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SAMMANFATTNING 

Varje år tar SOS Alarm emot 3,5 miljoner nödsamtal via 112 och drygt en miljon av dessa 

nödsituationer är ärenden där ambulans behöver tillkallas. Att arbeta inom 

ambulanssjukvården är mycket fysiskt krävande och yrket är överrepresenterat vad det gäller 

förslitningsskador, främst på ländrygg och axlar. Ambulanspersonal utför dagligen många 

tunga lyft, där marklyftet är ett av de tyngsta. Marklyftet utförs då en patient ska lyftas från 

marknivå upp till höfthöjd för att sedan kunna transporteras vidare till ambulansen. Lyftet 

utförs vanligtvis med hjälp av enklare transportbårar.  

Enligt ergonomiska rekommendationer ska arbete under knähöjd och över axlar undvikas. 

Marklyftet startar alltid under knähöjd vilket gör att startpositionen inte är fördelaktig och 

skaderisken är stor. Det är även många yttre faktorer som kan påverka lyfttekniken negativt, 

exempelvis ojämna underlag, trånga utrymmen eller oroliga patienter. 

I detta examensarbete har en produkt utvecklats för att ersätta marklyftet. Den är unik i sitt 

slag och löser ett stort problem som ingen aktör tidigare funnit en lösning på. Med hjälp av 

produkten kan marklyftet numera utföras med minimalt behov av mänsklig kraft. Produkten 

förenklar väsentligt hanteringen av patienter och kommer på sikt att minimera antalet 

arbetsskador inom ambulanssjukvården.  
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ABSTRACT 

Every year SOS Alarm receives 3.5 million emergency calls via 112 and an ambulance is 

needed in one million of these situations. Working as a paramedic is very physically 

demanding and the profession is over-represented, in terms of attritional wear on the lower 

back and the shoulders. Every day the paramedics need to perform many heavy lifts and the 

deadlift is one of the most demanding. They perform a deadlift when a patient should be lifted 

from the ground up to height of the haunch. When the deadlift is completed, the paramedics 

transport the patient to the ambulance. 

Work below the knees and over the shoulders should not occur by ergonomic 

recommendations. When the paramedics perform a deadlift it’s always start below their knees 

which means that the start position is not advantageous and there is a high risk to be injured. 

There are many factors that can affect the lifting situation in a negative way for example 

uneven surfaces, tight spaces and worried patients.  

In this project a unique product has been developed to replace the deadlift which is a huge 

problem that no one else has solved before. By using the product, the deadlift can now be 

done with minimal use of human power. The product significantly simplifies the care of the 

patients and will reduce work-related injuries in the pre-hospital medical care. 
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FÖRORD 

Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen för examensarbetet CareEagle. Projektet har 

bedrivits av Emilia Bondéus och Josefin Ellmarker, studenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har genomförts 

inom kursen Produktutveckling och innovationsledning, 22,5 högskolepoäng.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Björn Holmqvist, VD på företaget AB Germa 

som gav oss projektidén. Vi uppskattar det goda samarbetet och det stora förtroendet som vi 

har fått från dig.  

Vi vill även tacka Karl-Olof Niklasson, VD på företaget Lysekilen AB, för all hjälp med 

tillverkning av prototypen.  

Ett stort tack går också till ambulansstationerna i Göteborg(Sahlgrenska), Halmstad och 

Ängelholm som vi fick möjlighet att besöka under vår användarstudie. Vi uppskattar 

verkligen det goda mottagandet och den värdefulla kunskap vi fick med oss.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till vår handledare Pär-Johan Lööf, Högskolan i 

Halmstad, för god vägledning genom hela projektet.  

 

Halmstad 2016-05-22 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Josefin Ellmarker Emilia Bondéus 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljoner nödsamtal via 112. Drygt en miljon av dessa 

nödsituationer är ärenden där medicinsk hjälp behövs och då i form av ambulans (SOS Alarm, 

2015). Ambulansyrket innebär i många fall tunga lyft av patienter (Ambulansförbundet, 

2015), där marklyftet är ett av det tyngsta. 

Ambulanspersonalen utför ett marklyft då en patient ska lyftas från marknivå upp till 

höfthöjd, för att sedan transportera patienten vidare till ambulansen. Förutsättningarna för att 

tillämpa god lyftteknik vid marklyftet är sällan optimala och stressade situationer är vanligt 

förekommande. Ambulanspersonalen ställs ständigt inför oväntade händelser då olyckor kan 

uppstå när och var som helst. Ojämna underlag, trånga utrymmen och oroliga patienter är 

yttre faktorer som påverkar lyfttekniken negativt. Det kan exempelvis ge upphov till onödiga 

vridmoment och hastiga rörelser som bidrar till en försämrad lyftteknik, vilket markant ökar 

risken för skada (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Ambulansyrket är mycket fysiskt krävande och överrepresenterat vad gäller 

förslitningsskador på ländrygg och axlar (Ambulansförbundet, 2015). Enligt arbetsmiljöverket 

ska tunga lyft undvikas då det kan innebära akut överbelastning redan vid enstaka lyft 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Vidare påpekar arbetsmiljöverket att manuella lyft, där bördan 

väger mer än 25 kg, normalt inte ska förekomma (Arbetsmiljöverket, 2015). Vid 

olyckssituationer är det mycket ovanligt att ambulanspersonal behöver lyfta patienter under 

25 kg, de flesta patienter väger betydligt mer. Det kan slutligen konstateras att marklyftet är 

ett problematiskt lyft och yrket ställer stora krav på ambulanspersonalens fysik. 

1.2 Problembeskrivning 

Idag lyfts en svårt skadad person från marknivå upp till höfthöjd, enbart genom mänsklig 

fysisk kraft. Innan marklyftet kan utföras placeras en transportbår under patienten för att 

ambulanspersonalen ska kunna transportera denne till ambulansen. Vilken typ av transportbår 

som används beror på patientens skada och tillstånd. Nedan illustreras startpositionen vid 

dagens utförande av marklyftet. 

 

 

  

 

Figur 1 Marklyftet vid startposition (J. Karmert, 2016).
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Ett ergonomiskt lyft sker först när arbetsbördan är ovanför knähöjd vilket innebär att 

marklyftet inte är optimalt ur ett ergonomiskt perspektiv (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Under projektet ska en produkt utvecklas med syfte att kunna lyfta en patient från marknivå 

med minimalt eller helt utan behov av mänsklig kraft. Förhoppningen är att eliminera ett av 

det mest krävande lyften som ambulanspersonal dagligen utsätts för i sitt arbete. 

1.3 Projektmål 

Målet är att utveckla ett flertal gångbara koncept för att kunna utföra marklyftet med minimalt 

behov av mänsklig kraft. Det mest lämpade konceptet ska realiseras i en väl fungerande 

prototyp.  

1.4 Effektmål 

Den framtagna produkten ska förenkla de tunga lyft som sker då en skadad person ska lyftas 

från marknivå. På längre sikt ska produkten bidra till förbättrad arbetsmiljö för 

ambulanspersonal och på så sätt minimera antalet arbetsskador. 

1.5 Avgränsningar  

I projektet sätts avgränsningar för att kunna begränsa dess omfattning samt tydliggöra 

arbetsramarna. Detta för att fokusera på de mest centrala och relevanta områdena. Följande 

avgränsningar är uppsatta:  

- Om produktens konstruktion kräver samspel med ambulansbåren kommer produktens 

lyftanordning inte anpassas efter konkurrenternas bårar. Produkten ska då utvecklas 

efter Allfabåren, som moderbolaget Ferno Norden säljer (Ferno Norden, 2015).  

- Projektet kommer inte fokusera på rekommendationer för ergonomisk lyftteknik 

utanför Sverige.  

- Projektet ska enbart fokusera på paketering av tekniken och inte på metoden för hur ett 

optimalt ergonomisk lyft bör utföras med hjälp av produkten.   

- Det är enbart det slutliga konceptet som ska tillverkas i en prototyp.   

- Projektgruppen ansvarar inte för vidare försäljning och marknadsföring av produkten.  

1.6 Uppdragsgivare  

Projektet bedrivs i samarbete med AB Germa, ett väletablerat företag som utvecklar och 

tillverkar utrustning för kritiska situationer. Företaget AB Germa namnges nedan med 

benämningen Germa. För fullständig företagsbeskrivning se bilaga 1. 

 

 

 

 

  



3 

 

2. PROJEKTBESKRIVNING 

2.1 Intressenter  

Att kartlägga projektets intressenter ger en bättre struktur i utvecklingsarbetet. Genom 

kännedom om direkta och indirekta intressenter kan projektets resultat enklare uppfylla 

förväntningar och möta efterfrågan.  

2.1.1 Projektgruppen  

Projektgruppen driver projektet med förhoppning om att företaget Germa ska mottaga det 

uppkomna resultatet med positivitet och i ett senare skede lansera produkten på marknaden. 

Projektmedlemmarnas mål är också att under arbetet utvecklas som produktutvecklare och få 

mer erfarenhet i att driva projekt.  

2.1.2 Samarbetspartners  

Företaget Germa är uppdragsgivare och ägare till projektidén. Germa har ett stort intresse av 

projektets utfall eftersom det kan resultera i ny produkt till deras befintliga produktsortiment.  

2.1.3 Nyckelintressenter  

I Sverige köps utrustning in till varje ambulansstation genom respektive landsting och de kan 

i detta fall ses som en nyckelintressent. Utöver landstingen finns det även privata aktörer på 

marknaden som ansvarar för inköp av ambulansutrustning.  

Produkten riktar sig främst till personal inom ambulanssjukvården, de är alltså själva 

användaren av produkten och har ett stort intresse i projektets utfall. Problematiken med 

marklyftet är ett utbrett problem som sträcker sig världen över och de tänkta användarna blir 

därmed stort till antalet. En ytterligare potentiell målgrupp för produkten är personal inom 

räddningstjänsten. 

2.2 Projektorganisation 

I projektorganisationen ingår projektmedlemmarna, Emilia Bondéus och Josefin Ellmarker, 

vilka i huvudsak bedriver projektet. Projektmedlemmarna delar solidariskt på ansvaret och 

arbetsbördan och har således lika mycket bestämmanderätt. 

Samarbetspartners och uppdragsgivare är företaget Germa, där Björn Holmkvist är 

kontaktperson. Designer, Eva Larsson och produktion och inköpschef Patrik Thornström, är 

också viktiga resurser från den övriga samarbetsorganisationen inom företaget. Handledare 

Pär-Johan Lööf, Högskolan i Halmstad, är även en del av projektets organisation. För mer 

utförlig sammanställning av projektorganisationen, se bilaga 2. 
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2.3 Kravspecifikation  

Krav har utformats för att skapa struktur i utvecklingsarbetet och möjliggöra att projekts mål 

kan uppnås.  

Den tilltänkta produkten ska:  

- kunna lyfta bår och patient 55,6 cm upp från marknivå.  

- klara av att lyfta en totalvikt på 160kg. 

- kunna lyfta bår och patient under 10 sekunder. 

- inte kräva fler än två personer vid hantering.  

- väga mindre än 10 kg. 

- utvecklas med hänsyn till människans tyngdfördelning. 

- vara lättförståelig och användarvänlig.  

- vara utvecklad för att passa flertalet olyckssituationer.  

- upplevas som trygg av patient.  

- kunna återgå till ursprungligt läge.  

- vara möjlig att komprimera.  

- vara en integrerad lösning.  

2.4 Önskemål 

- Produkten ska, vid utfört lyft, kunna placeras direkt ovanpå Allfabåren.  

- En person ska på egen hand kunna hantera produkten. 

- Den tilltänkta produkten ska passa till så stor del av Germas produktsortimentet som 

möjligt, det vill säga kunna anpassas till flera bärhjälpmedel. 

- Produkten ska kunna lyfta bår och patient från marknivå upp till lårhöjd.  

- En integrerad lösning utan intrång i bår.  

2.5 Budget  

Företaget kommer enligt avtal att stå för de stora kostnaderna som projektet innebär. De stora 

kostnaderna avser framtagning av prototyp samt resekostnader. Eftersom 

projektmedlemmarna inte är anställda av företaget, utan bedriver projektet som en del av dess 

utbildning på Högskolan i Halmstad, kommer ingen hänsyn tas till kostnad för nedlagd 

arbetstid. För budget, se bilaga 2.  
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3. TEORI  

3.1 Biologisk variation  

Vi 20-25 års ålder är människokroppens fysik som bäst och därefter försämras de olika 

funktionerna succesivt med åren. Exempel på funktioner som förändras är muskelstyrka, 

syreupptagningsförmåga och skelettets hållfastighet. De förändringar som sker i kroppen med 

åren gör att risken för att drabbas av arbetsskador ökar med åldern. På grund av skador och 

sjukdomar tvingas många att sluta i förtid. Många slutar också eftersom deras kroppar inte 

klarar av att hålla ett tillräckligt högt arbetstempo.  

Den minskning som sker i fysisk kapacitet är i många yrken inte ett hinder. Det finns dock 

branscher som fortfarande kräver stor fysisk kapacitet. Att behålla de äldre yrkesverksamma 

är viktigt då de innehar mycket värdefull kunskap och erfarenhet. Arbetet bör därför anpassas 

efter de äldre med hjälp av exempelvis tekniska hjälpmedel.  

Den fysiska kapaciteten skiljer sig mellan kvinnor och män och rent generell har män större 

fysiskt kapacitet, viktigt att notera är dock att det finns vissa undantag. Vad gäller 

syreupptagningsförmåga har kvinnor cirka 70-80 procent av mannens maximala 

syreupptagningsförmåga. Av männens maximala muskelstyrka har kvinnor cirka 50-80 

procent av denna. Muskelstyrkan skiljer sig främst i de övre extremiteterna.  

Inom vissa branscher ställs absoluta krav på fysisk kapacitet. Detta gäller främst olika 

funktioner inom räddningstjänsten. Männen uppnår oftast och i större utsträckning de ställda 

kraven på fysisk kapacitet, vilket innebär att yrken inom räddningstjänsten består av större 

andelen män (Hägg, Ericson & Odenrick, 2016). 

3.2 Belastningsergonomi 

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi för att 

minimera risken för ohälsa i arbetslivet. Enligt lag har alla anställda i Sverige rätt till en bra 

och säker arbetsmiljö. Nedan följer ett utdrag ur Arbetsmiljösverkets föreskrifter och 

allmänna råd om belastningsergonomi. 

”Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom 

arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som 

innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.”  

Det finns fem olika typer av belastningar som bör identifieras enligt Arbetsmiljösverket 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Några av identifierade belastningarna är följande:  

Enstaka höga belastningar – Tunga lyft som kan medföra akut överbelastning. 

Epidemiologisk forskning visar på att återkommande tunga lyft ökar risken för ryggbesvär. 

Denna risk mångdubblas dessutom om arbetsställningen är ogynnsam och ger upphov till 

sneda eller vridna lyft (Hägg, Ericson & Odenrick, 2016). 

Upprepade måttliga belastningar – Kan skapa problem om arbetet utförs under längre tid. 

Statiskt muskelarbete – Innebär att muskeln arbetar i samma längd, det vill säga, att den 

spänns utan att det sker en rörelse i muskelleden. Statiskt arbete innebär att muskeln inte får 

chans att vila och därför försämras dess funktion. Sådan belastning kan innebära skadlig 

påfrestning på lång sikt.   

Ensidig belastning – Kan uppstå om likartade arbetsuppgifter utförs under lång tid och utan 

tillfälle för vila eller omväxling. 



6 

 

Enligt arbetsmiljöverket innebär tung manuell hantering risk för överbelastningsskador. 

Manuell hantering avser fysiskt kroppsarbete av bland annat bärande, lyftande, dragande och 

släpande karaktär. De mest utsatta kroppsdelarna vid manuell hantering är framförallt 

ländrygg, skuldror och armar. Risken blir än mer påtaglig om hanteringen dessutom innebär 

dålig arbetsställning. Det är också möjligt att knäskador uppkommer om arbetet innebär lyft 

med väldigt böjda knän eller om arbetstagaren lyfter tungt på sneda, ostadiga eller hårda 

underlag. Vid tunga lyft påverkas både hjärta och lungor och vid dessa arbetsmoment krävs 

god kondition och styrka. Fastän yrkesutövaren besitter detta kan arbetet ändå innebära en 

risk. 

Om den manuella hanteringen avviker från det optimala kan det uppstå akuta 

överbelastningsskador på leder, muskler och senor. Ett exempel på detta kan vara om en 

individ som ska förflyttas inte medverkar på förväntat sätt eller om denne överhuvudtaget inte 

alls medverkar till förflyttningen. Ansträngningen i denna typ av situation blir ofta mycket 

större än normalt. 

Enligt arbetsmiljöverket ska tunga lyft undvikas för att minimera ryggskador. Manuella lyft, 

där bördan väger mer än 25 kg, ska normalt inte förekomma. Istället för manuell hantering 

ska tekniska hjälpmedel användas. För att tillämpa god lyftteknik ska bördan hållas intill 

kroppen och lyft med vridningsmoment bör undvikas. Funktionell arbetsutrustning och 

hjälpmedel ska prioriteras och användas i största mån för att undvika förslitningsskador 

(Arbetsmiljöverket, 2012).  

3.3 Antropometri  

Arbetsplatser och verktyg bör vara utformade efter människan och dess egenskaper. Dåligt 

anpassade arbetsmiljöer påverkar hälsan, välbefinnandet och säkerheten på ett negativt sätt. 

Effektiviteten och kvaliteten på arbetet påverkas även negativt om arbetsplatsen är bristfälligt 

utformad.  

Grundläggande antropometri används för att utforma arbetsplatser och verktyg anpassade 

efter människan. Antropometrisk data är samlad information om bland annat människans 

kroppsmått och proportioner. Vid utformning av olika produkter används antropometrisk data 

och beroende på vilket tillvägagångssätt som tillämpas används olika percentiler. Om den 

antropometriska datan avser kroppslängd innebär den 5:e percentilen att individen är kortare 

än de andra 95 procenten av jämförelsegruppen. Den 95:e percentilen innebär istället att 

individen är längre än 95 procent av jämförelsegruppen och den 50:e motsvarar medianvärdet 

för jämförelsegruppen. Några av de olika tillvägagångssätten som används för design av 

arbetsplatser och produkter presenteras nedan.   

Design för alla  

Vad gäller design för alla är målgruppen både kvinnor och män, vilket för med sig en stor 

variationsvidd och olika mått. Behovet av justering i design ökar i och med 

användarpopulationens variation och gränsen sätts därför mellan den 5:e och 95:e percentilen.  

Design för medelindividen  

Strategin innebär att produkten eller arbetsplatsen designas efter populationens median eller 

medelvärde (Hägg, Ericson & Odenrick, 2016). 
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3.4 NIOSH lyftekvation  

NIOSH är en förkortning för The National Institute of Occupational Safety and Health i USA 

och lyftekvationen är framtagen av experter vid institutet.  

NIOSH lyftekvation används för att analysera lyftarbeten och kunna upptäcka och identifiera 

risker med olika lyft. Metoden används därefter för att kunna utvärdera riskerna samt 

klassificera dess nivå. Syftet med metoden är att kunna utvärdera olika arbeten där lyft 

förekommer och på så sätt minimera de lyft som ligger till grund för belastningsskador. 

Utifrån analysen beräknas ett värde fram på Recommended Weight Limit (RWL), vilket är 

den rekommenderade maxtyngden som bör lyftas och hanteras. Detta värde beräknas fram 

med hjälp av ett par olika faktorer som vägs samman. Faktorerna fås fram genom att ta 

hänsyn till exempelvis arbetshöjd, arbetsavstånd, frekvens med mera. Den aktuella lastvikten 

divideras med värdet för RWL och ett värde på lyftindex framkommer. Värdet på lyftindex 

används för att avgöra om lyftet är skadligt eller inte. Vid ett lyftindex mindre än 1,0 antas 

arbetet som säkert. Om värdet på lyftindex ökar blir risken för skada större (Osvalder, Rose & 

Karlsson, 2015) och ett lyftindex på 3,0 eller högre innebär risk för skada (Waters et al., 

1994).  
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4. METOD  

4.1 Arbetsstruktur  

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att skapa en fungerande och 

ändamålsenlig arbetsstruktur. Sista rubriken belyser hur de olika metoderna har tillämpats 

inom projektets ramar.  

4.1.1 ProjectBase 2.0  

ProjectBase är en generell projektmodell som används för att effektivisera planering och 

styrning av projekt. Projektmodellen ger en bra bild över helheten, passar både mindre likväl 

som större projekt och kan med enkelhet anpassas efter bransch.  

Modellen följer ett flertal faser så som förstudie, planering, genomförande och avslut. I 

förstudien specificeras uppdraget och det utförs en kartläggning av projektets förutsättningar 

och relevans. I planeringsfasen konstrueras planer för hur genomförandet ska verkställas och 

vid den mest omfattande fasen, genomförandet, ska resultatet levereras. Vid projektets avslut 

avvecklas projektet och avstämningar sker gentemot effektmålet (Tonnquist, 2014).   

4.1.2 Dynamic Product Development (DPD) 

Dynamisk produktutveckling är mycket användbart vid produktutvecklingsarbete. Vid en 

dynamisk produktutvecklingsprocess är det tillåtet att växla mellan olika arbetsuppgifter och 

göra det som är mest relevant för stunden. Detta ökar kreativiteten eftersom hjärnan då får 

chans att bearbeta tidigare frågeställningar. Det är viktigt att identifiera huvudproblemet och 

fokusera på att lösa detta först. När huvudproblemet sedan är löst är det lättare att angripa de 

mindre problemen (Holmdahl, 2010).  

Brain Aided Design (BAD) 

BAD handlar om att förstå sina egna tankebanor och hur idéer lättast uppstår. Tänk igenom 

lösningar och konstruera mentala modeller (Holmdahl, 2010).  

Pencil Aided Design (PAD) 

PAD innebär att idéer skissas med hjälp av penna och papper. Det är en resultatrik metod som 

är viktig vid konceptutveckling för konstruktionsproblem, där pappret fungerar både som 

minne och testbädd för nya kreativa lösningar (Holmdahl, 2010). 

Model Aided Design (MAD) 

MAD innebär att skapa modeller av framtagna idéer. Metoden används för att verifiera 

funktion eller öka kunskap och förståelse för de koncept som utvecklas (Holmdahl, 2010).  

Computer Aided Design (CAD) 

CAD tillämpas då vidareutveckling av en idé ska skissas och penna och papper inte räcker till. 

Genom att använda CAD kan en idé skissas i ett datorprogram och ge ett mer 

verklighetsförankrat intryck (Holmdahl, 2010).   
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4.1.3 Pull och Push 

Vid produktutveckling är det mer effektivt att använda ett dragande system, pull, istället för 

ett tryckande system, push. Att styra genom en tydlig vision är att föredra framför att styra 

med detaljerade specifikationer och stränga tidsplaner. En vision visar hela tiden rätt riktning 

och ger en tydlig målbild. Om riktningen på ett utvecklingsprojekt behöver korrigeras är det 

dessutom lättare att ändra visionen än vad det är att skriva om specifikationerna (Holmdahl, 

2010). 

4.1.4 Business User Society (BUS) 

Metoden Business User Society innebär att användaren står i fokus. Produktutvecklingen sker 

efter användarens krav och önskemål eftersom det är denne som är slutkunden. Före, under 

och efter utvecklingsprocessen är det därför mycket viktigt att sätta sig in i användarens 

situation. Detta sker genom användarstudier och samtal med användarna. För en effektiv 

produktutveckling bör ett flertal av användarna, gärna de mest krävande, vara en del av 

produktutvecklingsprocessen (Holmdahl, 2010). 

4.1.5 Tillämpning av metoderna 

ProjectBase 2.0 har använts som övergripande arbetsstruktur för att kunna strukturera 

projektets olika faser förstudie, planering, genomförande och avslut. Inom dessa faser har 

arbetet bedrivits dynamisk enligt Dynamic Product Development (DPD). BAD-PAD-MAD- 

CAD har använts under hela projektet med syfte att skapa kreativa idéer. Metoden pull och 

push, inom DPD, har tillämpats för att möjliggöra en innovativ utvecklingsprocess. Business 

User Society har varit centralt för att skapa en användarvänlig produkt och som faktiskt 

efterfrågas.  

4.2 Projektplanering 

Vid uppstarten av projektet används ett flertal metoder för att planera projektet, dels över 

tiden och dels innehållsmässigt, vilka presenteras nedan. 

4.2.1 Informationssökning 

Informationssökning utförs för att få insikt och mer kunskap kring det aktuella ämnet som ska 

behandlas. Informationen inhämtas från säkra och trovärdiga källor såsom litteratur, databaser 

samt kritisk granskade hemsidor. Vid produktutvecklingsarbete kan externa faktorer begränsa 

och reglera utfallet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till bland annat lagar, regler och ISO-

standarder.  

4.2.2 Gantt-schema  

Ett Gantt-schema är en tidsplan, strukturerad som en aktivitetsplan med tidsaxel. Det är 

användbart då schemat visualiserar när de planerade aktiviteterna ska genomföras, dess 

varaktighet samt start- och sluttid för varje aktivitet (Tonnquist, 2014). Metoden tillämpas för 

att planera upp ett projekt över en längre tid och för att strukturera upp de kommande 

aktiviteterna tidsmässigt.    
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4.2.3 Visuell planering 

Att använda en visuell planering bidrar med ett flertal fördelar för projektet. Den visuella 

planeringen ger ökad delaktighet och kunskapsspridning, eftersom all planering synliggörs 

och alla inom projektet kan vara med och planera. Det ger bättre styrning av det fortlöpande 

arbetet och nyttjandet av resurserna blir effektivare genom att dubbelarbete reduceras, 

(Holmdahl, 2010).  

4.2.4 SWOT-analys  

En SWOT-analys (Kotler, 2013) är ett hjälpmedel för att analysera ett företag, projekt eller en 

produkt. SWOT är en förkortning för Strengths, Weaknesses, Oppurtunites och Threats och 

genom att tillämpa analysen kan dessa faktorer kartläggas. En SWOT-analys bör med fördel 

uppdateras då både externa och interna förutsättningar kan förändras.  

4.3 Delning av information 

Nedan presenteras hur information och dokumentation har delats inom projektet samt hur 

kommunikation mot externa aktörer har bedrivits.  

4.3.1 Intern dokumentation 

Dokumentation av arbetsprocessen är väsentligt för att kunna följa upp det arbete som utförts 

men kan även ses som ett mått på vad som har åstadkommits. Google’s molntjänst Google 

Drive (Google Drive, 2016) används för den interna dokumentationen och tillhörande 

fildelning. Fördelen med molntjänsten är att material hela tiden finns tillgängligt och det är 

möjligt att hålla informationen sekretesskyddad. För den dagliga dokumentationen används en 

dagbok för att snabbt kunna anteckna viktiga händelser.  

4.3.2 Extern kommunikation 

Kontakt med utomstående sker främst genom telefonsamtal och mail. När en första kontakt 

tas används i största mån kommunikation via telefon. Detta för att få en klarare uppfattning 

om mottagarens reaktion på budskapet och för att undvika missförstånd och oklarheter. Om 

en djupare diskussion kring det aktuella området behövs bokas ett personligt möte.   

4.4 Idégenerering  

Nedan presenteras de metoder som används vid idégenerering.  

4.4.1 Brainstorming 

För att skapa nya tankebanor och utveckla nya idéer nyttjas brainstorming. Metoden används 

främst i början av utvecklingsarbeten för att väcka kreativiteten men är också användbar då ett 

projekt går in i nya faser. Vid brainstorming ska alla som deltar ha en god förståelse för 

problematiken eller uppgifterna som ska lösas och ingen negativ kritik får förekomma. Vid en 

brainstorming används ofta post-it lappar där idéerna skrivs ner. För att skapa engagemang 

och kreativitet hos deltagarna är det att föredra att bestämma hur länge brainstormingen ska 

pågå. När den förbestämda tiden är slut görs en första sållning av idéerna och de mest 

lämpade sparas för uppföljning och vidareutveckling (Ottosson, 2012). 
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4.4.2 Stop and Go 

Stop and go är en variant av brainstorming. Idégenereringen utförs i några minuter och 

därefter tas en paus för att undvika idéutmattning (Österlin, 2011). 

4.4.3 Brainwriting  

Brainwritning är en brainstormingsmetod där projektmedlemmarna skissar ner sina idéer på 

skilda papper för att undvika att allas idéer blir av liknande karaktär. Om arbetet dock går 

trögt kan projektmedlemmarna byta skisser och istället utveckla varandras idéer (Österlin, 

2011).  

4.4.4 Slumpord 

Slumpord är en idégenereringsmetod där slumpvis valda ord kombineras för att skapa nya 

innovativa lösningar på ett problem. Orden kan förslagsvis plockas ur en ordlista, bok eller 

tidning och genom att förena olika ord kan mycket oväntade idéer uppkomma (Österlin, 

2011). 

4.5 Empiri 

Nedan presenteras en metod för insamling av verklighetsbaserad data.  

4.5.1 Enkätundersökning 

En enkätsundersökning används för insamling av data där respondenterna skriftligt får lämna 

sina åsikter. Vid en enkätundersökning finns ingen direkt kontakt mellan intervjuaren och den 

som besvarar frågorna och det är därför viktigt att formulera frågorna på ett tydligt sätt, för att 

få svar på det som önskas. En enkätundersökning används främst då mycket data behöver 

samlas in på kort tid. Det kan även vara lämpligt att tillämpa denna typ av undersökning då 

svarspersonerna kan vara svåra eller resurskrävande att nå (Osvalder, Rose & Karlsson, 

2015). 

4.6 Affärsutveckling 

Nedan presenteras metoder lämpade för att konstruera affärsmodeller, formulera 

värdeerbjudande samt upprätta konkurrensanalyser.  

4.6.1 The Business Model Canvas 

The business model canvas används för att arbeta fram en ny affärsmodell eller utveckla den 

redan befintliga. Den är uppdelad i nio olika block och hela modellen ger utrymme till 

kreativitet och diskussion, ökar förståelsen för affärsmodellen och ger samtidigt tillfälle för 

analys (Osterwalder, 2010).  

4.6.2 Value Proposition Canvas 

Value Proposition Canvas används för att beskriva hur värde skapas för kunden. Den visar 

kundens behov och önskningar, vad kunden anser irriterande inom det givna området och hur 

produkten ska matcha kundens krav (Osterwalder, 2014).  
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4.6.3 Porters Femkraftsmodell 

Porters femkraftsanalys används för att studera branschstrukturer utifrån fem olika krafter. 

Dessa krafter är kunder, leverantörer, substitut, nya aktörer och konkurrens. Analysen utförs 

för att tydliggöra konkurrensmiljön för att kunna avgöra vilken strategi som ska användas 

(Magretta, 2012). 

4.7 Utvärdering och analys 

De presenterade metoderna nedan används för att utvärdera och analysera uppkommet resultat 

under utvecklingsarbetet respektive faser.  

4.7.1 Pugh’s konceptvalsmatris  

Parvis jämförelse genomförs för att värdera koncept mot ställda krav. Koncepten viktas i en 

matris där konceptförslagen utgör kolumnerna och kraven utgör raderna. Genom att jämföra 

koncepten mot valda parametrar kan det mest lämpade konceptet konstateras (Pugh, 1996). 

Parametrarna rangordnas efter dess betydande roll på en skala från ett till fem, där fem är 

högst. 

4.7.2 FMEA-feleffektsanalys  

Failure Mode Effects Analysis (FMEA) är en analysmetod som används för att identifiera och 

riskbedöma eventuella fel som kan uppkomma under konstruktionsperioden. Efter 

identifieringen kartläggs vilka konsekvenser felen kan ge upphov till samt hur dessa ska 

åtgärdas. Metoden används med fördel för att skapa en så felfri produkt som möjligt innan 

den når slutkunden (Stamatis, 2003). 
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5. UTVECKLINGSPROCESSEN 

5.1 Informationssökning 

En omfattande informationssökning genomfördes vid uppstarten av projektet och var 

nödvändig att genomföra för att inhämta relevant kunskap. Denna fas prioriterades och 

mycket resurser i form av tid tilldelades därför informationssökningen. Sökningen innefattade 

bland annat att undersöka om det fanns några specifika regler att förhålla sig till vid 

utveckling av ambulansutrustning. Syftet var också att få mer kunskap om de hjälpmedel som 

redan finns inom ambulanssjukvården. En sammanställning av det produktsortiment som 

Germa erbjuder samt dess användningsområde finns att se i bilaga 3. 

ISO-standarder studerades, SS-EN 1865 och SS-EN 1789, för att undersöka vilka krav det 

fanns att förhålla sig till vid utveckling av ambulansutrustning. Produktkraven formulerades 

efter denna fas då relevant kunskap inhämtats, för kravspecifikation se bilaga 4. 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer vad det gäller ergonomiskt arbete studerades även då 

det ansågs relevant för projektet fortskridande. 

5.2 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema, se bilaga 2, användes som verktyg för övergripande tidsplanering. 

Tidsplanen konstruerades så att den skulle gälla från projektets uppstart fram till dess slut. 

Alla aktiviteter från planering fram till konstruktion av prototyper var därför inplanerade.  

5.3 Visuell planering  

För att komplettera Gantt-schemat skapades en visuell planering. Två varianter av den 

visuella planeringen tillämpades inom projektet. Den ena var övergripande och fokuserade på 

deadlines och tidsåtgång från början till slut och den andra användes som veckoplanering.  

5.4 NIOSH lyftekvation, nuläge 

Vid utförandet av NIOSH lyftekvation användes antropometrisk data från tabell, se bilaga 5. 

Beräkningarna utfördes på nulägessituationen där ambulanssjukvårdare med enbart mänsklig 

kraft utför marklyftet, för beräkningar se bilaga 6. Beräkningarna baserades på en lyftsituation 

med optimala förutsättningar med plant underlag, jämn viktfördelning och ergonomisk 

lyftteknik.     

Resultatet av lyftekvationen var att marklyftet som utförs i nuläget är skadligt för utövaren då 

ett lyftindex på 3,8 uppnåddes. Det kan alltså konstateras att marklyftet är ett skadligt lyft 

trots optimala förutsättningar. Det föreligger troligen en ännu större skaderisk i verkligheten 

än vad som beräknats teoretiskt.  
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5.5 Idégenerering – första fasen 

Genom att upprepa ett flertal brainstormingsmetoder har olika idéer och alternativa lösningar 

utvecklats. De mest relevanta idéerna har valts ut för vidare utveckling och skapat projektets 

framtagna koncept. Enklare skisser har använts för att lättare förstå och kunna presentera de 

olika tankar och idéer som uppstått.  

I idégenereringens första fas utvecklades idéer och lyfttekniker för passa flertalet produkter i 

Germas produktsortiment. Detta för att inte begränsa tankeverksamheten och snäva in på ett 

enskilt spår tidigt i utvecklingsprocessen. I denna fas utfördes idégenereringen utan större 

anknytning till verkligheten, vilket möjliggjorde idéer som inte var färgade av omgivningen. I 

bilaga 8 presenteras resultatet från de olika idégenereringsmetoderna. 

5.6 Användarstudie  

En användarstudie genomfördes för att studera användarens verklighet och få en djupare 

förståelse för problematiken. Tre ambulansstationer besöktes, vilka var ambulansen i 

Göteborg(Sahlgrenska), Halmstad och Ängelholm. Olika län kontaktades medvetet då det 

finns skillnader vad det gäller arbetssätt och utrustning beroende på landsting.  

Användarstudien resulterade i en god förståelse för ambulansyrket och de olika arbetsmoment 

som utförs inom ambulanssjukvården. Den gav mycket viktigt kunskap om användaren, dess 

behov, krav och önskningar, se bilaga 9. Tack vare upprepade besök kunde upplevelser och 

antaganden bekräftas som i ett senare skede blev användbart i utvecklingsarbetet.  

Efter användarstudien fastställdes tre nya krav, se bilaga 4. Det konstaterades att produkten 

bör vara konstruerad på ett sådant sätt som möjliggör att den kan återgå till ursprungligt läge 

efter utfört lyft. Detta för att inte försvåra eller störa ambulanspersonalens vidare arbete vid 

förflyttning av patienten. Utrymmet vid olycksplatsen kan vara begränsat och i ambulansen är 

utrymmet redan en stor begränsande faktor. Utifrån detta konstaterades nästa krav, att skapa 

en produkt som går att komprimera. Det framkom även att ambulanspersonalen upplever det 

mycket slitsamt att bära in utrustning till patienten. Om produkten överhuvudtaget ska 

användas är det ett krav att den är integrerad i båren. Det fastställdes därför att den tilltänkta 

produkten inte bör vara extern, utan en integrerad lösning. Vid en integrerad lösning skulle 

det eventuellt krävas ett intrång i båren. Om den tilltänka produkten har en lösning som kräver 

detta måste hänsyn tas till de standarder som reglerar bårens konstruktion, hållfasthet och 

säkerhet. Det fastställdes därför ett önskemål om att inte behöva göra intrång i båren.   

5.7 Enkätundersökning  

En enkätundersökning utfördes dels för att studera om teorin stämde överens med praktiken 

och dels för att få in nya tankar och idéer från verksam personal inom branschen. Syftet var 

även att undersöka problematiken med tunga lyft samt om det fanns något tydligt samband 

mellan arbetsskador och marklyftet. De frågor som önskades svar på sammanställdes i ett 

frågeformulär, se bilaga 10, med hjälp av den internetbaserade tjänsten SurveyMonkey 

(SurveyMonkey, 2016). Frågeformuläret skickades ut till de stationer som besöktes vid 

användarstudien. För att uppnå fler antal svar på enkäten skickades den även ut till 

ambulansstationer i Skåne- och Stockholms län. 
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Utifrån enkätundersökningens resultat, se bilaga 11, konstaterades det att marklyftet anses 

vara ett av de tyngsta lyften och därmed är ett utbrett problem. Vidare visade 

enkätundersökningen att tynga lyft är den största orsaken till arbetsskador. Det går därmed att 

konstatera att det finns ett tydligt samband mellan marklyftet och uppkomna arbetsskador, 

framförallt skador på ländryggen. Undersökningen visade även att många inom yrket upplever 

att de ständigt måste bära på utrustning, vilket styrkte kravet om en integrerad produkt. Nedan 

följer ett utdrag av svaren från enkätens fritextsfrågor.  

”Jag önskar ett hjälpmedel som minskar behovet av egen muskelkraft vid lyft- och 

bärsituationer.” 

”Förflyttningar i trånga utrymmen är mycket jobbigt och tungt exempelvis ett lyft från golv 

till bår.” 

”Jag önskar mig allt som gör att man slipper lyfta eller förflytta patienter manuellt. Ett måste 

är att reducera vikten på all utrustning.”  

”Tunga lyft är anstängande överlag, speciellt lyft av patient som ej kan hjälpa till själv.” 

”Jag vill ha ett hjälpmedel för att lyfta upp patienter från golvet.” 

5.8 Idégenerering – andra fasen   

Efter genomförda platsbesök och efter insamlad empiri från enkätundersökningen togs 

idégenereringens andra fas vid. Vid denna tidpunkt hade mer kunskap erhållits genom utförd 

användarstudie och enkätundersökning. Idéerna som utvecklades under denna fas, se bilaga 

12, hade därför en tydligare verklighetsanknytning. 

Det konstaterades att utvecklingsarbetet inte längre skulle bedrivas med fokus på att utveckla 

en konstruktion anpassad efter alla bårar. Beslutet grundades på den kunskap om 

olyckssituationer som erhållits från användarstudien. Efter de tre platsbesöken, enligt 5.6,  

kunde det konstateras att de mjuka transportbårarna är omtyckta och välutvecklade för dess 

användningsområde. Det ansågs därför inte lönt att lägga tid på att utveckla en produkt som 

skulle passa de mjuka transportbårarna. Det beslutades därför att arbetet framöver skulle 

kretsa kring att utveckla en produkt anpassad till de hårda transportbårarna, och då först och 

främst efter NAJO Redihold Backboard (Ferno Norden, 2016).  Bortvalet av de mjuka 

transportbårarna innebar även att det resterande arbetet blev mer koncentrerat och chansen till 

att utveckla en välarbetad produkt ökade. 

De idéer som uppkom i fas ett var användbara även i fas två och flertalet av dessa utvecklades 

vidare med nya funktioner. För att kunna visualisera idéerna och studera dess funktioner 

byggdes modeller.   

  

Figur 2 NAJO Redihold Backboard (Ferno Norden, 2016).
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5.9 Lyfttekniker i olika branscher  

För att få nya infallsvinklar analyserades andra branscher där tunga lyft förekommer. Detta 

för att studera vilka eventuella lyfttekniker som skulle kunna appliceras för det tänkta 

området, för inspirationsbilder se bilaga 13.  

 

Analysen gav följande:  

 Hydraulisk teknik kan lyfta mycket tungt.  

 Smidiga hjälpmedel finns för lagerarbete för att förflytta tunga föremål, bland annat 

pallyftar och förflyttning med hjälp av vacuumteknik. 

 Rörliga leder kan användas för att skapa en flexibel konstruktion.  

 En krockkudde förändras från komprimerad till exapanderad på mycket kort tid. Detta 

är en intressant situation eftersom den tilltänkta produkten måste ha liknande krav. 

 Luft är ett effektivt drivmedel för att expandera föremål.  

 Remmar och bärselen som stabiliserande hjälpmedel är vanligt förekommande i 

flertalet situationer där lyft ska utföras. Det innebär en mycket flexibel och 

anpassningsbar lösning. 

5.10 Koncepten  

I nedanstående avsnitt redogörs tillvägagångssättet för konceptframtagningen. Syftet med 

denna fas var att ta fram de mest lämpade lyftteknikerna, med tillhörande konstruktion, för 

situationen. Koncepten utvecklades utifrån de idéer som framkom under idégenereringens 

båda faser. De framtagna koncepten som presenteras nedan ska anpassas efter lyftsituationen 

vid vidareutveckling.  

5.10.1 Koncept 1 – Hävarm   

Konceptet baseras på tekniken för en hävarm. En hävarm på vardera sida är kopplad till en 

axel genom båren. Detta för att kunna driva motsvarande ben på andra sidan och genom 

denna konstruktion kan båren hanteras av två personer som lyfter i varsin hävarm. Vid utfört 

lyft faller hävarmen tillbaka med hjälp av tyngdkraften, vilket är positiv då konstruktionen 

självmant återgår till ursprungligt läge. En negativ aspekt är att konstruktionen bygger på i 

bredd och det kan dessutom påverka ambulanspersonalens arbete då patienten ska förflyttas 

upp på båren.  

5.10.2 Koncept 2 – Vakuumkonstruktion 

Konceptet bygger på att använda vakuum som lyftteknik. Genom att skapa ett undertryck med 

hjälp av vakuum kan båren lyftas från ovansidan. För att kunna förflytta båren greppar 

ambulanspersonalen i konstruktionens handtag. Att lyfta med en sådan extern konstruktion 

skulle kunna upplevas som osäkert från patientens sida. Positivt med denna lösning är att den 

möjliggör ett flertal fästpunkter och kan därför anpassas relativt lätt efter situationen. 

5.10.3 Koncept 3 – Sekretess   

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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5.10.4 Koncept 4 – Bärsele  

Detta koncept innefattar en extern bärsele som ambulanspersonalen tar på sig. I denna sele 

fästs sedan band som är möjliga att justera. Banden fästs därefter i både ambulanspersonalens 

sele och i den bår som används i den rådande situationen. Positivt med denna konstruktion är 

dess låga vikt och enkelhet. Lösningen är universal och kan användas till alla bårar. Negativt 

är dock att ambulanspersonal fortfarande måste utföra marklyftet. Bärselen reducerar inte 

marklyftet utan kan enbart bidra till bättre lyftteknik. 

5.10.5 Koncept 5 – Hydraulik  

Konceptet innebär att lyftet utförs med hjälp av hydraulik alternativt genom pneumatiskt 

lyftkraft för att reducera konstruktionens vikt. Positivt med hydraulik och pneumatisk lyftkraft 

är dess kapacitet till att lyfta mycket tungt. Det är dock svårt att komprimera denna typ av 

konstruktion och det kan dessutom vara problematiskt att få konstruktionen att återgå till 

ursprungligt läge. 

5.10.6 Koncept 6 – Saxkonstruktion  

Konceptet bygger på konstruktionen av en saxlift där underredet består av två korsade 

stänger. Vid den ena kortsidan sitter stängerna fastmonterade och på den andra kortsidan 

behöver de vara rörliga. Konstruktionen är stabil och klarar av att lyfta mycket tungt. För att 

bygga konstruktionen behövs många olika komponenter, vilket i detta avseende ses som 

negativt då det försvårar konstruktionens möjlighet att komprimeras.   

5.11 Utvärdering av koncept 

I nedanstående avsnitt utvärderas de framtagna koncepten. De ställs mot varandra och med 

hjälp av parvis jämförelse kan det avgöras vilka som ska utvecklas vidare.  

5.11.1 Pugh’s konceptvalsmatris 1.0 

Syftet med Pugh’s konceptvalsmatris var att utesluta de mindre relevanta koncepten för att 

kunna arbeta vidare med de mest lämpade lyftteknikerna, matrisen kan ses i bilaga14.  

Parametrarna, från kravspecifikationen, rangordnades efter dess betydande roll och koncepten 

bedömdes utifrån hur väl de uppfyllde dessa.  

Metoden resulterade i tre koncept som fick avsevärt högre poäng än de resterande. Dessa 

koncept var i fallande ordning: 

 Detta har sekretessbelagts då det innehåller känslig information.  

 Hävarm 

 Bärsele 

Efter diskussion konstaterades det att bärselen inte skulle utvecklas vidare. Bärselen bidrar 

enbart till förbättrad lyftteknik och löser inte problematiken med att ersätta marklyftet. Den 

kräver fortfarande stor mänsklig kraft vid användning, vilket inte är i enighet med projektets 

mål.  
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5.12 Vidareutveckling – två koncept 

Efter Pugh´s konceptvalsmatris studerades de två koncepten ytterligare. Tillvägagångssättet 

för vidareutveckligen av koncepten presenteras i följande avsnitt.   

5.12.1 Hävarm 

Konstruktionen är utformad med en hävarm på vardera sida som via en axel genom båren 

driver motsvarande ben på andra sidan. Detta för att båren ska kunna hanteras av två personer 

som då kan lyfta i varsin hävarm. När hävarmen lyfts pressas den andra änden av hävarmen 

ner. Ett vridmoment skapas kring axeln, fäst genom båren, och benet på andra sidan vrids 

därmed ner. I detta läge står båren på de fyra benen och ambulanspersonalen kan grepp vid 

bårens kortsidor. När ambulanspersonal lyfter båren faller hävarmarna tillbaka med hjälp av 

gravitationen och återgår till ursprungligt läge. Konstruktionen illustreras nedan. 

 

Beräkningar på den beskrivna konstruktionen har utförts, se bilaga 15. Utifrån beräkningarna 

kunde det konstateras att hävarmslösningen inte skulle vara rimlig för lyftsituationen. Enligt 

beräkningarna skulle det krävas en hävarm på två meter för att kunna använda konstruktionen 

utan för stor kraftansträngning. En omkonstruktion av hävarmslösningen var därför 

nödvändig. 

Vid den fortsatta utvecklingen av konceptet ersattes hävarmarna med mindre motorer. De fyra 

benen var alltså fortfarande kvar och motorer valdes som drivkraft istället för den mekaniska 

hävarmen. Motorer som alternativ undersöktes vidare och det framkom att enkla motorer hade 

kapacitet att lyfta den satta vikten. Dess egenvikt var dessutom relativt låg, vilket var positivt. 

Det nya konceptet, Fyra lyftben, illustreras nedan.  

 

 

 

 

 

Figur 3 Hävarm från sidan (J.Ellmarker, 2016).
  

  

Figur 4 Hävarm ovanifrån (J.Ellmarker, 2016) .
  

  

Figur 5 Fyra lyftben från sidan (J.Ellmarker, 
2016).  

  

Figur 6 Fyra lyftben ovanifrån (J.Ellmarker, 
2016).  
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Att använda det nya konceptet på mjuka, hala, sega eller ojämna underlag skulle kunna bli 

problematiskt. Detta eftersom friktionskraften som uppkommer vid de fyra benen påverkar 

motorernas möjlighet att lyfta båren. Vid de nämnda underlagen kommer friktionskraften 

antingen att bli för hög eller obefintlig, vilket gör det mycket svårt att lyfta från marknivå till 

önskad höjd. Om konstruktionen skulle fungera var problematiken med friktionen nödvändig 

att undersöka vidare. 

  

Figur 7 Friktionskraft Fyra lyftben (J.Ellmarker, 2016). 

   



20 

 

5.12.2 Koncept 3 

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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5.13 Konceptval 

Under denna fas fastställdes vilket koncept som skulle utvecklas vidare och framställas i en 

prototyp. För att ta fram den mest lämpade lyfttekniken viktades de två kvarvarande 

koncepten från ovanstående fas.  

5.13.1 Pugh’s konceptvalsmatris 1.1 

Pugh´s konceptvalsmatris, se bilaga 17, utfördes med syftet att bestämma det mest lämpade 

konceptet för att senare kunna realisera det i en prototyp. De olika parametrarna rangordnades 

efter dess betydande roll. I detta stadie var koncepten mer välutvecklade och därför viktades 

de utöver kraven även mot önskemålen. Detta för att utveckla en produkt som uppnådde fler 

önskvärda kriterier från användarna. Efter utförd konceptvalsmatris kunde det konstateras att 

koncept 3 var det mest lämpade konceptet.  

5.14 Vidareutveckling av koncept 3 

I detta avsnitt presenteras vidareutvecklingen av konceptet. Lyfttekniken studeras närmre för 

att fastställa hur väl den går att applicera på lyftsituationen.  

5.14.1 Idégenerering – placeringsalternativ  

En brainstorming genomfördes för att visualisera olika förslag på konceptets utformning och 

placering. De olika alternativen finns att se i bilaga 18 och de mest relevanta presenteras 

nedan.   

Detta stycke har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  

5.14.2 Lyfttekniken 

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  

5.14.3 Tester   

Tester utfördes, se bilaga 19, för att simulera händelseförloppet för respektive 

placeringsalternativ, utifrån ovanstående idégenerering. 

Detta stycke har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  

Slutligen konstaterades vilket alternativ som var det mest optimala i den rådande 

lyftsituationen.  
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5.15 Prototyptillverkning 

Ett underlag för prototyptillverkning arbetades fram och mått fastställdes, se bilaga 20. Det 

visade sig att önskemålet om att lyfta bår och patient till lårhöjd gick att uppfylla. Prototypen 

skapades utifrån de framtagna måtten och dess funktion testades. Det visade sig att prototypen 

fungerade som tänkt, för testresultat se bilaga 21. En FMEA utfördes på prototypens funktion 

för att undersöka eventuella feleffekter, se bilaga 22.  

5.15.1 NIOSH lyftekvation, med produkten  

Vid utförandet av NIOSH lyftekvation användes antropometrisk data från tabell, se bilaga 5. 

Beräkningarna, se bilaga 7, utfördes på den önskade situationen där marklyftet utförs med 

hjälp av den framtagna prototypen. Beräkningarna baserades på en lyftsituation med optimala 

förutsättningar med plant underlag, jämn viktfördelning och ergonomisk lyftteknik. Modellen 

visade att lyftindex var 2.0 med produkten vid både start och slutposition, vilket innebar en 

klar förbättring och en mindre risk för skada i samband med marklyftet.   

Slutsatsen som kan dras efter utförda beräkningar är att den framtagna prototypen minimerar 

skaderisken för ambulanspersonalen. Med hjälp av prototypen har lyftindex blivit lägre, vilket 

innebär att det föreligger en mindre risk för skada än tidigare då lyftet utförts utan 

prototypen.   
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5.16 Produktens komponenter 

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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6. RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras det resultat som examensarbetet har resulterat i. En fullt funktionell 

och användbar prototyp har konstruerats och dessutom har planer utvecklats för hur den 

framtida produkten ska vara sammansatt och fungera. 

6.1 Prototypen i dagsläget  

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  

6.2 Den framtida produkten 

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  

6.2.1 Händelseförlopp vid användning av produkten 

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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7. AFFÄRSPLAN 

7.1 Målgruppen 

I Sverige köps utrustning in till varje ambulansstation genom respektive landsting och dessa 

uppgår till 20 stycken (SKL, 2016) stora potentiella kunder. Utöver landstingen finns det även 

privata aktörer på marknaden som ansvarar för inköp av ambulansutrustning. Produkten riktar 

sig främst till personal inom ambulanssjukvården, de är alltså själva användaren av produkten. 

Problematiken med marklyftet är ett utbrett problem som sträcker sig världen över och de 

tänkta användarna blir därmed stort till antalet. En ytterligare potentiell målgrupp för 

produkten är personal inom räddningstjänsten. 

7.2 Business Model Canvas 

En Business Model Canvas utfördes för att klarlägga den framtida affärsmodellen för 

produkten. I modellen ges en bild över kunder, leverantörer, produktens marknad och 

ekonomi, se bilaga 24.   

7.3 Value Proposition Canvas 

En Value Proposition Canvas utfördes för användaren, det vill säga ambulanspersonal, 

eftersom det är denna yrkesgrupp som kommer nyttja produkten. Analysen, se bilaga 

25, kartlade vad som är problematiskt inom yrket och vad som önskas. Efter detta kunde det 

konstateras hur produkten kan skapa värde för kunden och hur väl den matchar dennes behov. 

7.4 Porters femkraftsmodell  

Porters femkraftsmodell, se bilaga 26, utfördes för att undersöka hur företaget och produkten 

står sig på marknaden. Det kan konstateras att produktutveckling är en viktig 

konkurrensfaktor för Germa. Företaget satsar på kvalitet och vill hela tiden ligga i framkant 

vad gäller utveckling. Den utvecklade produkten blir ett nytt tillskott i linje med det befintliga 

produktsortimentet och kompletterar detta genom att skapa mervärde för kunden. 

7.5 SWOT-analys  

En SWOT-analys har utförts på den nya produkten och kan ses i bilaga 27. Produkten är unik 

och det finns både ett behov och en stor potentiell målgrupp för den.   
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8. FINANSIELL MODELL 

Enligt SOS Alarm utförs 2700 ambulansärenden per dygn, vilket motsvarar cirka en miljon 

utryckningar per år (SOS Alarm, 2015).  Potentiellt sätt skulle ett marklyft kunna behöva 

utföras vid varje utryckning och risken för skada är då mycket stor. Enligt försäkringskassan 

(Försäkringskassan, 2016) kostar en sjukskrivning på tre månader 71 280 kr, vilket på sikt 

innebär stora kostnader för kommun och landsting. I kalkylen är dessutom inte kostnad för 

den personal som behöver ersätta den ordinarie inräknad vilket kommer bidra med ytterligare 

kostnader. 

En kostnadskalkyl på den framtida produkten har utförts. Kostnaderna är grundade på de 

nuvarande materialkostnaderna som använts vid prototypframtagning och därav kan utfallets 

rimlighet diskuteras. Beräkningar, se bilaga 28, visar att produkten skulle kosta 1770 kr. Vid 

framtida tillverkning skulle denna kostnad kunna reduceras då produktens komponenter kan 

köpas in i större partier vid produktion i större volym.  
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9. PRODUKTIONSPROCESSEN 

Detta kapitel har sekretessbelagts då det innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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10. DISKUSSION – PRODUKTEN  

10.1 Hållbar utveckling  

Produkter av hög kvalitet värderar Germa eftersom de är tillverkare av utrustning som 

används i kritiska situationer. Kvalitet har även varit viktigt vid utvecklingsarbetet av den nya 

produkten då den ska passa i Germas sortiment. Att utveckla en produkt som är hållbar över 

tid har också varit av stor vikt. För att åstadkomma en hållbar produkt är valet av material i 

detta fall en avgörande faktor för att materialet inte ska gå sönder på grund av yttre 

påfrestningar. Vid utveckling av produkter som ska användas i kritiska situationer är det 

nödvändigt att tänka på säkerheten och där är hållbarheten en oundviklig faktor. En produkt 

som ska användas vid nödläge får absolut inte brista i kvaliteten. Den ska dessutom vara 

hållbar över tid för att kunna användas flertalet gånger utan försämrad funktion. Att kunna 

använda produkten kontinuerligt utan behov av rekonstruktion innebär en positiv aspekt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Ur ett ekonomist perspektiv är det dessutom fördelaktigt att ta hänsyn 

till hållbar utveckling.  

10.2 Etik och lika villkor  

Största andelen utövare inom ambulansyrket representeras av män då yrket är mycket fysiskt 

krävande. I avsnittet bilogisk variation presenteras det att män är fysiskt starkare än kvinnor, 

vilket är anledningen till att antalet kvinnor inom ambulanssjukvården inte är lika högt som 

för männen. Den framtagna produkten är neutral och kan användas av män likväl som 

kvinnor. Den förenklar utövandet av marklyftet som är ett av de tyngsta lyften inom 

ambulanssjukvården. Eftersom produkten reducerar kraftbehovet vid marklyftet kan lyftet 

numera utövas på lika villkor oberoende av kön. Om fler liknande produkter, med syftet att 

underlätta hanteringen vid tunga lyft utvecklas, är chansen större att fler kvinnor söker sig till 

ambulansyrket. Det medför i sin tur att mer lika villkor mellan könen kan skapas inom 

ambulanssjukvården. Den framtagna produkten medför dessutom att kompetens inom yrket 

kan bevaras längre då inte äldre personer tvingas sluta på grund av att fysiken försämras med 

åren.  

10.3 Arbetsmiljö och ergonomi  

Produkten kommer genom sin funktion att väsentligt förenkla hanteringen av patienter vid 

utförandet av marklyftet. Med hjälp av produkten kan marklyftet numera utföras med 

minimalt behov av mänsklig kraft och bidrar därför till förbättrad arbetsmiljö för 

ambulanspersonal. Produkten medför att förbättrad lyftteknik kan tillämpas. 

Ambulanspersonal behöver numera enbart vara med och stabilisera lyftet genom hela 

händelseförloppet istället för att utföra marklyftet. Lyftkuddarna reducerar den tidigare 

kraftansträngning som behövts och på så vis kommer antalet arbetsskador att på sikt 

minimeras. Enligt de teoretiska beräkningarna utifrån NIOSH lyftekvation visade det sig 

dessutom att marklyftet med produkten är mycket mer fördelaktigt än vid tidigare situation.   

  



29 

 

10.4 Empiri 

Ett flertal aspekter kan diskuteras utifrån den genomförda enkätundersökningen. Svarande 

från enkäten var övervägande män, vilket inte är konstigt med tanke på att yrket är 

mansdominerat. Vid analys av undersökningar, likt den som utförts, är det viktigt att sätta 

resultatet i relation till antalet svarande. Fråga F5, enligt enkätundersökningen se bilaga 11, 

skulle troligen fått ett mer verklighetsanknytet och användbart resultat om den formulerats på 

annat vis. Syftet med frågan var att få svar på hur ofta marklyftet utförs inom yrket. För att 

förtydliga situationen formulerades frågan som ett tänkbart scenario men mottagaren tolkade 

frågan dessvärre inte som planerat. Svarspersonerna gav, på grund av frågans felformulering, 

enbart svar på hur ofta scenariot uppkommer och inte på antalet gånger som marklyftet utförs 

inom yrket. Det kan därmed konstateras att det är av stor vikt att formulera enkätfrågor på ett 

tydligt sätt för att få svar på det som avses.  

Fria svarsalternativ, där svarspersonerna kunde lämna egna kommentarer användes för att inte 

påverka beslutet genom färdiga svarsalternativ. Att använda fritextssvar bör dock övervägas i 

framtiden då det tar mycket tid vid sammanställning. Det är viktigt att reflektera över dess 

fördelar i relation till den extra tid det tar att sammanställa.   
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11. DISKUSSION – PROJEKTET  

Projektet har drivits framåt med stor glädje, genuint engagemang och ett mycket 

välfungerande samarbete mellan projektmedlemmarna. Uppdraget har varit mycket givande 

och framförallt lärorik då problematiken varit inom ett område som ingen av oss tidigare varit 

i kontakt med. Vi har lärt oss mycket inom det medicintekniska området och vad som gäller 

vid produktutveckling av sådana produkter.  

Vi har under examensarbetet utvecklats som produktutvecklare och projektledare då vi fått 

möjlighet att applicera våra teoretiska kunskaper i praktiken. Något som verkligen har 

tydliggjorts under utvecklingsprocessen är att fokusera på huvudproblemet och efter det lösa 

övrig problematik, det vill säga vikten av att veta vad som är huvudsakliga målet och vad som 

kommer i andra hand.  

Ytterligare en lärdom är hanteringen av motgångar och hur de kan omvandlas till något 

positivt. Saker blir inte alltid som planerat och vi har fått mer erfarenhet i att arbeta flexibelt 

och kunna ta snabba beslut när det behövs. Under projektet har många samarbetspartners varit 

inblandade. Vi har därför blivit mer vana i att agera som projektledare och hur vi kan få andra 

att bli engagerade i det som vi brinner för.  

Att få ta del av ambulanspersonalens vardag har varit mycket givande, både för projektets del 

men också för oss personligen. De personer som vi träffade tack vare våra användarstudier har 

haft en stor betydande roll och gett oss mycket värdefull kunskap.  

Vi är mycket nöjda och stolta över det resultat som vi i detta examensarbete har åstadkommit. 

Vi har inte bara utvecklat en funktionell produkt, utan ett hjälpmedel som faktiskt gör 

skillnad.   
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BILAGA 1 – FÖRETAGET  

Verksamheten 

AB Germa grundades år 1925 och är ett företag som idag är verksamma inom det 

medicintekniska området. Deras affärsidé och verksamhet är att utveckla, tillverka och 

marknadsföra ett utvalt antal produkter för ambulanser och andra räddningsorganisationer. 

Företaget besitter god kompetens inom HF-svetsning och avancerad sömnad vilket de 

tillämpar i deras produkter. De tillverkar även vissa kundspecifika produkter där 

vacuumteknik används. Företagets andra affärsområde är tillverkning av pilotutrustning, 

främst inom militärar applikationer. De vidareutvecklar och producerar komplicerad 

pilotutrustning för stridsflygspiloter. Dessa produkter inkluderar bland annat ventilation och 

anti-g egenskaper.  

Germas vision är att “skydda människor och rädda liv runt om i världen genom innovativa 

produkter som du kan lita på”. Företagets mission är att “skapa säkerhet och komfort för 

människor i kritiska situationer”. Deras uppdrag anser de själva vara “global marknadsföring 

av egentillverkade strategiskt utvecklade produkter kompletterat med utvalda inköpta 

produkter, utrustning och system för våra marknadssegment” (AB Germa, 2015). 

Ägarförhållanden 

Germa är ett dotterbolag till Ferno Norden A/S, med säte i Horten, Norge. Germa ägs till 70 

procent av Ferno Norden och de resterande 30 procenten ägs av Ferno Ventures LLC med 

säte i Wilmington, Ohio, USA.  

Huvudkontoret för Germa är lokaliserat i Kristianstad, Sverige där även produktionen är 

belägen.  

Kärnkompetenser 

Företaget är stabilt och väletablerat på marknaden eftersom de varit verksamma sedan lång tid 

tillbaka. Germa har därför blivit ett välkänt varumärke bland användarna. En framgångsfaktor 

är att företaget besitter bred kunskap kring tillverkningstekniker och innovativa 

utvecklingsprocesser. En stor tillgång är dessutom de kompetenta och entusiastiska 

medarbetarna.     

Kvalitet, miljö och kundrelationer 

Germa värdesätter kvalitet och detta ska avspeglas i deras produktsortiment. Det är av stor 

vikt att utveckla produkter med stor säkerhet och patientkomfort. Företaget utvecklar 

produkterna i enlighet med ett flertal ISO-standarder och är certifierade för ISO 9001:2008, 

ISO 13485:2012 och ISO 14001:2004. Att arbeta enligt ISO-standarder ger kvalitetssäkra 

produkter som på sikt ger fördelar både ekonomiskt och miljömässigt. Germa arbetar mycket 

mot utvalda kunder och satsar på långvariga kundrelationer. Företagets fokus på 

kundrelationer och kvalitetsprodukter är två faktorer som bidrar till att företaget är attraktivt 

för kunden. 
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BILAGA 2 – PROJEKTPLAN  

1. Bakgrund  

SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljoner nödsamtal via 112. Drygt en miljon av dessa 

nödsituationer är ärenden där medicinsk hjälp behövs och då i form av ambulans (SOS Alarm, 

2015). Ambulansyrket innebär i många fall tunga lyft av patienter (Ambulansförbundet, 

2015), där marklyftet är ett av det tyngsta. 

Ambulanspersonalen utför ett marklyft då en patient ska lyftas från marknivå och upp till 

höfthöjd, för att sedan transportera patienten vidare till ambulansen. Förutsättningarna för att 

tillämpa god lyftteknik vid marklyftet är sällan optimala och stressade situationer är vanligt 

förekommande. Ambulanspersonalen ställs ständigt inför oväntade händelser då olyckor kan 

uppstå när och var som helst. Ojämna underlag, trånga utrymmen och oroliga patienter är 

yttre faktorer som påverkar lyfttekniken negativt. Det kan exempelvis ge upphov till onödiga 

vridmoment och hastiga rörelser som bidrar till en försämrad lyftteknik, vilket markant ökar 

risken för skada (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Ambulansyrket är mycket fysiskt krävande och överrepresenterat vad gäller 

förslitningsskador på ländrygg och axlar (Ambulansförbundet, 2015). Enligt arbetsmiljöverket 

ska tunga lyft undvikas då det kan innebära akut överbelastning redan vid enstaka lyft 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Vidare påpekar arbetsmiljöverket att manuella lyft, där bördan 

väger mer än 25 kg, normalt inte ska förekomma (Arbetsmiljöverket, 2015). Vid 

olyckssituationer är det mycket ovanligt att ambulanspersonal behöver lyfta patienter under 

25 kg. Flertalet patienter som ambulanspersonalen lyfter väger betydligt mer. Det kan 

slutligen konstateras att marklyftet är ett problematiskt lyft inom ambulanssjukvården och 

som ställer stora krav på ambulanspersonalens fysik. 

1.2 Problembeskrivning  

Idag lyfts en svårt skadad person från marknivå upp till höfthöjd, enbart genom mänsklig 

fysisk kraft. Innan patienten kan lyftas placeras en form av transportbår under denne. Detta 

för att ambulanspersonalen sedan ska kunna lyfta och transportera patienten till ambulansen. 

Vilken typ av transportbår som används beror på patientens skada och tillstånd. Nedan 

illustreras startpositionen vid dagens utförande av marklyftet.  

Ett ergonomiskt lyft sker först när arbetsbördan är ovanför knähöjd vilket innebär att 

marklyftet inte är optimalt ur ett ergonomiskt perspektiv (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Under projektet ska en produkt utvecklas med syfte att kunna lyfta en patient från marknivå 

med minimalt eller helt utan behov av mänsklig kraft. Förhoppningen är att eliminera ett av 

det mest krävande lyften som ambulanspersonal dagligen utsätts för i sitt arbete. 

1.3 Projektmål 

Målet är att utveckla ett flertal gångbara koncept för att lyfta en person med minimal kraft 

från marknivå upp till bår. Det mest lämpade konceptet ska realiseras i en väl fungerande 

prototyp.  

1.4 Effektmål 

Den framtagna produkten ska förenkla de tunga lyft som sker då en skadad person ska lyftas 

från marknivå upp till ambulansens bår. På längre sikt ska produkten bidra till förbättrad 

arbetsmiljö för ambulanssjukvårdare och på så sätt minimera antalet arbetsskador.  
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1.5 Krav 

Vid framtagning av koncept och utveckling av dessa kommer hänsyn tas till ett visst antal 

satta krav vilka presenteras nedan.  

- Produktens lyftanordning ska kunna lyfta inom ett satt intervall.  

- Produkten ska vara säker att använda både för användare och för patient.  

- Produkten ska konstureras med hänsyn till vikt, storlek och användarvänlighet.  

- Konstruktionen ska tåla vikten av en normalstor person.  

1.6 Avgränsningar 

I projektet sätts avgränsningar för att kunna begränsa omfattning samt tydliggöra 

arbetsramarna. Detta för fokusera på de mest centrala och relevanta områdena. Följande 

avgränsningar är uppsatta:  

- Om produktens konstruktion kräver samspel med ambulansbåren kommer produktens 

lyftanordning inte anpassas efter konkurrenternas bårar. Produkten ska då utvecklas 

efter Allfabåren, som moderbolaget Ferno Norden säljer. 

- Projektet kommer inte fokusera på rekommendationer för ergonomisk lyftteknik 

utanför Sverige.  

- Projektet ska enbart fokusera på paketering av tekniken och inte på metoden för hur ett 

optimalt ergonomisk lyft bör utföras med hjälp av produkten.   

- Det är enbart det slutliga konceptet som ska tillverkas.   

- Projektgruppen ansvarar inte för vidare försäljning och marknadsföring av produkten.  

1.7 Uppdragsgivare  

Projektet bedrivs i samarbete med AB Germa, ett väletablerat företag som utvecklar och 

tillverkar utrustning för kritiska situationer. Företaget AB Germa namnges nedan med 

benämningen Germa.  

 

2. TEORI OCH MODELLER 

2.1 Teori  

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi för att 

minimera risken för ohälsa i arbetslivet. Enligt lag har alla anställda i Sverige rätt till en bra 

och säker arbetsmiljö. Nedan följer ett utdrag ur Arbetsmiljösverkets föreskrifter och 

allmänna råd om belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket, 2012).  

”Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom 

arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär 

kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. ” 

Det finns fem olika typer av belastningar som en arbetsgivare bör identifiera men som också 

arbetstagare bör vara medvetna om. De identifierade belastningarna presenteras nedan. 

Enstaka höga belastningar – Tunga lyft som kan medföra akut överbelastning. 

Upprepade måttliga belastningar – Kan skapa problem om arbetet utförs under längre tid. 

Statiskt muskelarbete – Innebär att muskeln arbetar i samma längd, det vill säga, muskeln 

spänns utan att det sker en rörelse i muskelleden. Statiskt muskelarbete innebär att muskeln 
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inte får chans att vila och därför försämras muskelfunktionen. Sådan belastning kan innebära 

skadlig påfrestning på lång sikt.   

Ensidig belastning – Kan uppstå om likartade arbetsuppgifter utförs under lång tid och utan 

tillfälle för vila eller omväxling. 

Mycket låg belastning – Låg belastning under en längre tid kan medföra besvär, exempelvis 

stillasittande övervakningsarbete. 

Enligt arbetsmiljöverket (2012) innebär tung manuell hantering risk för 

överbelastningsskador. Manuell hantering avser fysiskt kroppsarbete av bland annat bärande, 

lyftande, dragande och släpande. De mest utsatta kroppsdelarna vid manuell hantering är 

framförallt ländrygg, skuldror och armar. Risken blir än mer påtaglig om hanteringen 

dessutom innebär dålig arbetsställning. Det finns dessutom risk för att knäskador uppkommer 

om arbetet innebär lyft med väldigt böjda knän eller om arbetstagaren lyfter tungt på sneda, 

ostadiga eller hårda underlag. Vid tunga lyft påverkas både hjärta och lungor och vid dessa 

arbetsmoment krävs god kondition och styrka. Fastän yrkesutövaren innehar god kondition 

och styrka kan arbetet ändå innebära en risk.  

Om den manuella hanteringen avviker från det optimala kan det uppstå akuta 

överbelastningsskador av leder, muskler och senor. Ett exempel på detta kan vara om en 

patient som ska förflyttas inte medverkar på förväntat sätt eller om denne överhuvudtaget inte 

alls medverkar till förflyttningen. Ansträngningen i denna typ av situation blir ofta mycket 

större än normalt. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) ska tunga lyft undvikas för att minimera ryggskador. Istället 

för manuell hantering ska tekniska hjälpmedel användas. Bördan ska hållas intill kroppen och 

lyft med vridningsmoment bör undvikas. 

 

2.2 Projektmodell 

Arbetet kommer att följa den generella projektmodellen ProjectBase 2.0 (Tonnquist, 2014). I 

fasen för genomförandet kommer arbetet främst att bedrivas i en dynamisk process. Ett flertal 

milstolpar kommer att definiera avstämningspunkter inom projektet, vilket innebär att vissa 

specifika aktiviteter måste uppnås innan andra kan påbörjas. Tumregler för dynamisk 

innovationsverksamhet enligt Stig Ottosson (Dynamisk Innovationsverksamhet, 2012) 

kommer att tillämpas. För att uppnå projekt- och effektmål kommer den dynamiska 

arbetsprocessen vara en central del. Processen innebär ett flexibelt arbetssätt där utveckling, 

tester och utvärdering sker parallellt i samverkan med varandra. 

  

Förstudie Planering  Genomförande   Avslut  

Figur 1 ProjectBase 2.0 
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Germa AB 

Företagsorganisation 

Björn Holmqvist 

Eva Larsson  

Patrik Thornström 

Projektgrupp 

Emilia Bondéus 

Josefin Ellmarker 

Handledare  

Pär-Johan Lööf 

3. METODER I PRODUKTUTVECKLINGSPROJEKTET 

Under arbetet kommer ett flertal metoder och modeller att tillämpas för att åstadkomma ett 

väl fungerande och realiserbart koncept. Idé- och konceptframtagning kommer vara den 

centrala delen under projektet där arbetsmetoden BAD, PAD och MAD (Holmdahl, 2010) 

kommer att användas för att skapa kreativa lösningar. Idégenereringsmetoderna kommer vara 

av stor vikt då dessa utgör basen för vidare arbete med konceptutvecklingen. Brainstorming, 

Stop and Go och Brainwritning (Österlin, 2010) kommer i detta fall att tillämpas för 

framtagning av kreativa idéer.  

Utvecklingen av koncept kommer att ha en avgörande roll för projektets utfall och därför 

prioriteras denna fas. För att kunna visualisera de framtagna koncepten kommer de att 

modellariseras i miniatyrer. Utvärdering av koncepten genomförs via jämförelse mot 

kravspecifikationen i Pugh’s konceptvalsmatris (Pugh, 1996). Detta för att säkerställa hur väl 

de framtagna koncepten uppfyller de uppsatta kraven. En feleffektsanalys, FMEA (Stamatis, 

2003) kommer även att genomföras på det aktuella konceptet i slutskedet.  

4. PROJEKTORGANISATION 

I projektorganisationen ingår projektmedlemmarna, Emilia Bondéus och Josefin Ellmarker, 

vilka i huvudsak ska driva projektet och planera dess utformning. Projektmedlemmarna delar 

solidariskt på ansvaret och arbetsbördan. Båda medlemmarna kommer således ha lika mycket 

bestämmanderätt och beslut fattas gemensamt. Projektets uppdragsgivare är företaget Germa. 

Björn Holmqvist är kontaktperson på företaget och kommer vara den person som 

projektgruppen i första hand utbyter information med. Eva Larsson och Patrik Thornström är 

en del av den övriga samarbetsorganisationen i företaget. Eva kommer vara en viktig resurs 

vid mönster- och protypframtagning och Patrik vid tillverkning och produktion av prototyp. 

Projektet genomförs i samverkan med dessa personer för att säkerställa att projektet drivs i 

enlighet med företagets riktlinjer och mål. Handledaren Pär-Johan Lööf, Högskolan i 

Halmstad, är även en del av projektets organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figur 2 Organisationsschema 
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5. TIDSPLAN 

För att bryta ner projektet på detaljnivå används ett WBS-schema (Tonnquist, 2014) se figur 

nedan. Detta för att förtydliga projektets innehåll och bestämma vilka understödjande aktiviter 

som krävs för respektive arbetsmoment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3 WBS-schema 
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Ett Gantt-schema (Tonnquist, 2014) används för att ge en överskådlig bild av projektets 

omfattning, se figur nedan. 

Figur 4 GANTT-schema 
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 6. RESURSPLAN 

Germa kommer enligt avtal att stå för de stora kostnaderna som projektet innebär. De stora 

kostnaderna avser framtagning av prototyp samt resekostnader. Eftersom 

projektmedlemmarna inte är anställda av företaget, utan bedriver projektet som en del av dess 

utbildning på Högskolan i Halmstad, kommer ingen hänsyn tas till kostnad för nedlagd 

arbetstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5 Budget 
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7. INTRESSENTER  

Projektgruppen driver projektet med förhoppning om att företaget Germa ska mottaga det 

uppkomna resultatet med positivitet och i ett senare skede lansera produkten på marknaden. 

Projektmedlemmarnas mål är också att under arbetet utvecklas som produktutvecklare och få 

mer erfarenhet i att driva projekt.  

Företaget Germa är uppdragsgivare och ägare till projektidén. Germa har ett stort intresse av 

projektets utfall eftersom det kan resultera i ny produkt till deras befintliga produktsortiment.  

I Sverige köps utrustning in till varje ambulansstation genom respektive landsting och de kan 

i detta fall ses som en nyckelintressent. Utöver landstingen finns det även privata aktörer på 

marknaden som ansvarar för inköp av ambulansutrustning.  

Produkten riktar sig främst till personal inom ambulanssjukvården, de är alltså själva 

användaren av produkten och har ett stor intresse i projektets utfall. Problematiken med 

marklyftet är ett utbrett problem som sträcker sig världen över och de tänkta användarna blir 

därmed stort till antalet. En ytterligare potentiell målgrupp för produkten är personal inom 

räddningstjänsten. 

7.1 Informations- och kommunikationsplan 

Regelbunden kontakt sker mellan projektmedlemmarna och kontaktperson Björn Holmqvist. 

Vid behov eller vid speciella avstämningspunkter kommer båda parter att träffas för ett möte. 

I övrigt sker kontakten via Skype och telefon. Dokumentmallar och övrigt material skickas 

via mail mellan parterna.    

Varje vecka hålls möte med handledare Pär-Johan Lööf. Vid behov nås även Pär-Johan via 

telefon och mail.  

En god kontakt med ambulansvården är av stor vikt i detta projekt då ambulanspersonal är 

den slutliga användaren av produkten. Vid uppstart kommer ambulanspersonal att kontaktas 

för att kunna genomföra studier kring behov och användarvänlighet. För att skapa ett bredare 

underlag för vidare utveckling av produkten är det nödvändigt att få en inblick i 

ambulansyrket. Studierna genomförs via telefon, enkäter och förhoppningsvis platsbesök. 

Kontakt med företaget Germa kommer att förmedlas via kontaktperson Björn Holmqvist.  

Om projektet resulterar i en realiserbar produkt, färdig att lanseras på marknaden, kommer 

både inköpschefer vid berörda instanser och patienter att påverkas. Då produkten tillfaller 

företaget står de även som information-och kommunikationsansvariga i denna situation.    
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8. RISKANALYS OCH RISKHANTERING  

Risker med 

projektet 

Beskrivning av risk Sanno

likhet 

Konsekvens Riskvärde Åtgärder 

1. Ej gångbart 

koncept 

Lyckas inte utveckla 

ett realiserbart koncept 

3 4 12 Arbeta enligt 

planerade metoder. 

Projektnedlemmar 

måste vara flexibla vid 

oväntade händelser.  

2. Ovisshet kring 

tillvägagångssätt 

Kommer inte vidare i 

arbetsprocessen 

3 3 9 Metoder och modeller 

planeras in från start. 

Även k-gap 

identifieras vid 

uppstart. Hjälp kan tas 

från handledare, 

företaget eller experter.  

3. Germa blir 

missnöjda 

Arbetet levererar inte 

vad Germa förväntat 

sig 

1 3 3 Bra kommunikation 

och kontinuerlig 

avstämning med 

Germa.  

4. Germa avbryter 

samarbetet 

Vill inte driva 

samarbetet vidare 

1 5 5 Regelbunden kontakt 

med företaget. 

5. Prototyp Kan inte framställa 

prototyp 

2 4 8 Tydliga riktlinjer från 

Germa kring vad som 

är möjligt att tillverka.  

6. Konstruktions-

beräkningar 

Missbedömer 

konstruktionens 

hållbarhet på grund av 

felaktiga beräkningar.  

2 5 10 Regelbunden kontakt 

med kunniga personer 

inom området. Viktigt 

att granska 

beräkningarna kritiskt.  

7. Tidsplan Följer ej satt tidsplan 2 5 10 God planering och 

tydliga delmål. 

Veckoplanering. 

8. Datorhaveri Saktar ner 

arbetsprocessen. 

Arbete går förlorat 

1 5 5 Allt av värde delas via 

Google Drive. 

9. Irritation inom 

projektgruppen 

Gruppen blir oense 1 4 4 Bra kommunikation 

för att undvika 

missförstånd. Rättvis 

arbetsfördelning.  

10. Projektmedlem  

blir sjuk 

Kan påverka 

arbetsprocessen 

negativt 

2 2 4 Meddela i tid. Viktigt 

med kommunikation 

och fördelning av 

arbete.  
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För att minimera och eliminera risker genomförs en riskidentifiering, se riskanalys ovan. För 

att beräkna dess påverkan på projektet görs antaganden på sannolikhet och konsekvens för 

respektive risk. Därefter fastställs noggrant åtgärder på de riskerna med högst riskvärde.  

När projektet når genomförandefasen bör analysen ses över för att eventuellt revideras, då 

ytterligare risker kan ha tillkommit eller inte längre är aktuella.  

Den största risken, risk 1, anses vara utvecklingen av ett realiserbart koncept. Eftersom 

projektets centrala del är framtagning av koncept är det också den fas där flest oförutsedda 

händelser kan inträffa i arbetet. Det är svårt att undvika dessa händelser men genom att vara 

flexibel och förberedd på situationer som skulle kunna uppstå kan arbetet ändå fortgå. För att 

minimera risk 8,datorhaveri, är det även av stor vikt att använda de planerade metoderna för 

lagring av information.  

Konstruktionsberäkningar kommer vara en del av arbetet för att utveckla realiserbara koncept. 

Risk 6 syftar till fel som kan uppstå vid konstruktionsberäkningar. Om beräkningarna görs 

felaktiga påverkar det möjligheten negativt till att tillverka produkten. För att undvika detta 

hålls därför regelbunden kontakt med kunniga personer inom området. Det är också viktigt att 

projektgruppen granskar de genomförda beräkningarna kritiskt för att säkerställa det 

framkomna resultatet.  

Enligt risk 7 kan arbetet få stora konsekvenser om tidsplanen inte följs. Det är viktigt med en 

god planering och tydliga delmål för att undvika detta fenomen. Ett WBS-schema skapas för 

att få en överblick över de aktiviteter som bör utföras i projektet. Aktiviteterna används sedan 

i ett Gantt-schema för att återspegla projektet och dess aktiviteter över tid. Varje måndag görs 

en veckoplanering för att planlägga de aktiviteter som ska utföras under veckan.  

Det finns en risk att arbetsprocessen stannar av på grund av ovisshet gällande projektets 

tillvägagångssätt, se risk 2. För att minimera att risken inträffar identifieras kunskaps-gap i ett 

tidigt skede för att kunna avgöra om utomstående hjälp behöver anlitas.  

Framställning av prototypen, se risk 5, kan enligt analysen också innebära en risk för 

projektet. För att undvika problem vid framställning av prototyp är det viktigt att Germa får ta 

del av framtagna koncept för att kunna avgöra ifall deras resurser räcker till för att tillverka 

prototypen. Om det visar sig att företagets resurser inte kan hantera tillverkningen av 

prototypen kommer projektgruppen att söka nya kontakter för hjälp att framställa denna.  
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STYRKOR 

• Engagerade medlemmar 

• Stabilt företag som 

samarbetspartner 

• Vana vid att driva projekt 

SVAGHETER 

• Medlemmarna saknar tidigare 

erfarenhet inom branschen  

• Osäker utvecklingsprocess 

MÖJLIGHETER 

• Ingen liknande produkt i dagsläget 

• Få konkurrenter 

HOT 

• Stor investerare 

• Nya regelverk  

• Ändrade standarder 

9. SWOT-ANALYS  

 

En av projektets styrkor är dess engagerade och drivna projektmedlemmar. Företaget är stabilt 

och bidrar med både kunskap, kontakter och uppbackning av diverse resurser och anses därför 

också som en styrka i projektet.  

I dagsläget existerar inte någon liknande produkt med syftet att lyfta en svårt skadad patient 

från marknivå upp till ambulansbåren. Detta ses som en möjlighet då det ger upphov till en 

utvecklingsprocess där det kreativa tänkandet inte påverkas på grund av tidigare lösningar. 

Att projektmedlemmarna saknar erfarenhet inom branschen ses som en svaghet. För att 

minimera denna svaghet kommer en informationssökning att göras vid projektstart där syftet 

är att förbättra kunskapen kring området. Informationssökningen ska också leda till ökad 

förståelse för problematiken kring tunga lyft och dess påverkan på möjligheten till effektiv 

vård.  

Problematiken med att lyfta en svårt skadad person från marknivå upp till bår med minimal 

eller helt utan mänsklig kraft har ännu ingen lösning. En helt ny produkt ska utvecklas under 

projektet och utvecklingsprocessen ses därför som osäker. Detta kan vara en svaghet då 

oväntade situationer kan komma att uppstå där helt nya lösningar måste tillämpas.    

Nya regelverk och ändrade standarder för produktens område ses som ett hot utifrån och det 

kan påverka projektets utformning i högsta grad. Ett hot kan också utgöras av stora 

investerare, med tillgång till mer resurser, som intar marknaden för att utveckla en liknande 

produkt.  
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BILAGA 3 – PRODUKTBESKRIVNING  

Information nedan är hämtad från Ferno Norden(Ferno Norden, 2015).  

Allfabår 

Allfabåren är den bår som används för att transportera patienten i ambulansen. Båren är 

mångsidig, vilket gör att den även används för att exempelvis hämta patienten i dess bostad 

eller där olyckan har skett.  

Scoopbår  

Scoopbåren är en hård och tunnare bår som används vid transportering av patienten från 

olycksplats till ambulans. Det är en immobiliseringsbår och dess konstruktion är delbar. De 

två delarna knäpps ihop med hjälp av ett TSL lås. Bårens delbara funktion möjliggör ett lyft 

där patienten kan “skopas” upp. Eftersom den är tvådelad möjliggör detta visuell bedömning 

av patientens rygg och nacke.  

Spinebår 

Spinebåren är även den en hård och tunnare bår som används vid transportering av patienten. 

Det är en immobiliseringsbår men till skillnad från scoopbåren är denna ej delbar. 

Vakuum madrass 

Vakuum madrassen är en immobiliseringsbår som ger bra stöd för huvud, nacke och rygg. För 

att ge stabilitet och bra fixering används vacuum och i madrassens innerpåsar finns granulat 

för att bidra till en jämnare fixering.  

Mjuk förflyttningsbår  

Minitranz förflyttningsbår är en mjuk madrass som används då det inte krävs immobilisering 

och när komfort inte har allt för stor betydelse för patienten. Rossbår, Minibår och Vendela är 

andra bårar som tillhör kategorin mjuka madrasser.  

KED räddningsväst  

KED räddningsväst används då immobilisering krävs och främst då patienter ska trasporteras 

från ett trångt utrymme. KED räddningsväst passar också bra vid livshotande situationer då en 

så kallad snabb urtagning måste göras. 
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BILAGA 4 – KRAVSPECIFIKATION  

Krav 

Den tilltänkta produkten ska:  

- kunna lyfta bår och patient 55,6 cm upp från marknivå. Detta är medelvärdet på 

en mans knähöjd, se bilaga 5. Det är övervägande män som arbetar inom 

ambulanssjukvården och därför är detta mätvärde valt. 

 

- klara av att lyfta en totalvikt på 160kg. Enligt SS-EN 1789:2007+A2:2014 är 

minimi vikten för vad en bår ska klara av att lyfta 150 kg. Av de bårar som projektets 

utveckling kommer att kretsa kring är Scoopbåren den tyngsta(10 kg).  

 

- kunna lyfta bår och patient under 10 sekunder. Ett marklyft som utförs av två 

ambulanssjukvårdare tar normalt bara några sekunder. Den tilltänkta produktens 

verkningstid får inte skilja sig från denna alltför mycket.  

 

- inte kräva fler än två personer vid hantering. Vid ett larm är det vanligast att två 

från ambulansstyrkan rycker ut, vilket är anledningen till att två personer ska kunna 

hantera produkten. 

 

- väga mindre än 10 kg. Detta för att inte belasta ambulanspersonalen med ytterligare 

vikt i form av utrustning.     

 

- utvecklas med hänsyn till människans tyngdfördelning. Detta för att större delen av 

en människas kroppsvikt är fördelad till överkroppen. 

 

- vara lättförståelig och användarvänlig. Detta för att utveckla en produkt som 

kommer att passa användaren och därmed komma till stor nytta. 

 

- vara utvecklad för att passa flertalet olyckssituationer.  

 

- upplevas som trygg av patient.  

 

- kunna återgå till ursprungligt läge (kravet tillkom efter användarstudie).  

 

- vara möjlig att komprimera (kravet tillkom efter användarstudie). 

 

- vara en integrerad lösning (kravet tillkom efter användarstudie). 

 

Önskemål  

- Produkten ska, vid utfört lyft, kunna placeras direkt ovanpå Allfabåren.  

- En person ska på egen hand kunna hantera produkten. 

- Den tilltänkta produkten ska passa till så stor del av Germas produktsortimentet som 

möjligt, det vill säga kunna anpassas till flera bärhjälpmedel. 

- Produkten ska kunna lyfta bår och patient från marknivå upp till lårhöjd.  

- En integrerad lösning utan intrång i bår (önskemålet tillkom efter användarstudie). 
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BILAGA 5 – ANTROPOMETRISK DATA  

  

Tabell 1 Antropometriskt data (Hägg, Ericson & Odenrick, 2015). 
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BILAGA 6 – NIOSH LYFTEKVATION, NULÄGE 

INFORMATION OM LYFTET     

Lc = 23 kg      

Ingen rotation  A = 0    

0,2 lyft/min     

Tid = <1 h     

 

STARTPOSITION SLUTPOSITION 

H1 = 18 cm H2 = 13 cm  

V1 = 6 cm V2 = 100 cm  

 D = V2 – V1 = 100 - 6 = 94 cm 

 

BERÄKNINGAR STARTPOSITION BERÄKNINGAR SLUTPOSITION 

Lc = 23  Lc = 23  

Hm = 25/H1 = 25/18 = 1,389 Hm = 25/H2 = 25/13 = 1,923 

Vm = 1 - (0,003 x |V1 - 75|) = Vm = 1 - (0,003 x |V2 - 75|) = 

= 1-(0,003x|6 - 75|) = 0,793  = 1-(0,003x|100 - 75|) = 0,92 

Dm = 0,82 + 4,5/D = 0,82 + 4,5/94 = 0,868 Dm = 0,82 + 4,5/D = 0,82 + 4,5/94 = 0,868 

Am = 1 - (0,0032 x A) = 1 - (0,0032 x 0) = 1 Am = 1 - (0,0032 x A) = 1 - (0,0032 x 0) = 1 

Fm1 = 1 (Tabell 1 nedan)  Fm2 = 1 (Tabell 1 nedan) 

Cm1 = 0,95 (Tabell 2 nedan) Cm2 = 1 (Tabell 2 nedan) 

RWL = Lc x Hm x Vm x Dm x Am x Fm x Cm RWL = Lc x Hm x Vm x Dm x Am x Fm x Cm 

RWL = 23 x 1,389 x 0,793 x 0,868 x 1 x 1 x 0,95 RWL = 23 x 1,923 x 0,925 x 0,868 x 1 x 1 x 1 

= 20,89 = 21 = 35,51 = 36 

LI = Aktuella lasten/RWL = 80/21 = 3,8 LI = Aktuella lasten/RWL = 80/36 = 2,2 
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Tabell 1 – Utdrag från tabell multiplikationsfaktorn Fm för olika lyftfrekvenser (Osvalder, 

Rose & Karlsson, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 – Multiplikationsfaktorn Cm för kontakten mellan händerna och bördan som lyfts 

(Osvalder, Rose & Karlsson, 2015).   

 

 

 

  

Arbetets 

varaktighet 

 

2-8 [h] 2-8 [h] 1-2 [h] 1-2 [h] < 1 [h] < 1 [h] 

Lyftfrekvens 

[Lyft/min] 

V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 

0,2 0,85 0,85 0,95 0,95 1,00 

(Fm1) 

1,00 

(Fm2) 

0,5 0,81 0,81 0,92 0,92 0,97 0,97 

1 0,75 0,75 0,88 0,88 0,94 0,94 

2 0,65 0,65 0,84 0,84 0,91 0,91 

Kontakt V < 75 V ≥ 75 

Bra  1,00 1,00 

Acceptabel 0,95 

(Cm1) 

1,00 

(Cm2) 

Dålig  0,90  0,90 
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BILAGA 7– NIOSH LYFTEKVATION, MED PRODUKTEN  

INFORMATION OM LYFTET     

Lc = 23 kg      

Ingen rotation  A = 0    

0,2 lyft/min     

Tid = <1 h     

 

STARTPOSITION SLUTPOSITION 

H1 = 13 cm H2 = 13 cm  

V1 = 70 cm V2 = 100 cm  

 D = V2 – V1 = 100 - 70 = 30 cm 

 

BERÄKNINGAR STARTPOSITION BERÄKNINGAR SLUTPOSITION 

Lc = 23  Lc = 23  

Hm = 25/H1 = 25/13 = 1,923 Hm = 25/H2 = 25/13 = 1,923 

Vm = 1 - (0,003 x |V1 - 75|) = Vm = 1 - (0,003 x |V2 - 75|) = 

= 1-(0,003x|70 - 75|) = 0,985  = 1-(0,003x|100 - 75|) = 0,925 

Dm = 0,82 + 4,5/D = 0,82 + 4,5/30 = 0,97 Dm = 0,82 + 4,5/D = 0,82 + 4,5/45 = 0,97 

Am = 1 - (0,0032 x A) = 1 - (0,0032 x 0) = 1 Am = 1 - (0,0032 x A) = 1 - (0,0032 x 0) =1 

Fm1 = 1 (Tabell 1 nedan)  Fm2 = 1 (Tabell 1 nedan) 

Cm1 = 0,95 (Tabell 2 nedan) Cm2 = 1 (Tabell 2 nedan) 

RWL = Lc x Hm x Vm x Dm x Am x Fm x Cm RWL = Lc x Hm x Vm x Dm x Am x Fm x Cm 

RWL = 23 x 1,923 x 0,985 x 0,97 x 1 x 1 x 0,95 RWL = 23 x 1,923 x 0,925 x 0,97 x 1 x 1 x 1 

= 40,15 = 40  = 39,68 = 40 

LI = Aktuella lasten/RWL = 80/40 = 2 LI = Aktuella lasten/RWL = 80/40 = 2 

   

 

  



19 

 

Tabell 1 – Utdrag från tabell multiplikationsfaktorn Fm för olika lyftfrekvenser (Osvalder, 

Rose & Karlsson, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 – Multiplikationsfaktorn Cm för kontakten mellan händerna och bördan som lyfts 

(Osvalder, Rose & Karlsson, 2015).   

 

 

 

  

Arbetets 

varaktighet 

 

2-8 [h] 2-8 [h] 1-2 [h] 1-2 [h] < 1 [h] < 1 [h] 

Lyftfrekvens 

[Lyft/min] 

V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 

0,2 0,85 0,85 0,95 0,95 1,00 

(Fm1) 

1,00 

(Fm2) 

0,5 0,81 0,81 0,92 0,92 0,97 0,97 

1 0,75 0,75 0,88 0,88 0,94 0,94 

2 0,65 0,65 0,84 0,84 0,91 0,91 

Kontakt V < 75 V ≥ 75 

Bra  1,00 1,00 

Acceptabel 0,95 

(Cm1) 

1,00 

(Cm2) 

Dålig  0,90  0,90 
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BILAGA 8 – IDÉGENERERING FÖRSTA FASEN 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 9 – ANVÄNDARSTUDIE  

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 10 – FRÅGEFORMULÄR  

Hej! Vi är två studenter som läser tredje året på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad. Vi genomför nu vårt examensarbete med fokus på innovation och 

produktutveckling och har valt att inrikta oss mot ambulanssjukvården. Vi ska utveckla en 

produkt som kan förbättra arbetsmiljön för ambulanspersonal. För att kunna göra detta arbete 

så bra som möjligt tar vi gärna del av era tankar och synpunkter. Vi är därför väldigt 

tacksamma om ni har möjlighet att svara på vår enkät. 

Tack på förhand! 

Josefin och Emilia   

__________________________________________________________________________ 

F1. Kön 

Man/Kvinna  

F2. Ålder 

Egen kommentar 

F3. Yrkeserfarenhet (år) 

Egen kommentar 

F4. Vilket bär och/eller lyftmoment i ditt arbete anser du är tyngst?  

Egen kommentar  

F5. Tänk dig in i följande situation: Du och din kollega åker ut på ett larm där patienten 

har ramlat eller varit med om en fallolycka, exempelvis i ett trångt utrymme och 

patienten kan inte ta sig upp med egen kraft. Hur vanligt förekommande är denna 

situation?  

1-2 gånger i veckan  

3-4 gånger i veckan  

5-7 gånger i veckan  

Inget av alternativen, egen kommentar   

F6. Vilken typ av bärhjälpmedel använder du i den beskrivna situationen i fråga F5 

ovan?  
Egen kommentar  

F7. Har du någon gång haft en arbetsskada?  

JA/NEJ (om nej, gå vidare till F10) 

F8. Vid arbetsskada, hur skadade du dig? 

Egen kommentar 

F9. Vid arbetsskada, var skadade du dig? 

Ländrygg 

Axlar 

Knän 

Egen kommentar   

F.10 Anser du att ambulanssjukvårdare måste ha god fysik för att klara av 

ambulansyrket?  

JA/NEJ   
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F.11 Anser du att du själv har tillräckligt god fysik för att vara lämplig för 

ambulansyrket?  

JA/NEJ   

F.12 Anser du att dina kollegor har tillräckligt god fysik för att vara lämpliga för 

ambulansyrket?  

JA/NEJ 

F.13 Hur väl medveten är du om nya tekniska hjälpmedel som lanseras på 

marknaden?   

Jag har lågt intresse om nya hjälpmedel och vet inte vad som lanseras på marknaden.  

Jag har kunskap om hjälpmedel som används på min arbetsplats.  

Jag har stort intresse av nya hjälpmedel och har god insikt i vad som lanseras på marknaden.  

F.14 Om du fick önska vilken typ av produkt som helst som skulle kunna underlätta ditt 

vardagliga arbete, vad skulle den lösa? Inom vilket område skulle du önska att det fanns 

fler och bättre hjälpmedel?   

Egen kommentar  

F.15 Om du har en egen kommentar, tanke, idé eller synpunkt, kring hjälpmedel som 

finns inom ambulansyrket, vänligen skriv det här.  

Egen kommentar  

Tack för att du tog dig tiden att besvara enkäten! 
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16% 

35% 29% 

16% 

4% 

F2. Ålder (år) 

20-30

31-40
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34% 

F1. Kön 

Man

Kvinna

26% 

18% 
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8% 

3% 

F3. Yrkeserfarenhet (år) 

1-5
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11-15

16-20
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26-30

31-35

36-40

BILAGA 11 – RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING 

När tillräckligt med svar inkommit avslutades enkäten och därefter kunde resultatet 

analyseras. Några av frågorna analyserades djupare för att studera om det var någon skillnad 

på hur frågorna besvarades beroende på kön, ålder eller yrkeserfarenhet. Detta för att utläsa 

om det fanns något särskilt bakomliggande mönster som skulle kunna påverka kommande 

produktutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1. – F3. 
Grundläggande information om respondenten vad gäller kön, ålder och yrkeserfarenhet 

presenteras i diagrammen nedan. Ambulansyrket är mansdominerat, vilket också avspeglades 

i enkätundersökningens resultat.   
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36% 

23% 

22% 

7% 

5% 
4% 

3% 

F4. Vilket bär och/eller lyftmoment i ditt 

arbete anser du är tyngst?  

Trappor

Marklyft

Inlastning i ambulans

Medvetslösa/överviktiga

patienter

Lyft i sidled

Förflyttning av patient(långa

sträckor tex i terräng)

Utrustning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4.  

Syftet med denna fråga var att konstatera ifall marklyftet anses som ett problematiskt lyft och 

ifall det är ett utbrett problem. Enligt enkätundersökningen är marklyftet ett av de tyngsta 

lyften inom ambulanssjukvården, enbart lyft och förflyttning i trappa anses vara mer 

svårhanterligt. Det är fler yttre faktorer som gör att det blir svårt att bära i en trappa till 

skillnad från att göra ett marklyft. De svarande påpekade bland annat komplexiteten med att 

bära både upp- och nedför trappor samt att det blir ännu mer påfrestande vid lyft av överviktig 

patienten eller vid en mycket trång trappuppgång. Kategorin att bära i trappa innefattar alltså 

fler olika förflyttningsmoment än vad marklyftet vilket kan ha påverkat utfallet. Slutsatsen är 

trots allt att marklyftet anses som ett av de tyngsta lyften.  
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49% 

23% 

8% 

20% 

F5. Tänk dig in i följande situation: Du och din 

kollega åker ut på ett larm där patienten har 

ramlat eller varit med om en fallolycka, 

exempelvis i ett trångt utrymme och inte kan ta 

sig upp med egen kraft. Hur vanligt 

förekommande är denna situation? 

1-2 ggr i veckan

3-4 ggr i veckan

5-7 ggr i veckan

Inget av alternativen

F5.  

Vid en fallolycka, då en patient har ramlat, är det inte osannolikt att ett marklyft behöver 

utföras av ambulanspersonalen. Det ansågs därför relevant att undersöka hur ofta dessa 

olyckor förekommer.  

Enligt enkätundersökningen ansåg drygt hälften av de svarande att fallolyckor sker 1-2 gånger 

i veckan och så mycket som 23 procent ansåg att det sker 3-4 gånger i veckan. Av de 

svarande har även 20 procent använt svarsalternativet ”inget av alternativen” vilket 

innefattade att de upplevde det som svårbedömt att säga hur många gånger den ovan nämnda 

situationen inträffar. De flesta ansåg dock att det hände ofta, eller till och med väldigt ofta 

vilket också antyder att det är ett vanligt förekommande problem.  

Varje svar representerar en persons uppfattning vilket kan vara värt att notera. Det avspeglar 

inte hur ofta situationen förekommer på en och samma ambulansstation vilket således kan 

vara betydligt fler gånger än vad som kan utläsas från diagrammet. Hur ofta situationen 

förekommer kan även upplevas väldigt olika beroende på var i landet personen är verksam 

samt hur mycket denne arbetar.  

Utifrån enkätundersökningen kan det konstateras att det är utbrett problem och att det finns ett 

behov av den tilltänka produkten, eftersom fallolyckor är relativt vanligt förekommande. 
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9% 

22% 

26% 

26% 

4% 13% 

F6.3 Yrkeserfarenhet (år) 

1-5

6-10

11-15

16-20

26-30

31-35

41-45

78% 

22% 

F6.1 Kön 

Man

Kvinna

4% 

26% 

52% 

18% 

F6.2 Ålder (år) 

20-30

31-40

41-50

51-60

41% 

30% 

14% 

8% 

4% 
1% 1% 1% 

F6. Vilket bärhjälpmedel använder du i 

den beskrivna situationen i fråga F5 ovan?  

 
Beroende på situation

Mjuk förflyttningsbår

Utan bår (använder mänsklig kraft)

Scoopbår/Spinebår

Filt

KED räddningsväst

Räddningstjänst

Trappsats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6.  
Enligt de tillfrågade anser 41 procent att typ av bärhjälpmedel som används beror på 

situationen. Har patienten misstänka nack- eller ryggskador och immobilisering krävs är 

Scoopbår eller Spinebår alternativet. I de fall som immobilisering inte behövs anses en mjuk 

förflyttningsbår som det lämpligaste bärhjälpmedlet. Enkätundersökningen visar också att 30 

procent anser att mjuka förflyttningsbårar är väldigt passande för den beskrivna situationen.  
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46% 

54% 

F7. Har du någon gång haft en 

arbetsskada? (om nej, gå vidare 

till F10)  

Ja

Nej

18% 

29% 
30% 

16% 

7% 

F7.2 Ålder (år) 

20-30

31-40

41-50

51-60

61-65
66% 

34% 

F7.1 Kön 

Man

Kvinna

F6.1 – F6.3  

Något som uppmärksammades var att 14 procent av de tillfrågade inte väljer att använda 

något bärhjälpmedel, se F6. Detta analyserades vidare för att ta reda på vem den typiska 

individen är som inte påstår sig vilja använda bärhjälpmedel. Av insamlad data visade det sig 

att män är mindre benägna att använda hjälpmedel i den beskrivna situationen, se F6.1. 

Generaliseras undersökningens resultat kan slutsatsen dras att män i åldern 41-50 år, se F6.2, 

med en yrkeserfarenhet på 11-20 år, se F6.3, är mindre villiga att använda bärhjälpmedel 

vilket kan ses i diagrammen ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7. 
 

Av de tillfrågade har 46 procent haft en arbetsskada och 54 procent av de tillfrågade har inte 

haft någon arbetsskada. 
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15% 

27% 

29% 

19% 

10% 

F7.1.1 Man - ålder (år) 

20-30

31-40

41-50

51-60

61-65

15% 

17% 

12% 
21% 

8% 

6% 

13% 

8% 

F7.1.2 Man - yrkeserfarenhet 

(år) 

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

22% 

17% 

15% 

16% 

8% 

8% 

8% 
6% 

F7.3 Yrkeserfarenhet (år) 
1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

 

 

 

 

 

 

 

 

F7.1 – F7.3  

Det visade sig att av de som haft arbetsskador är 66 procent män och 34 procent kvinnor, se 

F7.1. Detta resultat är inte oväntat eftersom det är fler män som svarat på enkäten. De flesta 

skadorna sker i åldern 31-40 år och 41-50 år, se F7.2, men det är också flest personer i det 

åldersspannet som besvarat enkäten. Det går också att utläsa att de flesta arbetsskadorna sker 

tidigt i yrket, se F7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7.1.1 – F7.1.2  

Vid närmare analys av arbetsskador går det att utläsa att män ofta skadar sig vid en ålder på 

41-50 år, se F7.1.1. De flesta arbetsskadorna, 21 procent, uppstår senare i karriären vid 16-20 

års erfarenhet, se F.7.1.2.  
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36% 

16% 
20% 

8% 

8% 

12% 

F7.2.2 Kvinna - 

yrkeserfarenhet (år) 

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

24% 

32% 

32% 

12% 

F7.2.1 Kvinna - ålder (år) 

20-30

31-40

41-50

51-60

34% 

22% 

14% 

10% 

5% 

4% 

4% 
4% 

3% 

F8. Vid arbetsskada, hur skadade du dig?  

Tungt lyft

Oväntad/hastig rörelse

Felbelastning/förslitningsskada

Klämskador, sårskador, stickskador

Fallolycka

Halkolycka

Misshandel

Trafikolycka/trauma

Lyft i sidled

 

 

 

 

 

 

 

F7.2.1 – F7.2.2 

Enligt enkäten är skaderisken för kvinnor högst vid en ålder på 31-50 år, se F7.2.1. Kvinnor 

skadar sig främst i början av karriären vid 1-5 års erfarenhet, hela 36 procent, se F.7.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F8.  

Resultatet som presenteras i diagrammet ovan är baserat på de svarande som haft 

arbetsskador. Fråga åtta ställdes för att kunna analysera om det finns ett samband mellan 

marklyftet och de arbetskador som inträffar. 

Ett tungt lyft och en oväntad hastig rörelse är enligt enkätundersökningen ofta orsaken till 

arbetsskador inom ambulanssjukvården. Ett tungt lyft i detta sammanhang innefattar de olika 

lyft som ambulanspersonalen anser som mycket problematiska. Dessa är framförallt att bära i 

trappa och utförandet av ett marklyft. Utifrån diagrammet går det därför att konstatera att det 

finns ett samband mellan marklyftet och uppkomna arbetsskador.  
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38% 

25% 

16% 

6% 

6% 
5% 

4% 

F9. Vid arbetsskada, var skadade du 

dig?  

Ländrygg

Arm/hand

Axlar

Fot

Huvud/nacke

Knä

Annat

97% 

3% 

F10. Anser du att ambulanssjukvårdare 

måste ha god fysik för att klara av 

ambulansyrket?  

Ja

Nej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F9.  
Av de tillfrågade som svarade att de haft en arbetsskada visade det sig att de flesta, så många 

som 38 procent, skadat sig i ländryggen. Baserat på svaren utifrån enkätundersökningen kan 

slutsatsen dras att ländryggen är det mest skadedrabbade området. Det kan därför konstateras 

att det finns ett samband mellan tunga lyft, där ibland marklyftet, och det skadedrabbade 

området ländryggen. Detta påvisar att det finns ett underlag till att ta fram den tilltänkta 

produkten. Det visade sig också att skador på de övre extremiteterna arm, hand och axlar är 

vanligt förekommande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10.  

De personer som är verksamma inom ambulansyrket är eniga om att det krävs god fysik för 

att kunna utföra arbetet.   
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89% 

11% 

F11. Anser du att du själv har tillräckligt 

god fysik för att vara lämplig för yrket?  

Ja

Nej

46% 

54% 

F12. Anser du att dina kollegor har 

tillräckligt god fysik för att vara 

lämpliga för ambulansyrket?  

Ja

Nej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11. 

Av de tillfrågade anser de flesta, 89 procent, att de har tillräckligt god fysik för att klara av 

yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F12.  

Intressant är att de flesta anser sig ha god fysik för att klara av yrket men att över hälften, 54 

procent av de tillfrågade, tycker att kollegorna inte har tillräckligt god fysik.  
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7% 

17% 

76% 

F13. Hur väl medveten är du om nya 

tekniska hjälpmedel som lanseras på 

marknaden?   

Lågt intresse om nya

hjälpmedel

Stort intresse om nya

hjälpmedel

Kunskap om de hjälpmedel

som finns på arbetsplatsen

19% 

22% 

11% 8% 

7% 

15% 

11% 

7% 

F13.1 Stort intresse om nya 

hjälpmedel- yrkeserfarenhet (år) 

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F13.  

Utifrån enkätundersökningen kan det konstateras att de flesta inom ambulanssjukvården 

enbart har kunskap om de hjälpmedel som används på arbetsplatsen.  
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18% 

9% 

9% 

46% 

9% 

9% 

F13.2 Lågt intresse om nya 

hjälpmedel - yrkeserfarenhet (år) 

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

36-40

27% 

20% 

17% 

12% 

7% 

7% 

8% 

2% 

F13.3 Kunskap om de hjälpmedel som 

finns på arbetsplatsen - yrkeserfarenhet 

(år) 
1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F13.1 – F13.3 

Vid närmare analys kan slutsatsen dras att det finns en nyfikenhet och ett större intresse för 

nya hjälpmedel tidigt i karriären än vad det gör senare, se F13.1. Intresset för nya hjälpmedel 

är som lägst vid en yrkeserfarenhet på 16-20 år, se F13.2. Fördelningen av de som svarat att 

de har kunskap om de hjälpmedel som finns på arbetsplatsen kan ses i F13.3 ovan.  
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F14. Om du fick önska vilken typ av produkt som helst som skulle kunna underlätta ditt 

vardagliga arbete inom ambulanssjukvården, vad skulle den lösa? Inom vilket område 

skulle du önska att det fanns fler och bättre hjälpmedel?  

Syftet med denna fråga var att ge de tillfrågade möjligheter att yttra sig fritt om förbättringar 

som de önskar inom sitt yrke. Kommentarerna från de tillfrågade var avsedda att användas 

som input vid idégenerering. Svaren från dessa frågor bekräftade att marklyftet ses som ett 

problematiskt lyft. De svarande ansåg även att utrustning inom ambulanssjukvården inte får 

väga för mycket eftersom de dels bär mycket på utrustning och dels att yrket i sig redan är 

fysiskt krävande. Flertalet av de svaranden önskade således lättare produkter och då främst 

bärhjälpmedel. Utrustningen får inte heller ta allt för stor plats då utrymmet i ambulansen är 

mycket begränsat. Tid är en viktig faktor i nödsituationer och därför får hjälpmedel och 

utrustning inte vara för komplicerade.  

 

F15. Om du har en egen kommentar, tanke, idé eller synpunkt kring hjälpmedel som 

finns inom ambulansyrket, vänligen skriv det här. 

Syftet med denna fråga vara att ge de tillfrågade möjligheten att fritt kunna delge övriga 

tankar och idéer kring dess yrke, arbetssituation och hjälpmedel. Vid denna fråga tillkom 

inget nytt som inte tidigare var känt.  
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BILAGA 12 – IDÉGENERING ANDRA FASEN 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 13 – LYFTTEKNIKER I OLIKA BRANSCHER 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 14 – PUGH’S KONCEPTVALSMATRIS 1.0 
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BILAGA 15 – BERÄKNINGAR HÄVARM  

 

 

 

 

Beräkningar på hävarmen har utförts. Bårens angivna mått är baserade på NAJO Redihold 

Backboard (Ferno Norden, 2015) och den totala längden är 183 cm. Av denna längd kommer 

de två benen, 55 cm vardera, att uppta totalt 110 cm. Det innebär att 73 cm återstår varav en 

centimeter räknas bort då marginal behövs vid närliggande ben. Om konstruktionen ska kunna 

lyfta den satta höjden på 55 cm innebär det alltså att hävarmen blir 72 cm lång.  
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Vid lyft av maxvikten 160 kg och med en hävarm på 72 cm skulle kraftansträngningen, det 

vill säga den vikt som ambulanspersonalen måste lyfta vid marklyftets början, bli 61 kg. Detta 

ansågs inte rimligt då en stor del mänsklig kraft fortfarande skulle behövas. Enligt 

arbetsmiljöverket(Arbetsmiljöverket, 2012) klassas ett lyft som tungt då bördan väger över 25 

kg och därför utfördes ytterligare beräkningar för att komma under denna vikt.  

Enligt beräkningarna skulle en 100 cm lång hävarm innebära en kraftansträngning på 44kg, 

vilket fortfarande ansågs vara för tungt. En hävarm på 150 cm skulle innebära en 

kraftansträngning på 29 kg och en hävarm på 200 cm skulle innebära en kraftansträngning på 

22 kg.  

Vid en hävarm på 2 meter skulle kraftansträngningen bli 22 kg, vilket är under gränsen för 

arbetsbörda vid ett tungt lyft, trots det skulle konstruktionen inte vara funktionell och 

användbar med en hävarm på 2 meter.  
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BILAGA 16 – TESTER  

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 17 – PUGH’S KONCEPTVALSMATRIS 1.1 
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BILAGA 18 – IDÉGENERERING PLACERINGSALTERNATIV 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 19 – TESTER PLACERINGSALTERNATIV  

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 20 – UNDERLAG FÖR PROTOTYPTILLVERKNING 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 21 – TEST AV PROTOTYP  

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 22 – FMEA-ANALYS  

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 23 – BRAINSTORMING INFÄSTNING 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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BILAGA 24 – BUSINESS MODEL CANVAS 
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BILAGA 25 – VALUE PROPOSITION CANVAS 
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BILAGA 26 – PORTERS FEMKRAFTSMODELL 
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BILAGA 27 – SWOT-ANALYS  
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BILAGA 28 – KOSTNADSKALKYL 

Denna bilaga har sekretessbelagts då den innehåller känslig information för vidareutveckling 

av produkten.  
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