts K11 4 4 4 4 4

Totalt 28 29 33 28 32

Kriterier och önskemål K/Ö Skiss 6 Skiss 7 Skiss 8 Skiss 9 Skiss 10

Utrymme för knappsats placerad horisontellt: 300mm K2 4 0 4 4 4

Lätt att rengöra (inga trånga utrymmen) K3 4 3 2 4 3

Handtaget får inte vara i vägen för lasten K4 4 4 4 4 4

Diameter handtag med Rilsan ca 31mm K6 4 4 4 4 4

Plats för handbredd: 100mm K7 4 4 4 4 3

Handtagshöjd: 900-1000mm K8 1 4 4 1 4

Material: Rostfritt stål, EN 1.4301 och Rilsan behandlat K9 4 4 4 4 4

Maximal tillåten bredd på handtag 670mm K10 4 4 4 4 4

Möjlghet att dra kablage till knappsatts K11 4 1 1 4 2

Totalt 33 28 31 33 32

Poäng

0 Otillräcklig

1 Svag

2 Tillräcklig

3 Bra

4 Utmärkt



Bilaga 12 – Utvärdering av produktförslag för hjulkonfigurationer 

och övrigt 
 

 

 

 

  

Kriterier och önskemål K/Ö Viktning Skiss 11 Skiss 14 Skiss 15

Flakhöjd = 802mm på fasta vagnar K1 4 4 4

Lätt att rengöra (inga trånga utrymmen) K3 1 0 0

Hjulen med mera ska klara en totalvikt på 340kg K5 3 3 3

Totalt 8 7 7

Poäng
Viktnings

poäng
Poäng

Viktnings 

poäng

Stativet bör ej ändras Ö1 1 2 2 0 0

SMART-koncept bör i följas Ö2 2 3 6 3 6

Höjd total tillverkningskostnad max 500SEK Ö3 3 3 9 1 3

Förändringen skall gå att byta ut hos kund Ö4 1 0 0 0 0

Totalt 17 9

Skiss 12 Skiss 13

4

4

4

12

4

4

4

12

Kriterier och önskemål K/Ö Viktning Skiss 19

Flakhöjd = 802mm på fasta vagnar K1 4

Lätt att rengöra (inga trånga utrymmen) K3 1

Hjulen med mera ska klara en totalvikt på 340kg K5 4

Totalt 9

Poäng
Viktnings 

poäng
Poäng

Viktnings 

poäng
Poäng

Viktnings 

poäng

Stativet bör ej ändras Ö1 1 2 2 1 1 3 3

SMART-koncept bör följas Ö2 2 3 6 2 4 4 8

Höjd total tillverkningskostnad max 500SEK Ö3 3 3 9 0 0 1 3

Förändringen skall gå att byta ut hos kund Ö4 1 0 0 0 0 0 0

Totalt 17 5 14

Skiss 16 Skiss 17 Skiss 18

4 4

4

4

12

4

4

12

4

4

4

12

Poäng

0 Otillräcklig

1 Svag

2 Tillräcklig

3 Bra

4 Utmärkt



Bilaga 13 – Principlösningar för handtag som gick vidare efter 

utvärdering.  
 

 

Bild 8. Produktförslag 3. 

 

 

Bild 9. Vidareutveckling av produktförslag 5. 

  



 

Bild 10. Fusion mellan vidareutvecklingen av produktförslag 5 och produktförslag 6. 

 

 

Bild 11. Produktförslag 9. 

  



 

Bild 12. Produktförslag 10. 

  



Bilaga 14 – Parvis jämförelse av önskemål 

Vid en parvis jämförelse jämför man önskemålen mot varandra för att få fram vilka av 

önskemålen som är viktigast att uppfylla. Om till exempel önskemål Ö1 anses viktigare än 

Ö2, får Ö1 ett plus (+), och om Ö2 anses viktigare får Ö1 ett minus (-). Därefter sammanställs 

antalet minus vertikalt och antalet plus horisontellt. Antalet minus i vertikalled och antalet 

plus i horisontelled summeras sedan och beroende på hur många plus och minus ett önskemål 

får ges ett viktningspoäng. Viktningspoängen används sedan i den mellanliggande 

utvärderingen av produktförslagen.   

 

Bild 13. Önskemål för vagnen 

 

 

Bild 14. Parvis jämförelse av önskemål och viktningstabell för hjulkonfigurationer och övrigt. 

  

  

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

Ö6

Stativet bör ej ändras

Handtag justerbart i höjdled

SMART-koncept skall följas i största möjlig mån

Höjd total tillverkningskostnad max 500SEK

Förändringen skall gå att byta ut hos kund

Olika positioner för handen på handtaget

Önskemål Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Antal + Totalt antal + och - Viktning

Ö1 - - - 0 0 1

Ö2 - + 1 2 2

Ö3 + 1 3 3

Ö4 0 1 1

Antal - 0 1 2 1

Antal +/- Viktning

0-1 1

2 2

3 3



Bilaga 15 – Principlösningar för hjulkonfigurationer som gick vidare 

efter utvärdering.  
 

 

Bild 15. Produktförslag 12. Riktningslåst hjul i centrum. 

 

 

Bild 16. Produktförslag 16. SEKRETESS SEKRETESS. Bilden är något missvisande då det främre hjulparet ska flyttas 

bak något. 



 

Bild 17. Produktförslag 18. Ett extra hjulpar i mitten med SEKRETESS. 

  



Bilaga 16 – Bilder på testprototyper av hjulkonfigurationer 

 

 

Bild 18. Testprototyp av produktförslag 12, med SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19. Testprototyp av produktförslag 12. Mittenhjul sett bakifrån. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20. Testprototyp av produktförslag 18. Extra hjulpar i mitten med SEKRETESS SEKRETESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21. Prototyp av SEKRETESS.  



 

Bild 22. Vagnens originalhjulkonfiguration. 

  



Bilaga 17 – Handtagets utveckling 

 

 

  



Bilaga 18 – Ritningar 
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Bilaga 19 – Bild på vagnens förbättrade manövrering med ny 

hjulkonfiguration 
 

 

Bild 1. Observerat beteende på vagnen vid manövrering vid svängar med originalhjulkonfiguration. Vagnen har en 

tendens att fortsätta i framåtriktningen och glida i sidled trots att man svänger. Detta medför att mer kraft krävs för att 

utföra uppgiften. 

 

Bild 2. Oberverat beteende på vagnen vid manövrering av produktförslag 18. Tack vare de SEKRETESS SEKRETESS 

följer vagnen den tänkta svängbanan betydligt bättre och vagnen blir lättare att manövrera.  



Bilaga 20 – Jämförelse mellan resultatet och kraven och 

önskemålen 
 

K1: Flakhöjd = 802 mm på fasta 

vagnar 

Uppfyllt 

K2: Utrymme= Utrymme för 

knappsats placerad horisontellt: 300 

mm 

Uppfyllt 

K3: Lätt att rengöra (inga trånga 

utrymmen) 

Uppfyllt för handtaget, 

hjulkonfigurationen behöver 

vidareutvecklas 

K4: Handtaget får inte vara i vägen 

för lasten 

Uppfyllt 

K5: Hjulen med mera ska klara en 

totalvikt på 340kg 

Uppfyllt efter framtagning av 

primärlösning för hjulkonfigurationen 

K6: Diameter handtag med Rilsan ca 

31 mm 

Uppfyllt 

K7: Plats för handbredd: 100 mm Uppfyllt 

K8: Handtagshöjd: 900-1000 mm Uppfyllt 

K9: Material: Rostfritt stål, EN 

1.4301 och Rilsan behandlat 

Uppfyllt 

K10: Maximal tillåten bredd på 

handtag 670 mm 

Uppfyllt 

K11: Möjlighet att dra kablage till 

kanppsats 

Uppfyllt 

Ö1: Stativet bör ej ändras Ej uppfyllt 

Ö2: SMART-koncept bör följas Uppfyllt 

Ö3: Höjd total tillverkningskostnad 

max 500 SEK 

Troligtvis uppfyllt 

Ö4: Förändringen skall gå att byta ut 

hos kund 

Delvis uppfylld, handtag går 

 

  



Bilaga 21 – Designförslag på slutgiltig lösning 

 

 

 

Bild 3. Designförslag på slutgiltig lösning med sexhjulig hjulkonfiguration och nytt handtag. 

 

Bild 4. Designförslag på slutgiltig lösning med sexhjulig hjulkonfiguration och nytt handtag. 
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