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Sammanfattning
Under vårterminen 2013 har projektet ”Monteringslösning för sänglyftsystem” genomförts i kursen
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12) vid Karlstads
universitet. Arbetet utfördes tillsammans med uppdragsgivare ComfortSystem Scandinavia AB, ett
företag som marknadsför och utvecklar produkter inom området sängar för vård och omsorg. Projekts
målsättning var att finna en ny monteringslösning för uppdragsgivarens produkt, sänglyftsystemet.
Produkten är en höj och sänkbar lyft som med hjälp av monteringsbeslag kan monteras under en
befintlig säng. Syftet med projektet var att ta fram en lösning som bidrar till att sänglyften går att
montera på ett bredare sängsortiment. Lösningen skulle även medge en förbättrad applicerbarhet av de
tillbehörshjälpmedel som sedan tidigare funnits med i ComforSystems sortiment och endast varit
tillämpbara för en komplett vårdsäng. Med det utvecklade sättet att montera sänglyft och tillbehör var
förhoppningarna att försäljningen av produkterna skulle öka samt att kundgruppen skulle breddas.
Projektets genomförande följer den metodik som förordas i produktutvecklingsprocessen. Den
iterativa processen kännetecknas av stort fokus vid problemlösning, användaranpassning samt att
bruka ett livscykelperspektiv vid utveckling av en ny produkt. Utgångspunkten i projektet var att
identifiera behov hos användare av produkten. Intervjuer genomfördes med fyra olika målgrupper,
tekniker, ordinatörer, vårdare samt vårdtagare. Användarstudien kompletterades bl.a. med undersökningar i ergonomi, semantik och produkters miljöpåverkan. Kreativa metoder användes för att
finna lösningar vilka i ett senare skede utvärderades genom systematiska beslutsmatriser samt
avstämningar med uppdragsgivare.
Arbetet ledde fram till ett slutgiltigt konceptförslag som består av en infästningsanordning samt en
tillbehörsram. Konceptet är en flexibel modullösning som går att användas med eller utan möjlighet
till infästning av tillbehörshjälpmedel. Lösningen är anpassad till ett större utbud av sängar då
infästningen går att variera i höjd och bredd. Tillbehörsramen kan vid behov monteras på fästena i
efterhand. Lösningen är individanpassad eftersom brukaren själv kan välja i hur stor utsträckning de
vill utnyttja möjligheten att fästa hjälpmedel på sängen. Med den nya lösningen har monteringen blivit
både enklare och mer lättförståelig att genomföra då en säker montering av tillbehör numer går att
utföra enligt tillbehörsramens uppmärkning för tillbehörsfästen. Denna uppmärkning bidrar till att
användaren får större frihet att utforma sin egen säng på de sätt de anser lämpligt för den miljö den
vistas i. Då den totala monteringen av infästning och ram kräver färre monteringsmoment än tidigare
lösning, har även ergonomin för tekniker som installerar produkten förbättrats.
För vidare arbete mot att nå en slutgiltig produkt krävs att det föreslagna konceptet utvärderas och
testas i form av en tillverkad prototyp. Detta arbete lämnas efter avslutat projekt över till uppdragsgivare ComfortSystem.

Abstract
During the spring semester 2013, the project “Mounting solution for bed lift system“ has been
performed in the course Bachelor’s thesis for degree of Bachelor of Science in Innovation and Design
Engineering (MSGC12) at Karlstad’s University. The project was performed in cooperation with
ComfortSystem Scandinavia AB, a company that develops and markets products in the area of beds
for health care. The aim of the project was to find a new mounting solution for a bed lift system. The
product is an adjustable lift that can be applied to an ordinary bed by installing mounting brackets.
The purpose of the project was to develop a mounting solution that would be applicable to a wider
range of bed types. In addition, the solution would also allow an improved applicability of the
accessories comprising Comfort System’s assortment, that previously only been applied on health care
beds. The company ambition of mounting bed lift and accessories to regular beds is to reach a broader
segment of customers, thus increasing the sales.
This project follows the methodology recommended for the product development process. The process
is iterative and characterizes problem solving and user customization, and includes life cycle
perspective of developing a new product. The starting-point of the project was to identify customers’
requirements. Interviews were made with four different target groups comprising, technicians,
ordinators, caregivers and patients (users). The study about the user was supplemented with analysis in
ergonomics, semantics and the environmental impact of products. Creative methods were used to find
solutions. Accordingly, the solutions were evaluated through the assessment of systematic matrixes for
decisions, and reconciliations with the employer.
The final selection of the concept consist a gadget for attachment, and a frame for accessories. The
concept is a flexible modular solution that can be used with or without the possibility of mounting
accessories. Due to the possible variations of height and width, the module is adapted to fit a broader
range of beds. The frame for accessories can be added to the product afterward. The solution is
customized, thus it allows for the opportunity to secure different facilities to the bed. With the new
solution, the assembly has become both easier and more understandable to implement, because the fact
that accessories nowadays can be fixed by a new secure mounting method with measured spaced for
accessories. In addition, the solution provides the user with more freedom in designing the bed in the
way that fits their personal environment. The new solution for mounting have fewer steps for assembly
than previous solution, the ergonomic for technicians who install the product has also been improved.
To reach a final product, an evaluation and testing of the proposed concept required, thus a prototype
must be made. When the project has been completed, the progress and results of the project are to be
handed over to the employer at Comfort System.
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1. Inledning
Projektet genomförs i kursen MSGC12, Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Arbetet
omfattar 22,5 hp. Handledare är Lennart Wihk och examinator är Leo De Vin. Projektet drivs
själständigt i sammarbete med uppdragsgivare ComfortSystem Scandinavia AB (CS).

1.1 Bakgrund
Företaget CS utvecklar och marknadsför sedan starten 1987, produkter inom området sängar för vård
och omsorg. Tillverkningen av produkterna sker genom underleverantörer. En viktig produkt i
företagets sortiment är sänglyftsystemet, vilket är en höj och sänkbar lyft som med hjälp av
monteringsbeslag kan monteras under en befintlig säng (figur 1.1). Dagens användning av
sänglyftsystemet tillämpas på ett fåtal sängar vilka sedan tidigare finns tillgängliga i kundens hem.
Enligt försäljningsstatistik från hjälpmedelsinstitutet (Hi) har försäljningen av sänglyftar minskat
drastiskt. Försäljningen har minskat från 786 sänglyftar under år 2003 till 51 stycken år 2005 (Alván
2010). Vid vissa tillfällen tvingas CS neka en installering av lyften då monteringsbeslagen inte tillåter
montering av sänglyften på dessa sängar. Problemet uppkommer då sängens underrede är för vekt eller
i de fall där brukaren har en säng med en elektriskt ställbar sängbotten där motor och elektronikpaket
är i vägen för montaget. Vid vissa situationer krävs det att montören gör speciallösningar för att
genomföra montering av lyften. Vid speciallösningar kan inte säkerheten försäkras på samma sätt som
vid den montering som anges i CS monteringsinstruktioner. Dagens lösning av sänglyftsystem tillåter
inte användandet av det tillbehörssortiment som är brukbart vid köp av en komplett säng där lyften är
monterad från början. Detta beror på att det inte finns något fäste för dessa tillbehör. Detta påverkar
försäljningen av sänglyftsystemet då kunderna hellre väljer en komplett vårdsäng. Tillbehörssortimentet består bland annat av stödhandtag, stödgrind, lyftbåge, fotlyft, uppresningsstöd och
sänglampa (Bilaga 1). Uppdraget går ut på att ta fram en ny lösning för montering av sänglyft och
tillbehörshjälpmedel på kundens befintliga säng.
Rapporten är upplagd i kronologisk ordning efter vilka moment som genomförts i projektet. Den
innehåller en inledande del där problemet presenteras, en huvuddel med redogörelse av genomförande
och resultat, och en avslutande del vilken innefattar diskussion och slutsats.

Figur 1.1 Comfort sänglyftsystem.
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1.2 Problemformulering
Den öppna frågeställning som ligger till grund för projektet formuleras enligt följande:
”Hur kan sänglyftsystemet utvecklas för att öka monteringsmöjligheterna på en befintlig säng, samt
att applicerbarheten för tillbehörssortimentet förbättras?”.

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att ta fram en lösning som bidrar till att sänglyften går att applicera på ett
bredare sängsortiment med varierad utformning. Lösningen skall även medge användning av
företagets tillbehör i en större utstäckning än tidigare. Detta skall medföra en utökad försäljning av
sänglyftsystemet och dess tillbehör då förhoppningen är att företaget skall nå ut till en bredare
kundgrupp. Genom att göra infästningen av sänglyft och tillbehör mer anpassningsbar skall
förhoppningsvis detta leda till mer frihet i användingen av produkten. Syftet är att utveckla produkten
så att vårdtagaren kan behålla sin ursprungliga säng. Utvecklingen skall också leda till att ergonomin
för både montör och vårdare förbättras genom att produkten blir både enkel att använda och montera.
Produkten skall förbättras med hänsyn till alla intressenter av produkten för att på så sätt göra den mer
eftertraktad på markanden.
Projektet syftar även till att ge utökad kunskap kring arbetet i ett produktutvecklingsprojekt vilket
genomförs självständigt där arbetssättet är ingenjörs- och industridesignmässigt. Genom att planera,
genomföra och dokumentera skall processens alla faser genomarbetas och utvärderas. Lärdom kring
skriftlig och muntlig presentation, samt kritisk bedömning av ett annat projekt skall också tillhandahållas.

1.4 Målsättning
Målsättningen med projektet är att sänglyftsystemet skall utvecklas till en produkt som kan användas
av en bredare kundgrupp och på ett större antal sängar. Målet är även att försäljningen av sänglyft och
tillbehörssortiment skall öka jämfört med tidigare lösning. Projektets mål tydliggörs i följande lista:








Förbättra monteringsmöjligheter för sänglyftsystemet på användarens egen säng.
Förbättra monteringsmöjligheter för tillbehörssortimentet på befintlig säng.
Förenkla montering av sänglyftssystemet på befintlig säng.
Förbättra ergonomin vid monteringen.
Utveckla ett sänglyftsystem där uteseendet är mer anpassat till hemmiljön.
Ett konceptförslag skall levereras till uppdraggivare med tillhörande konstruktionsanvisningar.
Arbetet skall dokumenters i form av en skriftlig rapport samt presenteras vid redovisning och
utställning den 29 maj 2013.

1.5 Avgränsning
I projektet avgränsas problemet genom att arbetets omfattning samt processgränser bestäms. Följande
avgränsningar finns i projektet:
 Lösningen skall endast behandla montering mellan sänglyft och befintlig säng samt montering
av tillbehörssortimentet till denna säng.
 Lösningen skall ej tillåta ett spel på mer än 0-100 mm från sängens underkant.
 Lösningen skall vara anpassad till ComfortSystems produkter.
 Den framtagna lösningen skall vara utvecklad efter standardiserade normer.
 Lösningen skall vara anpassad till hemmiljö.
 Målgruppen är äldre brukare.
 Lösningen skall vara anpassad efter tillbehör med Ø32 mm.
 Lösningen skall passa för sängar med bredden 800-1200 mm och längden 2000 mm.
 Projektet skall generera ett konceptförslag som presenteras i form av ritningar och 3Dmodeller.
 Projektet skall omfatta 600 h och vara avslutat den 30 maj 2013.
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2. Metod
I det här kapitlet kommer genomförandet av processens delfaser att presenteras samt vilka metoder
som användes vid dessa faser.

2.1 Produktutvecklingsprocessen
Detta projekt genomfördes enligt teorin av produktutvecklingsprocessen som finns beskriven i
Johannesson et al. (2004). Produktutvecklingsprocessen är en utvecklingsprocess för produkter i ett
utvecklande och tillverkande företag. Målsättningen vid denna process är att på ett ekonomiskt och
hållbart sätt skapa produkter som möter kraven på nyttiga funktioner i samhället. I processen tillämpas
helhetssyn, syntes, kreativitet, kundanpassning och livscykelperspektiv. Hänsyn har också tagits till
den näst intill snarlika designprocessen vilken till skillnad från produktutvecklingsprocessen lägger
större fokus vid utformning och att användaranpassa produkten (Ullman 2003). Projekt tillhör
kategorin vidareutveckling även kallad Redesign, en typ av produktutvecklingsprojekt som behandlar
vidareutveckling av redan existerande produkter (Ullman 2003). Dessa är oftast välkända
grundkoncept som inte förändras, eller förändras omärkbart från en produktgeneration till nästa
(Johannesson et al. 2004).
Den process som användes genomgick ett antal olika faser från förstudie till slutanpassning av
produkten, se figur 2.1. Processen var iterativ vilket betyder att faserna vid behov kunde genomföras
på nytt. Mellan faserna fanns olika avstämningspunkter som bestod av milstolpar och grindhål.
Milstolparna kallas även för bevakningspunkter och berörde beslut som skedde internt i
projektgruppen. Vid grindhålen som också kallas kontrollpunkter togs besluten upp ifrån ledningen
(uppdragsgivare och handledare). För att kontrollera att projektet utvecklades i rätt riktning hölls
handledarmöten med handledare. Även kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare upprätthölls.
Presentation av projektplan samt delredovisning genomfördes för att göra avstämningar i arbetet.
Förstudie

Specificera

Generera

Utvärdera

koncept

Välj

Konstruera

Slutanpassa

Figur 2.1. Produktutvecklingsprocessens olika faser.
Enligt teorin i Johannesson et. al. (2004) innefattar varje steg i processen olika moment för att
slutligen nå en färdig produkt.
I det första steget i processen, förstudien görs en objektiv problemsanalys och bakgrundsinformation i
ämnet insamlas. Det är viktigt att förstudien omfattar ett brett spektra av kompetensområden för att
hela problemområdet skall tas i beaktning. Under förstudien skall alla tänkbara tekninska lösningar
och förutsättningar okritiskt undersökas. Eftersom att förstudie och konceptgenereingsfasen sätter
kostnaden för produkten är det viktigt att dessa faser genomförs utförligt. Förändingar i produkten blir
dyrare desto längre processen fortskrider. I nästa fas gäller det att specificera produkten, att bestämma
vad som skall åstakommas i produktutvecklingsprocessen. Projektet specifiseras genom att en plan
utarbetas där mål och syfte med arbetet bestäms. Efter att reserach i ämnet genomförs kan en
kravspecifikation utarbetas. Denna används som utgångspunkt vid senare sökandet av lösningar och
som referens vid utvärdering av lösningar. Specifikationen uppdateras och utvecklas under projektets
gång.
Konceptgenereringsfasen bygger på att genom att utgå från de funktionella kriterer som definerats i
kravspecifikationen ta fram så många lösningsförslag som möjligt. För att finna en större mängd
generellt rimliga lösningar görs problemformuleringen om till en mer abstrakt och öppen formulering.
I denna fas kan en funktionsanalys vara lämplig att ta fram. Denna påvisar alla ingående delfunktioner
i produkten och hur de sammverkar. Uppdelningen av delfunktioner görs för att på ett lättare sätt ta
fram dellösningar som senare kan kombineras till totlalösningar. Konceptgenereringsarbetet
genomförs med valda idégenereringsmetoder tillsammans med sammansatta fokusgrupper. I nästa fas
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skall de lösningar som tagits fram i konceptgenereringen utvärderas med avsikten att bestämma i hur
stor grad lösningen uppfyller de krav och önskemål som formulerats i kravspecifikationen.
Lösningarna jämförs på så sätt med varandra för att ett koncpet slutligen skall väljas. Urvalet sker i tre
steg med hjälp av olika stödmetoder, eleminering av dåliga lösningar, beslutsmatriser samt kriterieviktmetod.
Med den valda konceptbeskrivningen som utgångspunkt skall produkten i konstruktionsfasen
vidareutvecklas till en fungerande produkt. Målet med denna fas är att ta fram ett underlag för hur en
produkt skall tillverkas. En detaljkonstruktion för varje igånde komponent tas fram. I slutanpassningsfasen skall ett komplett underlag för tillvekning av produkten i löpande produktion
sammanställas.

2.2 Projektstart
Projektet inleddes med en förstudie samt en projektplanering för att få en övergripande förståelse för
projektets problem samt dess omfattning, rutiner och arbetsätt.

Förstudie
För djupare förståelse för projektets problematik genomfördes en övergripande förstudie vilken bestod
av besök hos uppdragsgivare samt litteraturstudier. Besöket blev ”uppstartsmötet” i projektet där
förutsättningarna presenterades och uppdraget formellt lämnades över. Under besöket beskrevs det
aktuella problemet och information kring produktsortimentet tillhandahölls. Den nuvarande lösningen
studerades under användning. Kontakter knöts med företagets huvudpersoner. Under besöket
tillhandahölls lämpligt material för framtida arbete. Intervju med handledare och konstruktör
genomfördes kring problematiken. De frågor som ställdes vid intervjun var följande:
1.
2.
3.
4.

Hur ser sänglyftsystemet och dess monteringsbeslag ut?
Hur fungerar sänglyftssystemet?
Vilka sängar uppstår det problem att montera lyften på?
Vilket är tillbehörssortimentet? Och varför kan inte dessa monteras som ni önskar?

För att en förståelse för hur produkten tillverkas gjordes även ett besök av tillverkande leverantör
Bengtssons Mekaniska AB. Tillverkningsprocessen studerades.
Litteratursökningar utfördes i Karlstads Universitets databaser med lämpliga sökord som ”sänglyft”,
”vårdsängar”, ”hjälpmedel”, ”rörelsenedsättningar”, ”hemvård”, ”innovationer i vården”. Sökmotorn
Googlescholar användes också för sökningar i aktuellt ämnesområde.
Information beträffande förskrivningsprocessen av hjälpmedel erhölls från Hjälpmedelsinstitutet samt
Värmlands landsting. Då viss information sakandes kompletterades litteratursökningar med en
telefonintervju med personal vid Hjälpmedelsservice i Värmlands landsting. Följande frågor ställdes
kring förskrivningsprocessen:
1. Hur ser processen ut från att en person vill ha ett hjälpmedel till att det är brukbart?
2. Hur långtid tar ett ärende?
3. Finns det situationer där en person blir nekad hjälpmedel?

Planering
En projektplan upprättades för att specificera projektet och dess problematik. Underlaget användes
som stöd i arbetet och kompletterdes under projektets gång.
Projektplanen är det viktigaste dokumentet i ett projekt då detta är ”kontraktet” mellan projektledaren
och uppdragsgivaren (Eriksson & Lilliesköld 2004). Den definierar uppgiften som skall lösas,
tidsramarna, resurserna och de ansvariga medarbetarna (Eriksson & Lilliesköld 2004). Projektplanen
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kan arbetas om under projektet och är oftast till stor nytta för projektdeltagarna. Projektplanen
behandlar följande punkter (Eriksson & Lilliesköld 2004):











Bakgrund
Syfte
Problemformulering
Mål
Avgränsningar
Organisation
Projektmodell
Tidsplanering
Riskbedömning
Dokumenthantering.

Specificering
Bakgrund, syfte, problemformulering och mål specificerades för att på ett tydligt sätt klargöra vilket
problem projektet skulle lösa. Avsikten med projektet presenterades och projektgruppens
målsättningar dokumenterades. I dokumentet sammanställdes även kontaktuppgifter till samtliga
involverade i projektet.
Projektmodell
En projektmodell skapades för att tydligagöra hur projektet skulle genomföras. Denna gjordes i form
av en matris i programmet Excel. I modellen staplades processens alla faser upp (Johannesson 2004)
och inom vilka tidsgränser varje fas skulle vara genomförd. Där specificerades även vilka
avstämningar i form av milstolpar och grindhål som skulle göras, och vilka som var ansvariga för
dessa.
Tidsplan
Projektplanen inkluderade även en tidsplanering. Tillvägagångsättet följer metoder hämtade ur
Eriksson & Lilliesköld (2004). Planeringen inleddes med en WBS (Work breakdown structure).
Denna skapades för att få en tydlig överblick av de arbetspaket som ingick i projektet där
utgångspunkten var PU-processens olika faser. Arbetsuppgifterna identifierades och lades in i ett
träddiagram. För att tydliggöra arbetsgången och de tidsbegränsningar som fanns utvecklades ett
PERT-schema (Program Evaluation and Review Technique). Denna konstruerades i programmet
Microsoft Project efter de fasta hållpunkter gällande delmoment i kursen. Utifrån PERT-schemat
skapades ett GANTT-schema i tidigare nämnda program. Denna presenterar i en tydligare form
beroenden och tidsföljder i projektet. För att förtydliga GANTT-schemat ytterligare gjordes ett
förenklat schema i programmet Excel där tidspunkterna redovisades i veckor i stället för dagar. Vid
planeringen togs hänsyn till att processen skulle vara framtung för att ha möjlighet att itereras.
Riskbedömning
Alla projekt kan utsättas för händelser som om de inträffar påverkar projektet. Därför gjordes en
riskbedömning i form av en riskmatris enligt teorin ur Eriksson & Lilliesköld (2004). Denna visar
vilka osäkra händelser eller förhållanden som kan inträffa under projektets gång.
Matrisen skapades i Excel med ett antal olika risker som tagits fram genom brainstorming. Riskerna
bedömdes med en sannorlikhetsfaktor (P) och en konsekvensfaktor (C) med en skala på 1- 4. Genom
att sannorlikhetsfaktorn och konsekvensfaktorn multiplicerades bildades ett riskvärde (R) för varje
risk. På detta sätt kunde riskerna jämföras och de med störst riskvärde ansågs mest kritiskta. Det
föreslogs även åtgärder för att förebygga alla risker.
Dokumenthantering
För att dokument i projektet skulle hanteras konsekvent gjordes en redogörelse för dokumenthanteringen i projektplanen.
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2.3 Andändarorienterad produktutveckling
En användarorienterad produktutveckling innefattar studier och analys gällande sambandet människateknik ur ett användarperspektiv (Wikström 2002). Målsättningen är ”att uppnå bästa möjliga
överensstämmelse mellan produkter/produktsystem och de förmågor, krav och önskemål de människor
har som skall använda dem” (Wikström 2002, s 7). För att nå detta mål krävs en öppen dialog med
användaren för att på så sätt anpassa produkten efter användarens förutsättningar och förmågor,
värdering, vanor och beteenden. Design ur ett användarperspektiv kan indelas i tre huvudgrupper
(Johannesson et al. 2004):


Ergonomi, säkerhet, komfort: produkten utformas efter användarens fysionomi samt den
omgivning och miljö den skall användas i.



Trivsel, välbefinnande och nöje: produkten utvecklas för att skapa ett nöje då den brukas av
användaren.



Kommunikation och status: produkten skall genom dess utformning och design kommunicera
med användaren.

Detta avsnitt beskriver olika former av användarstudier som genomfördes för att belysa det aktuella
problemområdet. De metoder som användes var litteraturstudier, intervjuer och observationer.

Benchmarking
Två typer av konkurrensundersökningar genomfördes där den ena undersökningen gjordes på sängar
och den andra genomfördes på hjälpmedel.
Konkurrentundersökning sängar
Då sänglyften skulle vara anpassad efter ett stort utbud av sängar med varierad utformning var det
viktigt att få en förståelse för hur dessa produkter var uppbyggda. För att få en uppfattning om vilka
sängar brukaren kunde tänkas ha i sitt hem gjordes denna undersökning på sängmarknaden i dag. Ett
urval av produkterna studerades på kända sängbutiker. De butiker som besöktes var IKEA,
Wermlandsmöbler, EM och Jysk. Vid besöken undersöktes vilken madrassort som användes samt
vilket material som sängen var uppbyggd av. Sängar med elektriskt ställbara sängbottnar granskades
för att få en uppfattning om hur stor plats elektroniken tog samt hur denna var monterad. För
dokumentation togs foton på sängarna.
Konkurrentundersökning hjälpmedel
Sökningar på internet genomfördes för att studera konkurrenters produkter. För att hitta information
kring produkterna besöktes konkurrenternas hemsidor. Hjälpmedelsmässan ”Leva och Fungera”
(figur 2.2) besöktes vid Svenska mässan i Göteborg den 16 april 2013. Mässan bestod av över
tvåhundara utställare som visade upp sina nyheter i form av olika hjälpmedel. På mässan observerades
konkurrenternas produkter samt att inspiration för framtida arbete inhämtades.

Figur 2.2. Logga för mässan ”Leva och fungera”.
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Ergonomisk studie
För att belysa ämnet ergonomi gjordes två studier. Dessa var ergonomi inom vården och ergonomisk
analys vid montering.
Ergonomi inom vården
En litteraturstudie angående arbetsrelaterade belastningsskador inom vårdyrket genomfördes. Detta för
att belysa lyften som hjälpmedel i vårdarbetet, samt hur kroppen påverkas av belastningar som uppstår
vid patienthantering. Litteratursökningar utfördes i Karlstads Universitets databaser med sökord som
”ergonomi i vården”,” ergonomi för vårdpersonal”, ”arbetsbelastningar inom vården” samt boken
Arbete och teknik på människans villkor - Fysisk belastning (Bohgard 2010).
Ergonomisk analys
Med hjälp av monteringsanvisning från Comfortsystem och intervjuer med tekniker som grund kunde
vissa ergonomiska problem vid montering av produkten identifieras. Dessa listades i tre huvudgrupper,
fysisk ergonomi, kognitiv ergonomi och emotionell ergonomi.
Bohgard (2010) beskriver i sin bok att den fysiska ergonomin berör aspekter där kroppen belastas
fysiskt. De andra två grupperna berör produktutformningens användbarhet. Denna är en viktig faktor
som dels rör produktens funktionalitet och dels beskriver hur enkel och säker produkten är att hantera.
Dessa är viktiga vid beslutsfattande mellan produkter. Kognitiv ergonomi innefattar förstålse för hur
produkten skall användas. Det handlar om hur människan tar in information från omgivningen via
sinnena, uppmärksammar och varseblir viss information, bearbetar informationen i minnet samt fattar
beslut och agerar. Olika människor upplever samma stimuli på olika sätt. Detta beror på tidigare
erfarenhet, behov, önskemål och känslor. Emotionell ergonomi tar upp aspekter beträffande vilka
känslor produkten väcker hos användaren.

Produktens miljöpåverkan
Att producera produkter och tjänster som är hållbara för miljön blir allt viktigare. Miljöanpassad
produktutveckling är ett strategiskt sätt för företag och företagsledningar att arbeta på vilket leder till
vinster på många olika plan (Johannesson et al. 2004). Företaget ComfortSystem är certifierade enligt
ISO 14001 vilket är ett miljöledningssystem (EMS) som innehåller en kravspecifikation med
vägledning för användning. När det gäller produkterna arbetar de med ständiga förbättringar gällande
produktionsmetoder, konstruktioner, materialval och transport (ComfortSystem 2013).
ComfortSystems förhållande till miljöfrågor låg till grund för den studie vilken genomfördes angående
produktens inverkan på miljön (ComfortSystem 2013). Undersökningen är baserad på litteraturstudier
som genomfördes i Karlstads Universitets databas med sökorden ”LCA på produkter”, ”Ecodesign”
och ”produkters miljöpåverkan”. En miljöanalys av sänglyftssystemets monteringsbeslag utfördes med
hjälp av ett förenklat verktyg i Ecodesign bestående av en metod vid namn LCA (Life Cycle
Assessment).
Strategin bygger på att förstå i vilken form och i vilka tidpunkter i processen miljöavväganden skall
göras och av vem (Baumann & Tillman 2004). Med en LCA-metod analyseras produkter och tjänsters
miljöpåverkan. Målet är att minimera produktens direkta och indirekta miljöpåverkan vid varje möjligt
tillfälle. Produktens hela livscykel studeras från ”vaggan” där råmaterial utvinns från naturliga
resurser, genom produktion och användning till ”graven”, där produkten återvinns (se figur 2.3).
Miljöaspekter som metoden tar hänsyn till är exempelvis resursanvändning, global uppvärmning,
försurning, miljögifter och utsläpp i vatten och luft. Det är viktigt att ha med tankar kring hållbar
utveckling under hela produktutvecklingsprocessen. Det underlättar att beakta miljöaspekterna tidigt i
utvecklingsprocessen eftersom risken för ändringar minskar, detta är också mer kostandssparande. De
flesta miljöegenskaperna bestäms under processfasen där material ska väljas och konstruktionen
bestämmas. I den förenklade LCA-analys som genomfördes i projektet klargjordes hur monteringsbeslaget förhöll sig till de olika livscykelfaserna (figur 2.3) samt vilka förbättringar som ansågs
gynnsamma i respektive livscykelfas.
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Råmaterial
Process
Transport

Tillverkning
Använding
Återvinning
Figur 2.3. Produktens livscykelfaser (Baumann & Tillman 2004).

Semantisk analys
Hur en produkt upplevs spelar en avgörande roll i valet mellan produkter förklarar Monö (1997). En
människa upplever produkter med alla sina sinnen därför är det viktigt att ta hänsyn till dessa. Det
finns olika faktorer som påverkar användarens attraktionskraft till produkten, dessa är igenkänning,
förståelse, känslor, bedömningar, uppfattning och ingivelse att agera. Det som är avgörande i valet
mellan produkter är att den väcker någon slags känsla hos användaren. Det handlar inte bara om att
uppskatta produkten rent utseendemässigt. Funktionen spelar också en avgörande roll då brukaren
skall kunna förstå hur produkten skall användas.
För att ta reda på hur sänglyftens monteringsbeslag upplevs av användaren framställdes en semantiskanalys. I en semantisk analys studeras de fyra olika funktionerna beskriva, uttrycka, uppmana och
identifiera enligt Monö (1997). Med funktionen beskriva redogörs vad produkten har för syfte och på
vilket sätt den skall användas. Formen, färgen och ytstrukturen beskriver vilket syfte och vilka
funktioner produkten har. För att ta reda på vad produkten uttrycker specificeras dess egenskaper och
vilken roll den har. Egenskaperna är de samma som används för att uttrycka hur en person är.
Funktionen uppmana är alltid avsedd att väcka en reaktion till personen som den är riktad till. Det kan
vara en blinkande lampa eller en tjutande ljud, det kan också vara i form av symboler eller skyltar.
Funktionen identifiera handlar om att specificera produktens ursprung, syfte, anknyting och
produktfamilj, lokalisering, typ av kategori. För att identifiera produkten studeras symboler,
logotyper, former, färger, dimensioner, designspråk och mönster.

Möbeldesign
För att få en inblick i hur äldre människor förhåller sig till möbler i deras hem gjordes en
litteraturstudie i ämnet. Syftet med studien var att diskutera vikten av användarcentrerad möbeldesign
där slutanvändarens krav och önskemål på produktegenskaper spelade en avgörande roll. Sökningar
genomfördes i Karlstads Universitets databaser med sökorden ”möbeldesign för äldre” och
”hjälpmedelsdesign”.

Montering och modularisering
Som lösningen av sänglyftsystemet sett ut i dag har infästningen skett med monteringsbeslag som
blivit levereade i ett antal komponenter. Dessa handteras av en hjälpmedelstekniker som monterar
samman säng och lyft på plats. För att förbättra teknikernas arbetsmiljö och minimera
arbetsbelastningen på kroppen studerades ett antal faktorer rörande monteringen. Med hjälp av CS:s
monteringsinstruktioner (ComfortSystem 2012) för dagens monteringsbeslag kunde monteringsstegen
dokumenteras. Litteraturstudier i ämnet montering och modularisering genomfördes. Detta för att ta
reda på hur monteringen kan effektiviseras, vilka riktlinjer som finns vid manuell montering och
varför det är fördelaktigt att använda moduler.
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Användarintervjuer
För att få en djupare förståelse av problem och önskemål beträffande produkten i användningssituationen genomfördes en kvalitativ studie i form av individuella intervjuer (Wikström 2002).
Produktens målgrupper identifierades, intervjufrågor formulerades och ställdes. Resultatet sammanställdes för respektive målgrupp.
Intervjufrågor
Fyra olika målgrupper identifierades som användare till produkten, ordenatör, tekniker, vårdare och
vårdtagare (figur 2.4). För att ta reda på hur dessa skilda målgrupper upplever produkten genomfördes
intervjuer med samtliga. För att planera intervjuerna och ta fram relevanta frågor användes följande
riktlinjer (Andersson 1994):







Tänk igenom varför du gör intervjun.
Formulera en given fråga du vill att intervjuaren skall svara på.
Renodla frågeställningarna och tänk igenom vilken som är huvudfrågan.
Börja intervjun med något ni är överrens om.
Fördjupa frågan genom att vidga perspektivet.
Avrunda intervjun.

Vårdtagare

Ordinatör

Sänglyft

Vårdgivare

Tekniker

Figur 2.4. Bilden visar vilka målgrupper produkten har.
Samtliga intervjuer utgår från huvudfrågan i form av projektets problemformulering: ”Hur kan
sänglyftsystemet utvecklas för att öka monteringsmöjligheterna på en befintlig säng, samt att
applicerbarheten för tillbehörssortimentet förbättras?”. Utifrån denna formulerades öppna frågor
vilka är att föredra då den intervjuade inte blir styrd eller begränsad till förbestämda svar (Andersson
1994). Nackdelen med öppna frågor är att de kan generera svårtolkade svar som är problematiska att
jämföra med varandra. Eftersom det fanns möjlighet att omformulera frågorna ansågs detta inte som
ett problem. Slutna frågor där den utfrågade bara kan svara ja eller nej undveks i så stor utsträckning
som möjligt. Fyra olika frågeformulär togs fram där frågorna skilde sig beroende på vilken målgrupp
den riktade sig till. Förutsättningar som påverkar kommunikationen i intervjun är intervjusituationen,
den intervjuade, intervjuinnehåll och intervjuaren (Häger 2007). Dessa förutsättningar
uppmärksammades när intervjuerna genomfördes.
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Intervjuer
Alla intervjuer genomfördes med muntliga metoder då en god kontakt med den utfrågade önskades.
Eftersom ämnet var väldigt specifikt värderades möjligheten att omformulera frågorna och anpassa
intervjun efter svaren. Med hänsyn till deltagarnas integritet hölls alla intervjuer anonyma. Fyra
ordinatörer och tre tekniker intervjuades. Syftet med intervjuerna med ordinatörerna var att få en
förståelse för hur dessa upplever produkten vid förskrivning. Utfrågningen av teknikerna
genomfördes för att få reda på hur de upplever produkten i det monterande stadiet av användingen.
Personerna som intervjuades arbetade på olika hjälpmedelscentraler runt om i Sverige (Sodexo AB,
Hjälpmedelsservice Värmlands Landsting, Degefors Kommun, Handicare As, Regionservise Västra
Götaland, Arvika Kommun). Uppdragsgivaren bistod projektet med de kontaktuppgifter som
behövdes då samtliga intervjuade tekniker och ordinatörer är kunder hos ComfortSystem. Eftersom
tekniker och orinatörer befann sig på långa avstånd ansågs telefonintervjuer som en lämplig intervjumetod.
En personlig intervju genomfördes med personal på Hagaborgs Servicehus i Karlstad. Den intervjuade
arbetade som lyftinstruktör samt vårdare på det aktuella boendet. Dialogen bidrog till att information
kring hjälpmedlens betydelse i vårdarbetet tillhandahölls.
Intervjuer genomfördes med två äldre män på servicehusen Tapeten samt Hamngatan i Arvika. Detta
för att få en bild av vad brukaren har för tankar kring ett hjälpmedel som sänglyftsystemet. Under båda
intervjuerna knöts god kontakt med de utfrågade och intervjuerna blev mer som ett samtal där
utgångspunkten var de intervjufrågor som formulerats.
Sammanställning intervjuer
Intervjuer från varje målgrupp sammanställdes i ett eget dokument där svaren för varje enskild fråga
summerades. De mest relevanta svaren sammanfattades till en kortare text. Utifrån dessa texter kunde
sedan krav och önskemål från respektive målgrupp listas. Kriterierna användes i ett senare skede då
kravspecifikationen skulle utformas.
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2.4 Kravspecifikation
Den information som framkom under förstudie och användarstudier behandlades för att en kravspecifikation skulle kunna formuleras. Kravspecifikationen är uppbyggd av olika kriterier vilka bör
vara relevanta för den produkt som skall utvecklas (figur 2.5). Kriterierna härstammar från
projektspecifikationen, förstudie och analys samt från resultatet av konstruktionsarbetet (Johannesson
et al. 2004).
Alla dokument med information från förstudie och användarstudie granskades för att inga viktiga
kriterier skulle falla bort. Resultatet från de fyra olika målgruppsintervjuerna sammanställdes i varsin
lista med krav och önskemål från varje målgrupp, dessa användes i kravspecifikationen. För att på ett
systematiskt sätt tänka igenom vilka kriterier som skulle finnas med i specifikationen gjordes en
checklista där produktens livscykelfaser, intressenter och aspekter listades. Utifrån denna checklista
utvecklades en kriteriematris med de viktigaste aspekterna samt livscykelfaserna. Genom att
systematiskt gå igenom cell för cell i matrisen kunde en eller flera kriterier formuleras i
kravspecifikationen. Kriterierna delades in i två huvudkategorier: kriterier som är relaterade till
produktens förväntade funktion, funktionella egenskaper eller funktionella effekter som produkten
förväntas ha, och kriterier som sätter gränser för vilka produktlösningar som tillåts. Kriterierna delas
även upp i krav och önskemål. Kraven skulle vara fullständigt uppfyllda medan önskemålen inte
behöver vara det. Önskemålen viktades från 1-5 utifrån hur viktiga de upplevdes vara.

Konstruktionskriterier
Krav/önskemål

Funktionella kriterier

Begränsade kriterier

Krav/önskemål

Krav/önskemål

Figur 2.5. Bilden visar uppdelningen av kriterier som användes i kravspecifikationen (Johannesson et
al. 2004).
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2.5 Konceptgenerering
Konceptgenereringsfasen genomfördes för att skapa ett antal konceptuella produktlösningar som
uppfyllde kravspecifikationens kriterier. För att på ett systematiskt sätt ta fram lösningsförslag
användes följande steg som riktlinjer under konceptgenereringsfasen (Johannesson at el. 2004):
1.
2.
3.
4.
5.

Formulera problemet i bredare, abstrakt, lösningsneutral form.
Gör funktionsanalys med uppdelning av produktfunktionerna i delfunktioner.
Sök lösningar till delfunktionerna.
Kombinera dellösningsalternative till totallösningsalternativ.
Sortera ut potentiellt godtagbara totallösningar.

Dessa punkter användes endast som riktlinjer i konceptgenereringsarbetet. För att omformulera
problemet användes projektets problemformulering som utgångspunkt. Utifrån denna kunde två breda
och abstrakta frågor formuleras.
En funktionsanalys togs fram enligt teorin i Johannesson (2004). Syftet var att skapa en funktionsstruktur som visar alla funktioner som skall åstakommas av produkten och dess ingående delar.
Genom att det komplexa totala konstruktionsproblemet delades upp i mindre delproblem kunde
lösningskoncept som uppfyller varje delfunktion identifieras. Funktionerna delades upp i
huvudfunktion, delfunktion samt stödfunktion. Huvudfunktionen är den enskilda funktion som
produkten i första hand är avsedd för. Delfunktioner är funktioner som samverkande är en del av
huvudfunktionen. Stödfunktionen stödjer och underlättar produktens användning, samt är funktioner
som höjer produktens bruksvärde.
Genom att ett antal kreativa arbetsmetoder valdes ut kunde målet med att finna så många
lösningsförslag som möjligt uppnås. För att välja ut lämpliga idégenereringsmetoder gjordes följande
reflektioner (Michanek & Breiler 2004):




Hur många idéer skall produceras och av vilken kvalité?
Vilken kreativ ”mognadsgrad” håller deltagarna?
Hur många metoder skall användas och i vilken ordning?

Tre idégenereringstillfällen hölls. Vid första tillfället bestod fokusgruppen av tre studenter. Arbetet
inleddes med att deltagarna tilldelades information angående problemet. En metod kallad Slip writing
genomfördes i två steg där de två omformulerade problemfrågorna var utgångspunkten. Slip writing är
en metod där deltagarna skriver ner sina idéer, ord eller skisser på postitlappar under fem minuter. För
att deltagarna skulle finna inspiration kombinerades denna metod med Visuell Konfetti. Denna
associativa metod bygger på att vissa människor inspireras av bilder, färg och form, därför kan det
visuella användas i kreativitetsskapandet (Michanek & Breiler 2004). Åtta bilder hämtades från
sökmotorn Google och visades som ett bildspel under konceptskapandet. De bilder som valdes hade
spektakulära abstrakta motiv eller representerade relevanta objekt för fokusområdet.
Metoden 6-3-5 användes i ett senare skede av idéarbetet då deltagarna fått tid på sig att sätta sig in i
problemet. Namnet står för att sex personer skall producera tre idéer var femte minut (Michanek &
Breiler 2004). Deltagarna använde ett A3-papper där de skissade och skrev ned sina tre idéer under
fem minuter, därefter skickades papperna vidare till nästa deltagare. Som utgångspunkt var båda
problemfrågorna samt de tankar och idéer som framkommit under tidigare arbete. För ytterligare
inspiration kompletterades utförandet av metoden Slumpordsassociation. Nio slumpvis framtagna ord
skrevs ned på ett papper för att användas som inspiration under idéarbetet.
Vid det andra tillfället i idégenereringsprocessen genomfördes Negativ idégenerering tillsammans med
en person som inte var insatt i varken problemet eller var van med det kreativa arbetet. Metoden
bygger på att genom att se något ur en annan synvinkel byta perspektiv från positivt seende till
negativt (Michanek & Breiler 2004). En negativ frågeställning angående produktens utseende
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skapades för att ha som utgångspunkt i arbetet. Utifrån frågeställningen genererades negativa lösningar
som sedan omvandlades till positiva.
För att sammanställa olika dellösningsalternativ till mer utvecklade dellösningskoncept skapades
under det tredje idégenereringssteget en morfologiskmatris. Delfunktioner identifierade i funktionsanalysen och dellösningsalternativ lades in i matrisen. I en morfologiskmatris skapas totallösningar
genom att olika dellösningar kombineras (Johannesson et al. 2004). Då det ansågs vara ett för tidigt
skede att skapa totallösningar framställdes dellösningskoncept i stället. Tidigare idégenereringsarbete
användes som inspiration när matrisen sates ihop. De lösningar som genererades ur arbetet
sammanställdes i form av skisser samt textförklaringar. Lösningarna delades in i koncept för att
sammanlänka säng och lyft samt koncept för att montera tillbehör på säng.

2.6 Konceptutvärdering
Dellösningsalternativ som tagits fram under konceptgenereringsfasen utvärderades för att kunna
avgöra dess ”värde”/”kvalitet” i förhållande till de krav och önskemål som formulerats i kravspecifikationen (Johannesson at el. 2004). Genom att jämföra lösningsalternativens analysresultat
med varandra kunde beslut i urvalsprocessen tas. De utvärderingsmetoder som användes var
beslutsmatriser samt en mer kreativ metod kallad ”Tre prickar”. Arbetet inspirerades av utvärderingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger och delades upp i olika steg enligt metoder ur Johannesson at el.
(2004).
Eliminering av dåliga lösningar
De lösningsalternativ som inte uppfyllde kraven i specifikationen sållades bort med en
Elimineringsmatris. I matrisen kartlades lösningsförslagen utifrån om de löste huvudproblemet,
uppfyllde kraven i kravspecifikationen, kunde realiseras, var inom den gällande kostnadsramen, var
fördelaktiga ur miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel, passade företsagets produktram. För att
på ett snabbt och enkelt sätt involvera uppdragsgivaren i urvalsprocessen användes en mer informell
urvalsmetod kallad ”Tre prickar”. Metoden bygger på att alla deltagare röstar på de idéer de tycker är
bäst utifrån tre påståenden. Lösningsalternativen förmedlades till deltagarna i form av skisser som
placerades ut på ett bord. Deltagarna fick tre påståenden att använda för att värdera lösningarna, en
snabb realiserbar idé, en innovativ idé och en idé med stor markandspotential (Michanek & Breiler
2004). Varje påstående symboliserades med en prick med en bestämd färg. Röd prick – en snabb
realiserbar idé, blå prick- en innovativ idé, grön prick- stor marknadspotential. Vid det aktuella
tillfället deltog handledare Peter Lingwall och VD:n Andreas Rickman, dessa placerade vardera ut två
prickar för varje påstående.
Relativ beslutsmatris
De dellösningar som gick vidare från urvalet i ”Tre prickar” slogs samman till möjliga totallösningar.
Dessa lösningar utvärderades i nästa steg med Pughs relativa beslutsmatris enligt Johannesson et. al
(2004). I en relativ beslutsmatris består urvalsprocessen av relativa jämförelser mellan olika
lösningsalternativ. I matrisen formulerades 14 förenklade urvalskriterier. Dessa baserades på
kravspecifikationers krav och önskemål vilka ansågs vara önskvärda att ”överuppfylla”. I matrisen
lades urvalskriterierna och konceptlösningarna in. Till konceptlösningarna adderades även en
referenslösning i form av dagens lösning. Dagens lösning användes som referenspunkt då varje
lösningsalternativ jämfördes med denna. Vid jämförelsen analyserades varje lösningsalternativ genom
att reflektion kring huruvida det aktuella alternativet uppfyller respektive urvalskriterium bättre än (+),
lika bra som (0) eller sämre än (-) referensalternativet. Analysresultatet (+, 0, -) fördes in i matrisen
och summerades var för sig. Detta var utgångspunkten när ett ”nettovärde” beräknades för varje
lösningsalternativ. Utifrån nettovärdet kunde en rangordning av alternativen göras och ett beslut om
vidareutveckling tas.
Kriterieviktmetoden
I det sista steget i urvalsprocessen användes en kriterieviktsmatris enligt Johannesson et al. (2004). För
att utvärderingskriterierna skulle viktas på ett objektivt sätt togs först en viktbestämningsmatris fram. I
denna användes enbart de utvärderingskriterier från tidigare relativa beslutsmatris som var önskemål.
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Kriterierna lades in i matrisen i både rader och kolummer och jämfördes parvis. Vid jämförelsen
delade de två kriterierna på värdet 1. Ett kriterium som upplevdes viktigare än det andra fick värdet 1
och det mindre viktiga värdet 0. Upplevs de lika viktiga tilldelas båda värdet 0,5. Värdena
summerades slutligen radvis och dividerades med en totalsumma för att få ett relativt summavärde för
varje kriterium. Utifrån dessa kunde kriterierna tilldelas skalade viktfaktorer från 1 till 5, där 5 var av
högs vikt.
När utvärderingskriterierna samt viktfaktorerna var bestämda genomfördes den slutliga kriterieviktmetoden genom att dessa lades in i en matrisens rader och de kvarvarande lösningsalternativen i
dess kolummer. För att se en tydlig jämförelse adderades en ”ideallösning” till de övriga lösningarna
vilken fick högsta betyg vid uppfyllelsen av samtliga kriterier. Lösningarna betygsattes med hur väl de
uppfyllde varje kriterium i v-kolumnen (1-5). Detta värde multiplicerades med respektive viktfaktor
för varje kriterium till ett totalt meritvärde i t-kolumnen. Meritvärdena summerades (T) och
dividerades med det teoretiskt högsta möjliga totala meritvärde (Tmax) vilken ideallösningen stod för.
Ur detta gavs ett normaliserat totalt meritvärde för varje lösning. Dessa kunde användas vid
rangordning av lösningarna.
Avstämning med uppdragsgivare
För att säkerhetsställa att resultatet av konceptutvärderingen levde upp till de förväntningar
uppdragsgivaren hade på lösningen gjordes avstämningar med dem. På så sätt kunde uppdragsgivarens
tankar värderas mot det resultat som framkommit i utvärderingen.

2.7 Layoutkonstruktion
Med det valda konceptet som utgångspunkt framställdes ett underlag som beskriver hur produkten
skall konstrueras. I detta avsnitt behandlas dimensionering, modellering, komponentval och
materialval av produkten.

Beräkning och dimensionering
För att den framtagna konstruktionen skulle vara dimensionerad på ett säkert sätt genomfördes
överslagsberäkningar på de ställen i konstruktionen där denna utsätts för stora belastningsfall.
Överslagsberäkningar genomfördes på följande:





Skjuvning i gängstång
Böjning i lyftbalk
Klämkraft i skruvförband
Böjning i gängstång.

Beräkningar genomfördes i programmet Microsoft Office Excel med ett antal ekvationer vars
symbolförklaringar kan utläsas i tabell 2.1. Ekvationerna (2.1–2.4) användes vid beräkning av
skjuvning (Björk, sjätte upplagan).

(Ekv. 2.1)
(Ekv. 2.2)

*

(Ekv. 2.3)

A

(Ekv. 2.4)

d
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Vid beräkningar av böjning användes ekvationerna (2.5–2.7) (Björk, sjätte upplagan). Ekvation 2.6
användes för att beräkna tröghetsmomentet för ett cirkulärt tvärsnitt. Ekvation 2.7 användes för att
beräkna tröghetsmomentet för ett rektangulärt tvärsnitt.
(Ekv. 2.5)
(Ekv. 2.6)
(Ekv. 2.7)

Vid beräkning av klämkraft (Fk) i skruvförband användes ekvationerna (2.8-2.10) (Erlandsson et al.
2000).
(Ekv. 8)

*

(Ekv. 9)

+

(Ekv. 10)

Tabell 2.1. Symbolförklaringar till ekvationer
Symbolförklaringar
Tillåten spänning
Sträckgräns för materialet
S
Säkerhetsfaktor
Tillåten skjuvspänning
A
Tvärsnittsarea
T
Tvärkraft
d
Diameter
Maximalt böjmoment
Z
Avsånd från högsta spänning till tyngdpunkt
Areatröghetsmoment
h
Höjd
b
Bredd
Klämkraft
Förspänningskraft
Yttre last
Skruvens spänningsarea
Godsets spänningsarea
E
Elasticitetsmodul
Fjäderkonstant skruv
Fjäderkonstant gods
Klämlängd
Avstånd skruv
Avstånd skruv
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Modellering
Skisser på konstruktionen gjordes först på papper för att sedan översättas till 3D-modeller med hjälp
av metoden CAD (Computer-aided design) i programmet ProEngineer. Vid dimensionering av
konstruktionen var utgångspunkten de mått som enligt beräkningarna ansågs säkra. Ritningsunderlag
på sänglyften användes också som utgångspunkt vid modelleringen. Konstruktionens delar
modellerades var för sig för att sedan sättas samman i en sammanställning.

Detaljkonstruktion
För att produkten skulle kunna framställas på det sätt som anses lämpligt upprättades en
detaljkonstruktion. Syftet med denna var att ta fram ett underlag som redogör för en funktions- och
användningsriktig produkt (Johannesson et al. 2004). Detta görs genom att den slutgiltiga
konceptbeskrivningen vidareutvecklas. En detaljkonstruktion består av att dimensionera och välja ut
standardkomponenter, konstruera nya, unika detaljer och bestämma material i dessa, fastlägga
produktens arkitektur och beskriva produktens layout (Johannesson et al. 2004).
En lista på produktens ingående komponeter, standardkomponenter och egenkonstruerade
komponenter sammanställdes. Ritningar gjordes på de unika komponenterna samt att beslut kring
materialval togs gällande dessa. Ett förslag på tillverkningsmetoder för varje enskild komponent
specificerades. Vid val av tillverkningsprocess var följande faktorer styrande, materialval,
funktionskrav, noggrannhetskrav och ytjämnhet, geometri, tillverkningsvolym och tillverkningskostnad (Jarfors et al. 2010). En sammanställningsritning av produkteten skapades i ProEngineer.

Avslutningsfas
En avslutande redovisning av projektet genomfördes genom att en muntlig presentation hölls där
lärare, handledare, uppdragsgivare, examinator, kurskamrater samt en designpanel var närvarande.
Dessa personer fick en snabb inblick i projektet och kunde där med dela med sig av sina åsikter
gällande resultatet. Den externa designpanelen fokuserade på att ge utlåtanden kring designarbetet. En
utställning hölls där projektet visades ännu en gång och där också besökare hade möjligheter att ställa
mer detaljerade frågor kring projektet.
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3. Resultat
I det här kapitlet kommer resultatet av processens delfaser att presenteras samt att den slutliga
produkten kommer att uppvisas.

3.1 Projektstart
Projektstarten resulterar i en förstudie inom projektets problemområde samt en projektplanering för
arbetet.

Förstudie
Den intervju som hölls med handledare och konstruktör vid besöket hos uppdragsgivare resulterade i
följande svar.
1. Det finns en utformning på sänglyftsystemet i CS produktsortiment. Denna monteras med fyra
monteringsbeslag som består av olika komponenter, lyftbeslag, låstving, låshylsor, vingskruv,
träskruv, bult, brickor och förhöjningsklossar (figur 3.1).

Figur 3.1. Monteringsbeslag (ComfortSystem 2012).
2. Monteringen av sänglyften ser olika ut för varje specifik säng beroende på om de är en enkeleller dubbelfjädrad madrass. Vid montering av dubbelfjädrade madrasser används inte
låstvingar, där emot måste förhöjningsklossar användas (figur 3.2). Det går att reglera
monteringsbeslagen för att anpassa monteringen till sängar med bredden 900 mm, 1050 mm
och 1200 mm. När ett sänglyftsystem väl är monterat sitter det på sängen under en lång tid
(figur 3.3).

Figur 3.2. Montering med förhöjningsklossar.
madrass.

Figur 3.3. Montering på dubbelfjädrad

3. Dagens monteringssystem passar inte till de sängbottnar som är elektriskt ställbara. Motorerna
som är monterade på sängens undersida blir i vägen för lyften. Infästningen bör göras om för
att få ett säkert montage. För att en montering av sänglyftsystemet skall kunna genomföras
måste sängens gavel och långsida vara sammansatta på ett stabilt sätt. Långsida och
sängbotten måste vara av stabil konstruktion för säker montering.
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4. Till en komplett vårdsäng kan följande tillbehör användas, Quick-up, Resolut, Qurir fotlyft,
Assist, SV 45 och Lyftbåge (Bilaga 1). Problemet med att använda dessa på sänglyftssystemet
är att det inte finns något fäste att montera tillbehören i. Infästningen för tillbehören har till
största del en profil på Ø32 mm. SV 45 är det enda undantaget med en fyrkantig infästning.

Hjälpmedelshantering
Enligt Hi (Hjälpmedelsinstitutet) behöver ungefär 10 procent av Sveriges befolkning någon form av
hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning (Brundell 2010). 70 procent av de som
använder hjälpmedel är över 64 år. 560 000 människor som är över 16 år har ett rörelsehinder var av
53 procent (ungefär 300 000 stycken) av dessa är över 80 år. 347 000 personer lider av svårt
rörelsehinder där hälften av dessa är över 80 år. Ett svårt rörelsehinder betyder att en person behöver
hjälp eller användning av ett hjälpmedel för att förflytta sig. Det vanligaste sättet för en person att få
tag på ett hjälpmedel är genom landstinget eller kommunens hjälpmedelscentraler. Där arbetar
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och tekniker. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har
sjukvårdsnämnden en skyldighet att bistå med habilitering, rehabilitering och hjälpmedel
(Hjälpmedelsnämnden i Värmland, 2011). Dessa har till uppgift att förskriva hjälpmedel till brukaren.
HSL är endast en ramlag vilket gör att varje kommun och landsting har en lokal hjälpmedelspolicy. I
och med detta kan det skilja sig åt vilka produkter som ingår i deras sortiment och hur de handterar
eventuella avgifter. Förskrivningsprocessen från att brukaren ber om ett hjälpmedel till att denne kan
använda det genomgår ett antal olika steg. Det första steget är att bedöma behov av insatser. Därefter
provar personalen ut och anpassar för att välja lämplig produkt. I vissa fall måste en specialanpassning
göras av produkten. Därefter får personalen instruera produkten och hjälpa till och träna och
informera. Slutligen görs det en uppföljning där en utvärdering av funktion och nytta genomförs
(Blomquist & Jacobson 2011). Förskrivningsprocessen illustreras i figur 3.4.

Bedöma behov av
insatser

Prova ut, anpassa,
välj produkt

Instuktion, träna och
informera

Specialanpassa

Följa upp och
utvärdera

Dokumentera

Figur 3.4. Flödesschema av förskrivningsprocessen (Blomquist & Jacobson 2011).

23

Elin Kindberg

Karlstads universitet

2013-07-15

Förskrivningsprocessen kan pågå från en vecka till två månader ungefär enligt 1 Göök. För att en
person ska få låna ett hjälpmedel krävs det att situationen lever upp till ett antal kriterier som finns i
varje lokal hjälpmedelspolicy. Det finns kriterier för varje målgrupp. Kriterier för stationära fristående
liftar i Värmlands Landsting (Svensson 2009) är följande:
”Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stora svårigheter, att
självständigt ändra grundläggande kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan och
göra överflyttning från en yta till en annan”(Svenson 2009).

Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån
personens strukturavvikelser, funktionsnedsättning och totala omvårdnadssituation. För att få ett
hjälpmedel behövs inga remiser. Vid vissa tillfällen tillämpas speciell träning i stället för att förskriva
ett hjälpmedel berättar Göök.

Planering
Resultatet av projektplanen finns att läsa i bilaga 2. Där behandlas projektspecificering, tidplan,
projektmodell och riskbedömning.
WBS
Resultatet av arbetsnedbrytningen åskådliggörs i figur 3.5. Trädiagrammet är uppdelat i sex stora
arbetspaket som sedan är nedbrutna i upp till som mest fem undernivåer.
Utveckling av
sänglyftsystem

Förstudie

Studiebesök

Litteraturstudie

Projektplanering

Projektplan

Produktspecifikation

Konceptutveckling

Reseach

Kravspecifikation

Layoutkonstruktion

Konceptgenerering

Beräkningar

Utvärdering/

Modellering/

konceptval

skisser

Tillverkingsunderlag

Prototyp

Presentation

Delredovisning

Slutredovisning

Rapport

Utställning

Opponering

Figur 3.5. Projektet nedbrytet i arbetspaket i form av en WBS.

1

Cecilia Göök Hjälpmedelsservice Värmlands Landsting, intervju den 21 februari 2013.
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Riskbedömning
I riskmatrisen identifieras tretton olika risker (tabell 3.1). De risker som uppnår det högsta riskvärdet
och är markerade med rött är ”projektansvarig drabbas av sjukdom”, ”missförstånd mellan projektansvarig och uppdragsgivare”, ”dokumentation förloras” och ”projekttiden överskrids”. För att
säkerhetsställa att projektet levereras i tid tas hänsyn till dessa kritiska händelser samt tillhörande
åtgärder.
Tabell 3.1. Riskmatris
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Risk
Projektansvarig drabbas av sjukdom
Handledare drabbas av sjukdom
Uppdragsgivarens bristande engagemang
Projektansvarig har bristande engagemang
Missförstånd mellan uppdragsgivare & projektansvarig
Dokumentation förloras
Handledarens bristande engagemang
Sänglyften utgår ur sortimentet
Uppdragsgivaren går i konkurs
Efterfrågan på sänglyften försvinner
Projekttiden överskrids
Lösningen lever inte upp till normerna
Otillräcklig information från uppdragsgivare

P
3
3
1
1
3
3
1
1
1
2
3
2
2

25

C
3
1
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4

R (P*C)
9
3
3
4
12
12
2
4
4
8
12
8
8

Föreslagen åtgärd
Minimera stress & ta hand om hälsan
Kontinuerlig kommunikation & ta egna intiativ
Kommunikation och involvera dem i arbetet
Variation i arbtet, ta en sak i taget
Kontinuerlig kommunikation & kontakt
Ta backup och spara allt
Kommunikation och involvera dem i arbetet
Kontrolera detta innan projektet startar
Kontrolera detta innan projektet startar
Kontrolera detta innan projektet startar
Avgränsningar i arbetet, uppföljning av tidsplan
Parallellt arbete med internationella standarder
Kommunikation och involvera dem i arbetet
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3.2 Användarorienterad produktutveckling
I detta avsnitt presenteras resultatet av användarstudierna benchmarking, ergonomi, produktens miljöpåverkan, semantik, möbeldesign, montering och modularisering och användarintervjuer.

Benchmarking
Information från benchmarkingen visar att många av CS:s konkurrenter endast har kompletta
vårdsängar i sitt sortiment. Företaget Invacare har en liknande sänglyft som CS vilken de kopplar
samman med sängen med hjälp av en Hectorram. Denna ram består av olika moduler som kan
monteras efter behov, grundram, lyftbågsfäste och tillbehörsskena (figur 3.6). I från konkurrentundersökningen har flera inspirerande sätt att fästa hjälpgrindar längs med sängkanten påträffats.
Dessa upptäckter är bl.a. sänggrindar som kan komprimeras och förlängas med tilläggsmoduler.
Sänggrindar som kan tryckas ner i sängkanten och teleskopgrindar som kan dras ut vid behov.
Tillbehör som kan skjuvas längs med sängkanten samt hela sänggavlar som går att fälla ner (bilaga 3).
Utfallet av besöket i sängbutiker är att de flesta sängar som säljs har en enkelfjädrad madrass. Besöket
visar även en bild av hur sängar med elektisk ställbar sängbotten och dess motorer med tillhörande
elektronikutrustning ser ut (figur 3.7). Genom mätningar bestäms avståndet mellan sängbotten och
elektronikutrustningens nedre kant till 100 mm (figur 3.8). Resultatet av benchmarkingen presenteras
utförligare i bilaga 3.

Figur 3.6. Invacares Hectorram.

Figur 3.7. Säng med elektiskt ställbar sängbotten. Figur 3.8. Avstånd mellan sängbotten & elektronik.
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Ergonomisk studie
Arbetsrelaterade belastningsskador är vanliga bland sjukvårdspersonal. Enligt en studie från USA
(Bureau of Labor Statistics, 2010) utsätts sjukvårdspersonal och sjukvårare för skador eller sjukdomar
som kräver frånvaro från arbetet. Enligt Ranjana et al.( 2011) är andelen vårdare som inte kan arbeta
p.g.a. skador och sjukdomar är 455 av 10 000 personer. Denna siffra är 4 gånger högre än det
nationella genomsnittet jämfört med andra yrken. De skador som sjuksköterskor och medhjälpare
drabbas främst av är ryggont och ryggskador. Andledningen till dessa skador är arbetsuppgifter som
manuell patienthandtering vilket innebär placering av patient i säng, överföring av patient mellan säng
och stol, ompositionering av patienter i sängen. Dessa arbetsuppgifter ställer höga fysiska krav på
vårdaren och är starkt förknippade med utvecklingen av ländryggsbesvär och smärta.
Genom att träna på att använda rätt lyftteknik kan ryggbesvären minska, dock försvinner de inte helt
berättar Keir et al. (2004). Undersökningar har visat att lyft- och förflyttningshjälpmedel kan
underlätta handteringen av patienter. Genom användning av golvlyftar och taklyftar minskar
muskelaktiviteten jämfört vid manuella lyft. Dessa hjälpmedel förlänger dock tiden för lyftet. Fördelar
att använda ett lyfthjälpmedel är att toppbelastningen på musklerna samt följden av ryggradskompression blir lägre, samt att den akuta risken för överbelastning minskas. Speciellt utsatta för
skador är nyutbildade vårare som inte har tillräcklig erfarenhet för att lyfta rätt. Lyfthjälpmedel
utesluter inte skador helt. Detta kan bero på att hjälpmedlet är otillgängligt, utbildning i användet av
mekaniska hjälpmedel är bristfällig samt uppfattningen om ökad tid och svårigheter vid användning av
mekaniska hjälpmedel. Med rätt konstruktion och design kan användandet av liftar förenklas vilket gör
att användningsfrekvensen ökar och risken för skador minimeras.
Fysisk belastning kan i vissa fall medföra skador på kroppens vävnader och organ
varnar Bohgard (2010). Hög fysisk anstängning kan ge negativ påverkan på cirkulationsorganen, leder
och muskler. Belastningens storlek och varaktighet är faktorer som båda inverkar vid kroniska besvär
och sjukdomar. Utövas mycket tungt fysiskt arbete kan problem uppkomma i cirkulationsorganen och
svårigheter med andning kan uppkomma. I Sverige rekommenderas att kroppsarbete inte ska ha en
tyngd större än att personen vid kontinuerligt arbete under en arbetsdag inte överskrider 35 % av sin
maximala fysiska arbetsförmåga.
Bohgard (2010) beskriver också att belastningsskador uppkommer till största del i muskler och senor.
Plötsliga överbelastningar på rörelse- och stödjeorganen innebär ofta frakturer i skelettet, söndertrasat
ledbrosk, avslitna ledband (ligament) och muskelsenor, bristningar i muskelfibrerna. Görs en plötslig
oväntad belastning på ryggen kan det leda till ryggskott och andra problem med ryggdiskarna. Utövas
återkommande tunga lyft är risken stor för ryggbesvär. Är arbetsställning även sned eller vriden vid
lyften, blir risken större. Ryggbesvär är ett övervägande hälsoproblem. Vid tungt stående arbete skall
lasten befinna sig 150 - 400 mm under armbågshöjd. Innehåller arbetet lyft skall det genomföras med
böjda knän, i framåtriktad ställning utan kroppsvridning eller ryggböjning och med stabilt brett
fotavstånd.
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Ergonomiskanalys montering
Med monteringsanvisning (figur 3.9) från Comfortsystem (Comfortsystem 2012) och intervjuer med
tekniker som underlag identifieras vissa ergonomiska problem vid monteringen. Dessa presenteras i
tre punktlistor för fysisk ergonomi, kognitiv ergonomi samt emotionell ergonomi.
Fysisk ergonomi
 Tunga lyft görs vid transport av sänglyftsystem.
 Tunga lyft inträffar vid montering av låstillbehör (låstving, låshylsa och vingskruv).
 Tunga lyft görs med och otympliga beslag.
 Dåligt ergonomiska arbetsställningar, svår att komma åt under sängen.
 Tunga lyft vid placering av säng på lyften.
 Behov att använda båda händerna vid montering.
 Statiskt arbete med att skruva och hålla upp beslaget.
 Monotont arbete, skruvrörelsen förekommer upprepade gånger.
Kognitiv ergonomi
 Monteringen kan missuppfattas och måste därför göras om pga. att sängens huvudände inte är
placerad åt samma håll som sänglyftens elektronik.
 Komponenternas former förklarar inte hur de skall placeras.
Emotionell ergonomi
 Produkten består av många småkomponenter vilket gör att arbetet känns komplicerat och
tidskrävande.
 Beslagen ser ut att vara tunga, gedigna och hårda. Detta gör att arbetet upplevs som tungt.
 Klossar som används vid monteringen ger ett oseriöst intryck. Montören känner inte
förtroende för resultatet.

Figur 3.9. Bilden visar montering vid en komplett vårdsäng (ComfortSystem 2012).
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Produktens miljöpåverkan
Resultatet av den analys som behandlar produktens miljöpåverkan under dess livstid redogörs nedan.
Förbättringspunkter presenteras för varje livscykelfas. Dessa används som utgångspunkt vid
utveckling av en kravspecifikation.
Råmaterial
Materialet i produkten består av rostfritt stål. Delarna är ytbehandlade med pulverlack. Inget
miljöfarligt material används vid lackeringen. Lackeringen skyddar mot allt för snabb nedbrytning.
Vid pulverlackering sprutas lacken på produkten i pulverform. På så sätt kan lackeringen göras utan
miljöfarliga lösningsmedel. Produkten består även av träskruv och förhöjningsklossar i trä. Bult och
muttrar i maskinstål.
Förbättringar: Genom att använda samma material i samtliga komponenter kan återvinningen
förenklas av produkten. Detta leder förhoppningsvis till att produkten återvinns i större utsträckning
vilket gynnar det framtida miljöarbetet enligt Ryding (1995).
Process
Råmaterialet skall omvandlas till fyrkantsrör och plattjärn. Detta sker med plastisk bearbetning
(valsning, smide). Bearbetningen görs i en automatiserad maskin vilken förbrukar energi.
Förbättringar: För att göra processen kortare görs antagandet att använda färre detaljer i processen.
Detta skall troligtvis leda till mindre energiåtgång vid bearbetningen.
Transport
Produkten transporteras enskilt i en rektangulär låda. Produkten tar inte stor plats då den vid transport
består av isärplockade delar. Transporten är relativt tung och behöver göras i omgångar då olika delar
monteras i efterhand.
Förbättringar: En konstruktion med låg vikt leder till minskat energibehov och mindre vägslitage
(Ryding 1995). Därför föreslås att produkten skall konstrueras med låg vikt. Ett transporttillfälle skall
också reduceras genom att beslagen sitter på lyften vid leverans till kund.
Tillverkning
Tillverkningen sker genom att fyrkantsrör kapas och svetsas samman manuellt. Hål borras i vissa
detaljer. Laserskärning är den enda tillverkningsmetoden som är automatiserad, denna förbrukar mer
energi än de manuella metoderna.
Förbättringar: Vilken tillverkningsprocess som väljs påverkar det miljömässiga utfallet (Ryding 1995).
Genom att välja tillverkningsmetoder som är skonsammare för miljön kan energiförbrukningen
minskas. Förbättringsförslag kan vara att använda få detaljer och manuell tillverkning.
Användning
Monteringsbeslagen har till uppgift att sammanlänka sänglyften med sängen. Dessa monteras fast vid
ett tillfälle och skall ha en lång livslängd. Monteringsbeslagen behöver inte bytas ut. De skall klara av
påfrestningar som uppkommer då sängen hissas upp och ned. Om belastningen är tunga krävs mer
energi för att lyften skall hissas upp och ned.
Förbättringar: Enligt Ryding (1995) kan högre energiförbrukning vid produktens användning totalt sätt
leda till högre miljöbelastning Om konstruktionen minskar i vikt krävs uppskattningsvis mindre energi
för att använda lyften.
Återvinning
En viktig utgångspunkt i produktens kretslopp är att ordna och bibehålla material så att materialet kan
återanvändas på nytt (Ryding 1995). Eftersom materialet i produkten inte är det samma måste
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komponenterna delas upp vid återvinning. Vid en komplicerad och tidskrävande demontering kan
återvinningen utebli.
Förbättringar: Demonteringen skall kunna genomföras på ett enkelt sätt. Därför föreslås att alla
komponenter är av samma material för att på så sätt förenkla återvinningen.

Semantisk analys
Den semantiska analysen presenteras i en tabell där de upplevda egenskaperna för varje funktion listas
(tabell 3.2). Tabellen innehåller även förslag på förbättringar till de egenskaper som har förbättringspotential. Några funktioner har kompletterats med nya egenskaper.
Tabell 3.2. Semantisk analys
Beskriver

Egenskaper

Förbättringar

Montage
Klämförmåga
Hålla fast
Flytta
Dra ut
Ställa in
Anpassa
Skruva åt
Stabilisera

Uppenbart sätt att montera
Pilar och symboler
Pilar och symboler
Pilar och symboler
Text, anvisning
Pilar
Montage av tillbehör
Flytta runt tillbehör

Robusthet
Ostabilitet
Opålitlig
Slarvig
Flexibel
Komplicerad
Steril
Uppseendeväckande
Tung
Sjukhuskänsla
Kantig
Funktionalitet
Hård
Uppmana Skruva på
Dra i
Flytta
Förhindra skador
Klossen ger lämplig höjd
Säkerhetsställa fastsättningen
Avlägsna delar
Identifierar Mekanisk detalj
Sjukvårdstillbehör
ComfortSystems produkt
Uttrycker
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Stabil
Pålitlig
Genomtänkt
Enkel
Osynlig
Lätt
Smälta in i hemmet

Pilar
Symboler och beskrivning
Symboler och beskrivning
Symboler eller text
Ljud säkerhetställer
Färger och symboler
Färg och form som smälter in
Logotyp, designspråk
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Möbeldesign
I artikeln ”User requirements of furniture infludenced by a move to a senior housing” diskuterar
Jonsson et. al (2012) vikten av användarcentrerad möbeldesign för äldre där slutanvändarens behov
har en central roll. Intervjuundersökningar som redovisas i artikeln visar att den äldre användaren har
krav på att produkten skall vara stöttande fysiskt, psykiskt och socialt. Möbeln skall även motsvara en
självständig och självavgörande idetitet. Generellt önskar äldre bo kvar hemma så länge som möjligt.
Detta har blivit något omgivningen tar förgivet numera. Eftersom antalet äldre ökar i landet finns inte
möjligheterna att låta alla bo på permanent vårdboende. Från intervjuerna som beskrivs i artikeln
framgår att det är sakerna som gör hemmet. Personers vålmande är starkt kopplat till tillfredställelsen
med hemmet, grannar och samhörighet. Det är viktigt med känslan att höra hemma någonstans. Olika
lösningar med tillhörande utformning kan prioriteras olika beroende på i vilken livsfas personen
befinner sig i. Komfort och välbehag är viktiga faktorer för äldre. Dessa är ofta kopplade till minnen
och historia av ägodelarna som inger en avslappnad miljö (Jonsson et al 2012). Att förändra så lite
som möjligt är en huvudprincip i möbeldesign för äldre. Det finns också många ergonomiska krav för
justerbara möbler som är höj-och sänkbara. En önskan om att produkter är smarta, enkla och inte allt
för tekniska presenteras också i undersökningen (Jonsson et al 2012). Möbeln skall utgå från
användarens fysiska och kognitiva tillgångar, färdigheter och begränsningar. Det finns också åsikter
om att produkten skall reflektera användarens personlighet, skapa en hemkänsla och inte uppfattas
som ett typiskt hjälpmedel. Hemmet skall inte kännas som ett vårdboende eller ett kontor. Möblerna
skall vara komfortabla, hållbara och praktiska. De ska också vara lätta att rengöra och upprätthålla
(Jonsson et al 2012).

Montering och modularisering
Sammanlagt krävs det 13 olika steg för att utföra monteringen av dagens lyftbeslag. De flesta
momenten upprepas 4 gånger vilket ger totalt 47 steg. De arbetssteg som beskrivs i CS:s monteringsinstruktioner listas (ComfortSystem 2012):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avlägsna plastlocken i sänglyftens fyra hörn.
Montera på låstving, låshylsa och vingskruv på lyftbeslaget.
Placera lyftbeslagen i sänglyftens profiler.
Mät sängens totala bredd och ställ in lyftbeslagen.
Lås sänglyftens hjul.
Placera den befintliga sängen på sänglyftens lyftbeslag.
Se till att sängenshuvudända är åt samma håll som sängens elektronik.
Skjut in och lås fast låstvingen.

Det är fördelaktigt att ta hänsyn till montering i alla faser av designprocessen för att minimera denna
och på så sätt reducera kostnader, effektivisera och öka prestationen (Boothroyd 1992). Det är viktigt
att kunna analysera hur komplicerad monteringen av produkten är. För att effektivisera monteringen
tas hänsyn till två faktorer, det totala antalet detaljer i en produkt och lättheten att hantera, insätta och
fastsätta detaljerna (Boothroyd 1992). Detaljutseende, dimensioner och toleranser är också inverkande
faktorer vid montering.
Riktlinjer för manuell montering
Den manuella monteringsprocessen består av två huvuddelar, hantering (införskaffning, orientering
och förflyttning av komponenterna) och insättning och fastsättning (para ihop en komponet med en
eller flera andra komponenter) (Boothroyd 1992).
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Riktlinjer för hantering (Boothroyd 1992):






Undvik detaljer som är rörliga.
Detaljer som är symetriska är fördelaktiga.
Undvik detaljer med stor volym.
Undvik detaljer som riskerar handterarens säkerhet (delar som är vassa eller splittras lätt).
Undvik delar som är hala, känsliga, väldigt stora eller väldigt små.

Riktlinjer för insättning och fastsättning (Boothroyd 1992):









Utforma delarna med kanter som riktlinjer vid ihop sättning av två delar.
Utforma delarna så att det endast uppstår en liten eller obefintlig motståndskraft vid insättning.
Stort spelrum skall undvikas vid infästning. Var uppmärksam så att inte delen rör sig och vrids
under insättning.
Montera uppifrån och ner.
Utforma detaljen så att den är lokaliserad innan den släpps.
Standardisera genom att använda likadana detaljer, processer och metoder för alla modeller.
Använd pyramidmontering med en axel som referens.
Undvik att behöva hålla nere en detalj för att vidhålla dess orientering.

Faktorer i komponentutseende som påverkar svårigheten att hantera detaljer vid monteringen är listade
i ökande ordning (Boothroyd 1992):














Storlek
Tjocklek
Vikt
Uppsättning
Rörlighet
Ömtålighet
Flexibilitet
Glatthet
Trubbighet
Nödvändighet att använda två händer
Nödvändighet att använda gripverktyg
Nödvändighet för optisk förstoring
Nödvändighet för automatisk assistans.

Fördelar med modularisering
Modularisering används för att kunna individanpassa produkter (Johannesson et al. 2004). Dessa
konstrueras för att genom kombinationer av olika valda dellösningar (moduler) utgöra olika
produktvarianter. Genom att använda moduler kan följande positiva effekter uppnås (Johannesson et
al. 2004):







Kortare utvecklingstider
Snabbare produktförändringar
Mindre risktagande vid nyutveckling
Kortare ledtid vid tillverkningen
Förbättrad kvalitet i tillverkningen
Färre artikelnummer att hantera och administrera.
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Intervjuer
Det intervjuunderlag som utarbetats resulterar i fyra olika formulär med 7 till 8 frågor vardera (bilaga
4). Alla frågor formuleras för att besvaras med så öppna svar som möjligt. Utfallet av intervjuerna är
fyra sammanställda formulär där frågorna besvaras (bilaga 5). Resultatet av de sammanställda
formulären presenteras i en sammanfattad text med den viktigaste informationen från varje intervju.
Ordinatörer
Vissa ordinatörer uppger att de inte använder sänglyftsystemet i deras hjälpmedelssortiment. Några av
de tillfrågade uttryckter ett tvivel angående en nyutveckling av denna produkt. Detta beror till stor del
på att ordinatörerna anser att den kompletta vårdsängen är att föredra i jämförelse med
sänglyftssystemet p.g.a. fler funktioner. De ordinatörer som är positiva till en nyutveckling upplever
ett behov av att produkten bör förbättras på olika plan. Den skall ha en lång livslängd samt att den
skall vara enkel att serva. Detta för att minska arbetsbördan för ordinatörerna med att förskriva
hjälpmedel. För att förenkla arbetet önskar de även att sänglyften skall kunna byggas på med
ComfortSystems resterande produktutbud. Ordinatörerna vill bemöta brukarens önskan att behålla sin
egen säng i så stor utsträckning som möjligt, dock vill de undvika speciallösningar pga. merarbete. För
att andra hjälpmedel skall vara brukbara i samband med sänglyften finns en önskan om att göra den så
ren och enkel som möjligt. Inga onödiga detaljer skall finnas under sängen.
Vårdgivare
Vårdgivaren vill ha en bra arbetshöjd när denna skall ta hand om vårdtagaren. Situationer när
sänglyften kan vara ett hjälpmedel är när vårdgivaren skall lägga om sår, hjälpa brukaren med
förflyttning i och ur sängen eller vid praktiska göromål som bäddning av säng. För att underlätta för
städning och liknande aspekter skall sängen kunna omplaceras i rummet. Sänglyften är ett viktigt
hjälpmedel ur arbetsergonomisk synvinkel.
Tekniker
Sammanfattningsvis konstateras att tekniker vill undvika att montera sänglyften då denna inte
upplever att resultatet blir bra. Deras syn på produkten förmedlas till ordinatörerna och i vissa fall
förskrivs inte sänglyftsystemet som hjälpmedel p.g.a. detta. Problemet med sänglyftsystemet är
infästningen mellan säng och lyft. Detta beror bl.a. på att brukaren har en säng med en spånram (inte
riktigt träslag) vilken inte håller för montering. Det kan också bero på att monteringen inte passar
p.g.a. elektronik från brukarens egen säng är i vägen. Ibland måste teknikern använda sig av
speciallösningar vilka de inte föredrar då detta arbete upplevs som både komplicerat och tidskrävande.
Montören är inte heller tillfredställd av resultatet eftersom det inte är förtroendeingivande. Montering
utan förhöjningsklossar och andra lösa delar är en önskan från dem. De vill att montering ska ske
snabbt och enkelt samt att det inte skall vara för påfrestande för kroppen med tunga lyft. Därför bör
lösningen ha minimerad vikt samt vara enkel att packa ihop vid transport. Förslag på någon form av
klickfunktion vid montering har framkommit. Med nuvarande lösningen placeras sänglyften under
sängen och hissas sedan upp för att fästas i sängen. Installering av tillbehör skall även den kunna
genomföras smidigt, helst vill de att brukaren skall kunna genomföra denna själv vilket leder till att
teknikern slipper göra många hembesök. En kommentar som en tekniker gav vid ett intervjutillfälle
var ”det finns många fina funktioner att lägga till om det inte vore så krångligt”. Tidigare lösning med
att skruva fast tillbehören i sängen är inte önskvärd då den skaver emot lyften och förstör denna.
Lösningen skall inte bidra till skador på sängen samt att reparationer och demontering av sänglyften
skall kunna genoföras på ett smidigt sätt.
Vårdtagare
För vårdtagaren är sänglyften ett oersättligt hjälpmedel för att klara av förflyttningar i vardagen. Den
används som hjälp vid i och urstigning i samband med säng. Förmågan att styra sängen i höjdled gör
stor skillnad för brukaren samt förhindrar fall. För att inte hjälpmedlet skall bidra till skador av
brukare vid användning skall sängen kunna hissas ner så lågt som möjligt. Detta för att förhindra höga
fall när brukaren sover.
För att underlätta vid uppresning samt ompositionering är även tillbehörshjälpmedel som lyftbåge och
grind viktiga för brukaren. Ibland används lyftfunktionen även för att underlätta bäddning. Vilket
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hjälpmedel som är lämpligt för respektive brukare beror till väldigt stor del på situationen, vilken nivå
av funktionshinder brukaren har. En brukare som enbart använder sänglyftsystemet är oftast en ganska
pigg brukare som endast behöver lyften vid förflyttning eller situationer där vårdare behöver komma åt
vårdtagaren. Det viktiga för brukaren är att ha möjlighet att testa hjälpmedlet under en tid för att se om
det uppfyller brukarens förväntningar. Tydliga instruktioner för hur hjälpmedlet skall användas är
också en önskan från brukare. Hjälpmedlet skall vara enkelt och det ska gärna se trevligare ut än en
sjukhussäng. Den kompletta vårdsängen ger ett intryck av sjukhusmiljö därför skall sänglyften vara
mer estetiskt tilltalande och inte förmedla en känsla av sjukhus. För en del brukare är det viktigt att
möblerna passar in i hemmet. De ska inte bli för stora förändringar när ett hjälpmedel tillsäts från hur
det tidigare såg ut i hemmet. Vissa vill kunna sova bredvid sin partner och därför vill de ha en smidig
säng. Sänglyften skall även vara säker, det skall inte finnas risk för att lyften lossnar under användning
eller skadar brukaren genom att denna kläms mellan delarna.
Utifrån varje intervju genereras ett antal kriterier i form av krav och önskemål representerat från
respektive målgrupp (figur 3.10). Dessa används i ett senare skede i kravspecifikationen.

Tekniker

Ordinatör

Lättförståelig & smidig
montering

Lång livslängd
Enkel service

Trovärdigt

Tydlig förståelse för
funktion

Enkel transport

Anpassad till övriga
produkter

Minimera antalet detaljer

Minimerad vikt
Anpassingsbar i höjdled

Enkel montering

Inga lösa detaljer

Vårdtagare

Smidig montering av tillbehör

Smälta in i hemmiljö

Enkel demontering

Tillåta enkel i och ur stigning

Enkel service

Låg lägsta nivå på sängen
Säker användning

Vårdgivare

Praktisk användning

Lättförståelig användning

Etiskt tilltalande

Enkel att förflytta

Flexibel använding av tillbehör

Enkel montering av tillbehör

Tydlig användning & instruktion

Lätt att rengöra
Säker användning

Figur 3.10. Bilden visar målgruppskriterier som ett resultat av användarstudien.
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3.3 Kravspecifikation
Resultatet av den checklista som används vid framtagning av kravspecifikationen presenteras i tabell
3.3. Tabellen visar en lista av produktens livscykelfaser, intressenter och aspekter.
Tabell 3.3. Checklista
Livscykelfaser Intressenter
Utveckling
Brukare
Tillverkning
Tekniker
Transport
Ordinatör
Förskrivning
Standarder
Montering
Tillverkningsorganisation
Användning
Vårdare
Underhåll
Demontering
Återvinning

Aspekter
Funktion
Vikt
Geometri
Dimensioner
Säkerhet
Ergonomi
Miljö
Ekonomi
Estetik
Semantik
Uppbyggnad
Process
Överrensstämmelse

Tabell 3.4 visar produktens livscykelfaser och inverkande aspekter. Förklaringar till varje cell
redovisas i bilaga 6.
Tabell 3.4. Kriteriematris
Livscykelfaser
Utveckling
Tillverkning
Transport
Förskrivning
Montering
Användning
Demontering/återvinning

Process
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1

Miljö
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2

Människa
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3

Ekonomi
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4

De kriterier som specificerats i kriteriematrisen utgör efter sammanfattning och förenkling det
slutgiltiga resultatet av kravspecifikationen (bilaga 6). Sammanlagt utgörs kravspecifikationen av 46
kriterier vara av 15 är krav och 31 är önskemål. Ett utdrag av kravspecifikationen visar ingående krav
(tabell 3.5).
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Tabell 3.5. Kravspecifikationens ingående krav
Hållfastigheten skall beräknas med säkerhetsfaktor 2
Säker använding vid totalvikt på 300kg
Infäste för tillbehör skall ha dimensionen Ø32
Justerbar för sängar med bredden 800-1200 mm
Öppningar placerade över madrassen skall ha dimensionerna < 60 mm > 318 mm
Avståndet mellan rörliga delar skall vara < 8mm och >25mm
Applicerbar på huvuddelen av sängarna med riktig träram
Applicerbar på sängar med elektronik < 100mm undre sängkanten
Konstruktionen skall inte riskera att lossna under användning
Lösningen skall centrera lyften under sängen
Tillverkningen skall inte skada människors hälsa
Montering skall ske säkert utan risker för personskador
Lösningen skall inte kunna användas på ett sätt som medför personskada
Lösningen skall inte försvåra instigning och urstigningen av sängen
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3.4 Konceptgenerering
Problemformuleringen utvecklad i en bredare, abstraktare och lösningsneutral form:
 Hur kan montören sammanlänka en säng och en lyft?
 Hur kan montören koppla samman tillbehör och säng?
Funktionsanalys
Resultatet av den funktionsanalys som tagits fram presenteras i tabell 3.6. Produktens huvudfunktion
(HF) är att sammanlänka säng och lyft. Utöver denna finns 9 stödfunktioner (SF) och 6 delfunktioner
(DF).
Tabell 3.6. Funktionsanalys monteringsbeslag
Funktion
Medge
Sammanlänkning av säng och lyft
Tillåta
Inställningsmöjligheter i bredd (800-1200mm)
Förhindra
Glidning av madrass
Möjliggöra
Enkel transportering
Medge
Rengöring
Medge
Enkel montering
Medge
Montering av tillbehörshjälpmedel
Möjliggöra
Flexibel montering
Tåla
Varierad belastning
Medge
Påbyggnad av resterande sängsortiment
Medge
Enkel demontering
Underlätta
Service
Möjliggöra
Återanvändning
Möjliggöra
Återvinning
Möjligöra
Förflyttning
Anpassad till Hemmiljö

Klass
HF
SF
DF
SF
SF
DF
DF
DF
DF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
DF

Funktionsgräns
Flexibilitet i montering

Lättförståelig arbetsgång
Anpassas till sängtyper

Söka lösningar
Under konceptgenereringstillfälle ett genereras 27 dellösningar för att sammanlänka säng och lyft,
samt 21 dellösningar för att montera tillbehör på säng (bilaga 7). Figurerna 3.11, 3.12 och 3.13
illustrerar idégenereringsarbetet och resultatet av metoderna slip writing och 3-6-5.

Figur 3.11. Fokusgrupp ett arbetar med 3-6-5.
slip writing.

Figur 3.12. Dellösningar från metoden
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Figur 3.13. Resultatet av metoden 3-6-5.
I den negativa idégenreringen genereras 14 dellösningar på hur sängen kan smälta in mer i en
hemmiljö (bilaga 7). Figur 3.14 illustrerar resultatet av metoden.

Figur 3.14. Resultatet av metoden negativ idégenerering.

38

Elin Kindberg

Karlstads universitet

2013-07-15

Resultatet av den morfologiska matrisen (bilaga 8) är 13 dellösningar på hur montering av lyft på säng
kan göras (tabell 3.7). Dellösningsbeskrivningar hänvisas till bilaga 9.
Tabell 3.7. Dellösningar för att montera lyft på säng
Lösning Namn
Fjäderlösning med ram
1
Fjäderlösning med spår
2
Magnetlösning
3
Ram med snäppfäste
4
Trycklösning
5
Sicksacklösning
6
Pusselgelé
7
Axel i hål
8
Skenlösning
9
Pigglösning
10
Strumplösning
11
Ballonglösning
12
Tagglösning
13
Ur matrisen urskiljs även 10 dellösningar på hur tillbehören skall monteras på säng (tabell 3.8).
Dellösningsbeskrivningar hänvisas till bilaga 9.
Tabell 3.8. Dellösningar för att montera tillbehör på säng
Lösning Namn
Magnetfäste
1
Snäpplösning
2
Ram med hål
3
Ram med spår
4
Pusselgelé
5
Tving
6
Betong
8
Rälslösning
9
Verktygslösning
10
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Skisser på lösningskoncept som framkommer ur den morfologiskamatrisen illustreras i figur 3.15.

Figur 3.15. Skisser på lösningar som framkommer ur den morfologiskamatrisen.
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3.5 Konceptutvärdering
Resultatet av utvärderingsmetoderna, elimineringsmatris, tre prickar, relativ beslutsmatris samt
kriterieviktsmatris redogörs i följande kapitel.
Eliminering av dåliga lösningar
Resultatet av den elimineringsmatris som används för att sortera ut lösningar angående montering av
lyft på säng beskrivs i tabell 3.9. Matrisen visar att lösning 1, 2, 4, 8, 9 och 10 fullföljs till nästa
urvalssteg. Lösning 3 och 5 går även de efter mer informationssökningar vidare i processen. De
symboler för elimineringskriterier som används i matrisen är (+) ja, (-) nej och (?) mer info krävs.
Symboler för beslut är (+) fullfölj lösning, (-) eliminera lösning och (?) mer info krävs. Lösningsförklaringar till de lösningar som används i matrisen tydliggörs i tabell 3.7.
Tabell 3.9. Elimineringsmatris för lösningar gällande montering av lyft på säng
Lösning

1

Löser
huvudproblemet
+

Uppfyller
alla krav

Realiserbar

+

+

Inom
Kostnadsramen
+

Passar
företaget

Tillräcklig
info

+

+

Kommentar

Beslut

+

2

+

+

+

+

+

+

3

+

?

?

?

+

?

+

4

+

+

+

+

+

+

5

+

+

?

+

+

?

6

+

-

7

+

+

-

8

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

11

+

-

12

+

+

13

+

-

Starka
magneter?

?
+

Hur fungerar
trycket?

?
-

-

-

Resultatet av elimineringsmatrisen för lösningar angående att montera tillbehör på säng beskrivs i
tabell 3.10. Matrisen visar att lösning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 10 skall behållas till nästa urvalssteg. De
elimineringskriterier som används i matrisen är de samma som i tabell 3.9. Lösningsförklaringar till
matrisen visas i tabell 3.8.
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Tabell 3.10. Elimineringsmatris för lösningar gällande montering av tillbehör på säng
Lösning

Uppfyller
alla krav
+

Realiserbar

1

Löser
huvudproblemet
+

+

Inom
kostnadsramen
+

Passar
företaget
+

Tillräcklig
info
+

2

+

3
4

Kommentar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

+

+

?

+

+

?

6

+

+

+

+

+

+

7

+

-

-

8

+

-

-

9

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

+

Undersök
material

Tre prickar
Illustrationer av resultatet från urvalsmetoden Tre prickar visas i bilaga 9. Urvalet av lösningar
gällande sammankoppling av säng och lyft resulterar i att ”Fjäderlösning med spår” sorteras bort.
”Ram med snäppfäste”, ”Skenlösning” samt ”Axel i rör” anses vara realiserbara idéer. ”Trycklösning”
samt ”Magnetlösning” upplevs som innovativa lösningar. ”Fjäderlösning med ram” och ”Pigglösning”
får både ett utlåtande att ha stor marknadspotential och att vara innovativa. De två sistnämnda upplevs
vara favoriter.
Urvalet gällande lösningar för montering av tillbehör på säng resulterar i att lösningarna ”Ram med
hål”, ”Ram med spår”, ”Pusselgelé”, ”Tving” och ”Magnetfäste” sorteras bort. ”Snäpplösning”
upplevs vara en snabb realiserbar idé. ”Rälslösning” anses uppfylla alla tre påståendena, en snabb
realiserbar idé, en innovativ idé och stor marknadspotential. ”Verktygslösning” upplevs vara både
innovativ och ha stor marknadspotential.
Relativ beslutsmatris
Resultatet av sammanslaga dellösningar illustreras i tabell 3.11. Alla möjliga totallösningskombinationer är sammanställda. Till dessa adderas även dagens lösning.
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Tabell 3.11. Totallösningskombinationer
Totallösningar
Ram med snäppfäste + snäpplösning
1
Pigglösning + verktygslösning
2
Axel i rör + rälslösning
3
Fjäderlösning med ram + verktygslösning
4
Skenlösning + snäpplösning
5
Fjäderlösning med ram + snäpplösning
6
Axel i hål + snäpplösning
7
Pigglösning + snäpplösning
8
Skenlösning + verktygslösning
9
Axel i hål + verktygslösning
10
Trycklösning + snäppfäste
11
Trycklösning + verktygslösning
12
Magnetlösning + snäpplösning
13
Magnetlösning + verktygslösning
14
Dagens lösning
15
Den relativa beslutsmatrisen resulterar i att sju lösningsalternativ går vidare i urvalet och tilldelas ja (J)
för vidareutveckling. Dessa är lösningarna 2-8. Lösning 1, 9-14 sorteras bort (tabell 3.12). De sju
lösningarna som går vidare i urvalet beskrivs med skisser och textförklaringar i bilaga 10.
Tabell 3.12. Relativ beslutsmatris
Kriterium
Låg höjd A
Säker
Anpassad till CS B
Justerbar i bredd
Minimerade detaljer C
Enkel montering D
Minimerad skada på säng E
Applicerbar på olika sängar
Justerbar i höjd
Flexibel montering tillbehör F
Centrerad lyft
Tydlig funktion G
Smälta in i hemmiljö H
Minimerad vikt I
Summa +
Summa 0
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
1 2 3
0 0 0
0 0 0
- 0 +
0 0 0
+ + +
+ + +
- - +
+ + +
+ + +
+ + +
0 0 +
+ + 0
0 + +
0 - +
6 7 10
6 6 4
2 2 0
4 5 10
8 5 1
N J
J

4
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
8
4
2
6
4
J

5
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
9
4
1
8
2
J

43

6
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
8
3
3
5
5
J

7
0
0
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
9
4
1
8
2
J

8
0
0
+
+
0
+
+
+
0
+
+
0
7
5
2
5
5
J

9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0
0 0 - - - - - - - - + + 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - - - 0 - 0 + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + 0 0 + +
+ + 0 + 0 0
+ + + + 0 0
- - 0 - - 7 7 4 5 4 4
4 4 7 5 6 5
3 3 3 4 4 5
4 4 1 1 0 -1
8 8 11 11 13 15
N N N N N N

15
D
A
T
U
M
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Kriterieviktsmetoden
Resultatet av viktbestämningsmatrisen redovisas i tabell 3.13. Förklaring för varje önskemål kan
utläsas i tabell 3.12.
Tabell 3.13. Viktbestämningsmatris
Kriterium
A B C D E F
Önskemål A - 1 1 1 1 1
Önskemål B 0 - 1 0.5 0.5 1
Önskemål C 0 0 - 0 0.5 0.5
Önskemål D 0 0.5 1 - 0.5 0.5
Önskemål E 0 0.5 0.5 0.5 - 0.5
Önskemål F 0 0 0.5 0.5 0.5 Önskemål G 0 0.5 1 0.5 1 0.5
Önskemål H 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5
Önskemål I 0 0 0.5 0 0.5 0.5

G
1
0.5
0
0.5
0
0.5
0
0

H
1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
1
0.5

Viktfaktor
(W)
5
4
1
4
3
3
4
2
1

I Sum Sum/Tot
1
8
0,22
1
5
0,14
0.5 2
0,06
1
5
0,14
0.5 3
0,08
0.5 3
0,08
1 5,5
0,15
0.5 2,5
0,07
2
0,06

Kriterieviktmatrisen resulterar i en rangordning av de sju lösningarna som beskrivs i tabell 3.14.
Matrisen visar att totallösning 6 följt av totallösning 8 rangordnas högst.
Tabell 3.14. Kriterieviktmatris
Kriterium

Ideal

2

3

4

5

6

7

8

W

v

t

v

t

v

t

v

t

v

t

v

t

v

t

v

t

Önskemål A

5

5

25

4

20

3

15

3

15

2

10

3

15

2

10

4

20

Önskemål B

4

5

20

1

4

1

4

1

4

3

12

4

16

2

8

1

4

Önskemål C

1

5

5

2

2

3

3

2

2

5

5

2

2

2

2

2

2

Önskemål D

4

5

20

2

8

3

12

3

12

1

4

3

12

4

16

4

16

Önskemål E

3

5

15

2

6

4

12

3

9

4

12

3

9

3

9

2

6

Önskemål F

3

5

15

3

9

4

12

5

15

2

6

4

12

4

12

4

12

Önskemål G

4

5

20

5

20

3

12

5

20

3

12

4

16

4

16

5

20

Önskemål H

2

5

10

3

6

4

8

3

6

4

8

2

4

2

4

2

4

Önskemål I

1

5

5

3

3

5

5

1

1

4

4

2

2

2

2

3

3

T= Ʃt

135

T/Tmax
Rangordning

-

78

83

84

73

88

79

87

0.58

0.61

0.62

0.54

0.65

0.59

0.64

6

4

3

7

1

5

2

Uppdragsgivarens tankar angående resultatet är att totallösning 6, 7 och 8 anses som rimliga alternativ.
En stark önskan om att lösningen även skall innehålla uttag för tillbehör i sängens fyra hörn tillkom
under dessa avstämningar. Det framkom även att uppdragsgivare gärna ser en modullösning för att
kunna variera applicerbarheten av tillbehörshjälpmedel. Utifrån uppdragsgivarens riktlinjer samt
resultatet av konceptutvärderingen tas beslutet att kombinera totallösning 6 och 8. I figur 3.16 och 3.17
illustreras de två valda totallösningarna.
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Fjäderlösning med ram och Snäpplösning bildar tillsammans totallösning 6 (figur 3.16). En ram som
består av två delar sammankopplas i lyften med fyra snabbfästen. Ramen är utformad med en profil
vilken tillåter sammankoppling av tillbehörshjälpmedel ut med hela ramen. Tillbehören är försedda
med en profil som gör det möjligt att på ett felxibelt sätt tillåta montering med ram genom en
snäppfunktion.

Figur 3.16. Totallösning 6.
Pigglösning och Snäpplösning utgör totallösning 8 (figur 3.17). Två L-formade ramar monteras på
lyftens långsidor på liknande sätt som dagens monteringsbeslag kopplas in i lyften. Ramarna kan
regleras i bredd med hjälp av två stopp vid infästningen i lyften. Fyra beslag monteras på sängens
ytterkant. Dessa består av ett antal olika krokar som är placerade på varierande höjd. Krokarna hakas i
ramen på önskad höjd vid montering. Ramen är utformad med en profil som tillåter montering av
tillbehörshjälpmedel. Detta görs på ett flexibelt sätt med en snäppfunktion.

Figur 3.17. Totallösning 8.
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3.6 Layoutkonstruktion
I följande avsnitt presenteras resultatet av momenten beräkning och dimensionering, modellering och
detaljkonstruktion. Avsnittet avslutas med en redogörelse för det slutgiltiga konceptet.

Beräkning och dimensionering
Resultatet av överslagsberäkningarna resulterar i att produkten kan konstrueras på ett säkert sätt med
de dimensioner som tas fram. Hela beräkningsgången kan följas i bilaga 11.
Skjuvning i gängstång på sängfäste
Tabell 3.14 visar hur gängstångens diameter (d) beräknas utifrån den skjuvspänning
som uppkommer i balken. Figur 3.18 illustrerar beräkningsfallet. I beräkningarna används säkerhetsfaktorn 2
enligt IEC/FDIS 60601-2-52 (International standard 2009). Utfallet av beräkningarna visar att en
gängstång med diameter > 4 mm klarar av uppskattad belastning. Ur handteringssynpunkt väljs en
gängstång med en diameter på 8 mm.
Tabell 3.14. Gängstångens diameter

τ
Mb

b

3.18. Skjuvspänning i sängfästets gängstång.
Böjning i lyftarm
Det moment som uppstår i lyftarm då denna är placerad på den lägsta gängstången beräknas med
elementarfall 1, statiskt bestämda belastningsfall (Björk, sjätte upplagan). Figur 3.19 illustrerar
beräkningsfallet. Böjmomentet beräknas till 0.28 MPa. Tabell 3.15 visar dimensioneringsvärden för
lyftarm då tillåten spänning (
) inte överstiger 270MPa. Resultatet visar att vid dimensionen 60 x
20 mm är konstruktionen säker då den uppnår en spänning på 210 MPa.
Tabell 3.15. Dimensioneringsvärden för lyftarm
Mb

b

3.19. Böjning i lyftarm.
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Klämkraft i skruvförband
Klämkraften ( ) som uppkommer i skruvförbandet mellan gängstång och mutter beräknas till 16
676N, tabell 3.16. Riktlinjer vid beräkningarna är en M8 skruv med måttuppgifter från svensk
skruvstandard (Björk, sjätte upplagan).
Tabell 3.16. Resultatet av klämkraftsberäkningar

Böjning i gängstång
Vid en situation där skruvförbandet inte monteras med den klämkraft som uppges lämplig kan böjning
i gängstången uppkomma, se figur 3.18. Beräkningar visar att största tvärkraften som kan uppkomma i
gängstången är 368N och största böjmomentet är 5 523 Nm vid lämplig längd, 30 mm. Balkens
dimensioner redovisas i en tabell med parametrarna, diameter (d), längd (L) och böjmoment (Mb), där
d beror av L och Mb. Tabellen visar att böjmomentet i gängstången inte är märkbar, vilket bidrar till
att lämplig diameter för en gängstång med längden 30 mm är 1,15 mm (tabell 3.17).
Tabell 3.17. Parametrar för dimensionering av gängstång
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Modellering
Modelleringen resulterar i 6 detaljer, innerram, ytterram, lyftarm, sängfäste, säkerhetskåpa och
tillbehörsfäste. Komponenterna bildar en sammanställning vilken illustreras i figur 3.20. En
illustration av produkten i en exploderad vy visas i figur 3.21.

Figur 3.20. En modell av den sammanställda produkten.

Figur 3.21. Exploderad vy.
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Detaljkonstruktion
Produktens konstruktion består av 11 olika detaljer varav 5 av dessa är standardkomponenter.
Standardkomponenter:
 16 x Sexkanthålsskruv M8 x 30 mm
 16 x Sexkantlåsmutter M8
 16 x Gängstång M8 x 30 mm
 2 x Låsvred
 4 x Rörprofiler.
Unika komponenter:
 Innerram
 Ytterram
 4 x Lyftarm
 4 x Sängfäste
 4 x Säkerhetskåpa
 8 x Tillbehörsfäste.
Innerram
Aluminium utgör materialet i denna komponent eftersom materialet har relativt låg vikt samt har god
bearbetbarhet (Swerea 2013). Den tillverkningsmetod som rekommenderas för denna detalj är
gjutning, då denna metod kräver liten efterbearbetning samt att friheten i formgivning är stor (Jarfors
et al. 2010). Genom att gjuta detaljen krävs endast få processteg för nå en färdig komponent. De två
hålen samt spåret för tillbehörsfästen kan implementeras direkt i gjutprocessen. Spåret är utformat med
släppning för att underlätta vid tillverkning. Till en början kan sandformsgjutning vara en rimlig
tillverkningsmetod då den har lägre tillverkningskostnader och är passande för små serier (Jarfors et al.
2010). Kortsidorna borras med 21 stycken M8 hål. Ramens ytterkanter slipas för att uppnå en rundad
profil. För ritning se bilaga 12.
Ytterram
Ytterramen består även den av aluminium. Ramens långsida gjuts på samma sätt som innerramen. På
denna svetsats sedan två fyrkantsrör fast för att utgöra kortsidorna. Ett M8 hål borras i varje kortsida.
Ramens ytterkanter slipas på samma sätt som innerramen. För ritning se bilaga 12.
Lyftarm
Materialet i denna detalj är rostfritt stål. Materialvalet grundar sig i att materialet tidigare används i så
gott som alla CS:s produkter. För det tillverkade företaget Bengtssons Mekaniska är materialet också
välkänt vilket är fördelaktigt. Detaljen består av en plåt som beskärs genom laserskärning. Denna typ
av skärande bearbetning används av Bengtssons Mekaniska i dag, därför ansågs metoden lämplig.
Plåten borras med fyra M8 hål och svetsas sedan fast i ett fyrkantsrör som kapats i angiven längd. På
plåtens yta görs ett rektangulärt spår med pinnfräsning. För ritning se bilaga 12.
Sängfäste
Sängfästet är även det tillverkat i rostfritt stål. Detaljen består av en tjockplåt som beskärs genom
laserskärning för att uppnå angivna dimensioner. I plåtens ena kortsida fräses ett djupt spår. På den
rektangulära ytan svetsas fyra gängstänger fast. Stängerna är av M8 gänga och dessa kapas till angiven
längd. På ytan borras fyra försänkta M8 hål. För ritning se bilaga 12.
Säkerhetskåpa
Denna detalj består av rostfritt stål och tillverkas från tjock plåt till en kåpa med hjälp av fräsning. Den
ihåliga formen samt det utvändiga spåret görs med pinnfräs. Kåpan slipas för att uppnå en rundad
form. För ritning se bilaga 12.
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Tillbehörsfäste
Denna komponent skall tillverkads av en termoplast vid namn ABS (Polyakrylnitrilbutadienstyren).
Plasten har goda mekaniska egenskaper gällande styvhet, formbeständighet upp till 100 grader,
ythårdhet samt slagseghet (Swerea 2013). Eftersom detaljen ska placeras i spåret med hjälp av
tyckkraft görs valet att använda en plast som är mer elastiskt formbar än metaller. ABS-plasten är
mycket lättbearbetad i de flesta tillverkningsprocesser (Swerea 2013). Materialet formsprutas för att
uppnå den angivna formen. Denna formningsmetod är effektiv, billig och snabb. För ritning se bilaga
12.

Slutgiltigt koncept
Efter att teoretiska beslutsmetoder och avstämningar med uppdragsgivare genomförts i urvalsprocessen och produktens konstruktion utarbetats i layoutkonstruktionen kan det slutliga konceptet
beskrivas.
Det valda konceptet består av totallösning 6 (fjäderlösning med ram och snäpplösning) och
totallösning 8 (pigglösning och snäpplösning) (se avsnitt 3.5). Konceptet är en flexibel modullösning
som går att användas med eller utan möjlighet till infästning av tillbehörshjälpmedel. I användarstudien framkom det att brukarens behov av hjälp varierar kraftigt från person till person, samt att
behovet av hjälpmedel kan öka med tiden. Det framkom även att brukaren önskar en smidig lösning
som inte förknippas med sjukhusmiljöer. Denna lösning är individanpassad eftersom brukaren själv
kan välja i hur stor utsträckning de vill utnyttja möjligheten att fästa hjälpmedel på sängen. Det finns
därför två användningsmöjligheter av produkten, utan tillbehörsram och med tillbehörsram. Vid
montering genomförs alltid de fyra första monteringsstegen för att fästa sänglyften i sängen. Vid
behov av tillbehörshjälpmedel monteras en ram på i efterhand enligt steg 5-8. Monteringen görs enligt
följande anvisningar:
Utan tillbehörsram
1. Fyra sängfästen skruvas fast på sängens lånsidor, två på varje sida (figur 3.22). Sängfästet är
utrustat med fyra gängstänger placerade på olika höjd, där avstånden är uppmärkta.
2. Fyra lyftarmar placeras i sänglyftens fyrkantiga uttag (figur 3.23). Lyftarmens plåtprofil är
försedd med fyra hål placerade på olika höljd, denna monteras på sängfästet vid önskad
höjdnivå och låses fast med en låsmutter från utsidan.
3. En rörprofil monteras på lyftarmen för att se till att denna låses från att röra sig i sidled (2.23).
4. En kåpa sätts fast på vardera lyftarm för att på så sätt täcka gängstängerna och låsmuttrarna
och där med förhindra att brukaren skadar sig på dessa (figur 3.24).
Med tillbehörsram
5. De två översta skruvarna i sängfästet tas bort.
6. En ram bestående av två delar placeras i ett djupt spår på sängfästets topp yta, där de skruvas
fast. Ramen består av en solid innerram som placeras i fyrkantsrör på motsvarande ytterrams
kortsidor. Ramen är försedd med fyra hål i varje hörn för infästning av tillbehör. Den är även
utrustad med ett spår på lånsidorna för montage av tillbehörsfästen (figur 3.25).
7. De tillbehör som önskas användas placeras i ramens hål för tillbehör alternativt förses med
tillbehörsfästen (3.25). Dessa skruvas fast i ena änden på tillbehöret.
8. Tillbehör och fäste tycks sedan ner i spåret på ett avstånd som enligt anvisningar är säkert
(3.26). Flera tillbehör kan på detta sätt monteras med stor variation längs med hela spåret.
Den framtagna lösningen är konstruerad för att vara anpassad till ett varierat utbud av sängar och kan
därför variera både i bredd och i höjd. Tillbehörsramens två delar förs i varandra och låses fast med ett
låsvred. Både tillbehörsramen och lyftarmarna är dimensionerade för att passa sängar med bredden
800-1200 mm. Infästningen mellan sängfäste och lyftarm gör det möjligt att variera montaget i höjdled
mellan 0- 100 mm.
Kåpan bidrar till att lösningen är säker vid användning eftersom den skyddar utstickande
komponenter. För att tillbehörshjälpmedel inte skall av misstag monteras för tätt och utgöra en
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klämrisk, är ramen försedd med uppmärkta måttanvisningar för vart fästena skall placeras i
förhållande till varandra (figur 3.26). Den kognitiva uppmärkningen motsvarar tillbehörsfästets bredd
och skall där med påvisa att monteringen skall ske med < en ruta > en fem rutor emellan fästena. På så
sätt blir monteringen tydlig och smidig att genomföra. Hela produkten lackeras förslagsvis med vit
färg för att på så sätt smälta in i miljön på ett bättre sätt. Monteringen av tillbehörshjälpmedel är enkel
och kan göras utan verktyg. Sammanlagt genomförs 44 olika moment vid montering av både
infästningen och tillbehörsramen, exklusive tillbehörsfästena. Figur 3.27 illustrerar konstruktionen
monterad på sänglyftsystemet

Tillbehörsram

Sängfäste
Rörprofil
Lyftarm

Figur 3.22. Bilden visar sängfästets utformning.
sängfäste.

Figur 3.23. Bilden beskriver lyftarm monterad på

Kåpa

Figur 3.24. Bilden visar produkten i sin helhet, tillbehörsram monterad på sängfäste.
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Figur 3.25. Bilden visar konstruktionen monterad på madrass.

Tillbehörsfäste

Figur 3.26. Bilden beskriver tillbehörsfästets placering i spåret.
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Figur 3.27. Bilden visar konstruktionen monterad på sänglyftsystem.
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3.7 Avslutningsfas
En slutpresentation hölls vid Karlstad universitet den 29 maj 2013. Efter presentationen gavs förslag
på förbättringspunkter i projektet från en designpanel. Genom att integrera både sänglyft och
tillbehörshjälpmedel i de slutgiltiga produktbilderna kan förståelsen för funktionen försärkas enligt
panelen. Bilderna kan också förmedla en tydligare känsla för att väcka målgruppens intresse. Panelen
påpekar även att en monteringsanvisning för det slutgiltiga konceptet är ett bra komplement när
funktionen skall förklaras. Under utställningen som hölls vid samma tillfälle som presentationen
uppvisas en monter med bilder av det framtagna resultatet (figur 3.28).

Figur 3.28. Bilden visar utställningsmontern som används vid utställningen.
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4. Diskussion
Analys av resultat
Den framtagna lösningen bidrar till att monteringsmöjligheterna för sänglyftsystemet på befintlig säng
utökas på det sättet att infästningen kan varieras i höjdled. Detta medför att sänglyften kan monteras
på sängar med elektiskt ställbar sängbotten. Eftersom projektets problemformulering var relativ öppen
gavs inga direktiv för i hur stor grad monteringsmöjligheterna skulle utökas. Detta medförde att
förändringen från tidigare lösning endast är förmågan att variera i höjdled mellan 0 till 100 mm.
Möjligheten att variera i bredd är oföränderlig jämfört med tidigare lösning. Applicerbarheten av
tillbehörshjälpmedel är utökad då så gott som alla tillbehör numera kan monteras på sängen. En
avsevärd förbättring av tillbehörsmontering tillkommer därför med den nya lösningen. Konceptet
tillåter även en stor variation för montering av tillbehör, viket medför en större frihet för brukaren att
påverka utseende och funktion av produkten. För att lösningen även skall vara brukbar i framtiden
förutsätts att eventuell nyutveckling av tillbehör görs med samma dimensioner som dagens sortiment.
Från användarstudien och de intervjuer som genomfördes med tekniker och ordinatörer framkom det
att dessa har stor påverkan när det gäller brukarens val av hjälpmedel. Därför lades stort fokus på att ta
hänsyn till denna målgrupps åsikter. Teknikern som skall montera sänglyften vill frångå
speciallösning för varje enskild säng. Från intervjuer framkom det att ordinatörer och tekniker gärna
ser en lösning som bidrar till minskad arbetsbelastning. Med den nya lösningen är detta möjligt då
inga speciallösningar krävs såvida sängarnas dimensioner ligger inom ramarna för vad som är lämpligt
för monteringen. Är detta inte fallet skall montering nekas då speciallösningar kan leda till minskad
trovärdighet för konstruktionen. Den montering som tekniker behöver genomföra är mer ergonomisk
än tidigare lösning på så sätt att det krävs färre monteringssteg. Från 47 monteringsmoment som
krävdes för att montera tidigare lösning, krävs endast 44 monteringsmoment för den nya lösningen.
Nämnvärt är att i monteringsmomenten för den nya lösningen är även montering för tillbehör inräknat.
Installationen av den nya lösningen är mer lättförstådd då färre småkomponenter är inblandade.
Eftersom det nya monteringsättet av tillbehörshjälpmedel går att genomföra relativt enkelt utan
verktyg, skall brukaren och dennes anhöriga själva kunna göra dessa monteringar. Detta leder till
minskad arbetsbelastning på hjälpmedelscentralerna. Genom att arbetet blir enklare för ordinatörer och
tekniker skall deras intresse att förskriva denna produkt förhoppningsvis öka. Detta skall i sin tur leda
till ökad försäljning av produkten.
Eftersom det slutgiltiga konceptet är en modullösning går den i stor utsträckning att anpassas till
brukarens separata behov. En relativt pigg brukare skall endast kunna använda sänglyften med
tryggheten att påbyggnad av tillbehörsramen kan göras i ett senare skede. Brukaren har även möjlighet
att påverka sängens utseende och var de väljer att placera tillbehörshjälpmedel. Genom att
monteringen av tillbehör utvecklas att bli enklare för brukaren att genomföra själv samt att lösningen
går att anpassa till hemmiljön, leder detta förhoppningsvis till att fler väljer detta alternativ framför en
komplett vårdsäng. För att säkerheten skall bibehållas vid monteringen även då personer utan
erfarenhet skall genomföra denna, har produkten utrustas med kognitiva riktlinjer. Enligt standarderna
måste tillbehör placeras på angivna avstånd gentemot varandra för att förebygga klämrisk av
kroppsdelar. Detta krav tillgodoses på så sätt att tillbehörsramen är försedd med uppmärkningar för på
vilka avstånd tillbehörsfästena skall placeras vid montering. Detta förutsätter dock att monteraren tar
del av de instruktioner som skall medfölja produkten, då förhållningsregler för den kognitiva
uppmärkningen skall redogöras i denna.
Anledningen till att utfallet av resultatet ser ut som det gör beror till stor del på att projektet bestod av
många begränsade riktlinjer från uppdragsgivaren. Möjligheterna att göra stora förändringar i
konstruktionens design fanns inte då produkten var avsedd att anpassas till befintliga produkter
(sänglyft och tillbehörshjälpmedel). Detta bidrog till att mer nytänkande lösningar inte var aktuella att
gå vidare med. Inte heller kunde större förändringar i utformningen göras då kopplingen till CS:s
övriga sortiment skulle vara identifierbar. De åtgärder som gjordes för att få produkten att smälta in i
en hemmiljö var att föreslå en vit lackering i stället för grå. Anledningen till att färgen vit valdes var
att det är en återkommande färg i dagens sängsortiment vilket gör att produkten smälter in bättre i
55

Elin Kindberg

Karlstads universitet

2013-07-15

denna miljö. Tillbehörsramen dimensionerades för att vara så smidig som möjligt och inte väcka
onödig uppmärksamhet för att också den smälta in i miljön.
Analys av genomförande
Projektet bidrog till ökade kunskaper och erfarenheter av att driva ett självständigt produktutvecklingsprojekt på så sätt att det krävdes ett stort ansvar från projektledarens sida. Som i de flesta
projekt fanns det faktorer som kunde ha gjort arbetet ännu bättre. Arbetet upplevdes som ostrukturerat
i vissa situationer då flera arbetsmoment behandlades samtidigt. Detta hade kunnat förhindras med en
tydligare överblick av processen och dess ingående delar. I planeringsfasens WBS hade en mer
specifik nerbrytning av arbetspaketen varit fördelaktig.
Den största utmaningen i projektet var att definiera produktens målgrupper och att balansera deras
åsikter mot varandra. Eftersom antalet brukare av sänglyftsystemet var begränsat var det svårt att
utföra intervjuer med denna användare. Flera försök att finna dessa användare gjordes på olika håll
genom serviceboenden, hemtjänst samt genom kontakt med hjälpmedelscentraler. Problemet på
serviceboendena var att brukarna endast hade kompletta vårdsängar. Det var inte heller möjligt att
utföra intervjuer genom hemtjänsten då restriktioner för vem som fick besöka brukarna i hemmet
förhindrade detta. Kontakten med hjälpmedelscentralen gav inte heller någon framgång då brukare av
sänglyften uppgav till personalen att de inte ville ställa upp i intervju. Då projektet hade begränsat om
tid togs beslutet att utföra intervjuer på serviceboende. Detta beslut ledde till att utfallet av intervjun
med denna användare inte blev helt rättvisande då ingen av de tillfrågade hade den produkt som finns i
CS:s sortiment. Fördelaktigt var dock att de två intervjuerna genomfördes med två skilda
förutsättningar då den ena brukaren hade en säng från Jysk med elektisk ställbar sängbotten, och den
andra hade en komplett vårdsäng. Ett större antal intervjuer med denna målgrupp hade varit önskvärt
för att få en mer övergripande bild av deras åsikter. Eftersom researchfasen i ett produktutvecklingsprojekt är ett avgörande moment var det väldigt viktigt att täcka in alla aspekter kring
produkten. För att kompensera bortfallet av intervjuer med vårdtagare gjordes litteraturstudier i ämnet
möbeldesign för äldre. På detta sätt kunde information inhämtas angående äldre människor inställning
till saker i sitt hem.
Visst tvivel kring projektets existens uppkom då uppgiftens syfte ifrågasattes i användarstudien. Ett
fåtal av de intervjuade ordinatörerna uppgav att de inte såg någon mening med ett nyutvecklat sätt att
montera sänglyften. Deras argument för detta var att sänglyftsystemet inte kunde mäta sig med en
komplett vårdsäng, då ett flertal funktioner gick förlorade. Dessa åsikter ledde till förvirring i projektet
då uppdragsgivare förmedlat motsatt föreställning rörande projektets syfte. Beslutet att fullfölja
projektet var självklart då uppdragsivarens uppfattningar vägde tyngre. Att dessa ordinatörer inte såg
behovet av en nyutveckling berodde uppskattningsvis på att de inte lyssnade på vad brukarna vill ha.
Uppgifter från användarstudien visar att i vissa fall får inte brukaren information om att sänglyftsystemet finns att välja som alternativ vid förskrivningen av hjälpmedel. Som lösningen av sänglyften
ser ut sen tidigare har hjälpmedelcentraler undvikit att förskriva sänglyftsystemet för att resultatet av
monteringen inte har upplevts bli bra. Därför har vissa brukare inte informerats om möjligheten att
installera ett sänglyftsystem. Hjälpmedelscentralerna vill att förskrivningsprocessen skall gå så snabbt
och enkelt som möjligt, detta på bekostnad av brukarens möjlighet att få en mer individanpassad
lösning. Nyckeln till nöjdare brukare är att integrera dem i förskrivningsprocessen och förskriva
hjälpmedel utefter användarens enskillda behov. I från teorin rörande möbeldesign framkom det att
äldre brukare vill ha ett hem med få förändringar som möjligt eftersom sakerna i hemmet påverkar
deras välmående. Att förskriva en komplett vårdsäng till en person som egentligen inte har behovet av
denna kan bidra till att brukarens tillfredställese med hemmet minskas.
Att definiera och avväga de krav som produktens målgrupper ställde på produkten var problematiskt.
Det fanns många målgrupper att ta ställning till och deras krav krockade med varandra. Detta
medförde att kompromisser gällande önskemål från de olika målgrupperna gjordes vid val av lösning.
Önskemålet från vårdtagaren med en produkt som smälter in i hemmiljö krockade med kravet att
applicera tillbehör på ett säkert och varierat sätt. I detta avseende har kriterier som avser säkerhet och
funktionalitet prioriterats högre än utformningen. Detta beslut grundar sig i att produkter i detta
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användningsområde måste möta de krav som standarderna ställer gällande säkerhet. Vid bedömningen
av vilka kriterier som skulle väga tyngst i urvalet togs hänsyn till den användare som var i kontakt med
produkten i störst utsträckning, nämligen vårdtagaren. Eftersom ordinatörer och tekniker har en stor
inverkan på vilka hjälpmedel som förskrivs till brukaren var även deras åsikter styrande.
För att användarstudien skulle ha genererat en mer rättvisande bild av hjälpmedelscentralernas
handtering av produkten kunde observationer använts som ett komplement till de intervjuer som
genomförts. Detta hade kunnat styrka och gett ett mer övergripande underlag för den ergonomiskastudien vid montering av produkten.
Projektets kravspecifikation var väldigt avgörande för resultatets utfall. Det grindhål som var planerad
att utföras med uppdragsgivaren angående avstämning av kravspecifikationen uteblev. Detta ledde till
att kriterier som uppdragsivaren skulle tillföra vid denna tidpunkt tillkom i ett betydligt senare skede
av processen. När det slutgiltiga konceptet skulle uppvisas för uppdragsgivaren dök nya kriterier upp.
Detta bidrog till att de lösningar som tidigare varit högt rankade i den systematiska urvalsprocessen
eliminerades för att lämna plats för andra idéer. Grindhålets bortfall beror delvis på att andra
arbetsmoment kom i vägen samt projektets behov att fortgå då nya moment väntade. Enligt teorin är
produktutvecklingsprocessen iterativ vilket medför att konceptgenereringen kunde ha gjorts om då
kraven från uppdragsgivaren blivit kända. Detta var dock inte möjligt i det här projektet då tid för
eventuella iterationer av denna storlek inte var avsatta.
Utfallet av de idéer som togs fram i konceptgenereringsfasen hade kunnat utökas genom användandet
av fler fokusgrupper. En optimal fokusgrupp för denna produkt hade varit tekniker som dagligen
monterar produkten. Anledningen till att detta inte var aktuellt i projektet var att det var tidskrävande
och svårt att organisera då teknikerna som deltagit i användarstudien fanns utspridda på olika platser
Sverige.
I konceptutvärderingsfasen gjordes bedömningen att uppdragsgivaren genom metoden Tre prickar
skulle få uttrycka sina åsikter kring konceptval. Fördelen med metoden är att den går att genomföras
relativ enkelt och snabbt. Nackdelen är att den endast genererar vaga riktlinjer och inte klara beslut.
Valet av denna metod påverkade projektet på så sätt att det var svårt att urskilja hur uppdragsgivaren
ställde sig till koncepten. Detta visade sig i att de två lösningarna ”Rälslösning” och
”Verktygslösning” för infästning av tillbehör fick båda högt betyg av uppdragsgivaren i urvalsmetoden
”Tre prickar”, men visade dig i ett senare skede inte alls att vara användbara lösningar enligt dem.
Hade uppdragsgivaren fått uttrycka sina tankar i samband med framtagandet av beslut- eller
kriterieviktmatris hade deras åsikter framkommit på ett tydligare sätt. Dock hade det krävts mer
resurser från uppdragsivaren. Tre prickar är ett kreativt designverktyg som kan upplevas som
främmande för en ny användare. Matriser som urvalsmetod är mer strukturerad och lättare att följa för
den som använder denna metod för första gången.
För att konstruktionsunderlaget skall anses vara fullständigt krävs vidare arbete med beräkningar och
riskbedömningar gällande tillbehörsramen samt belastningar vid infästning av tillbehör. Beräkningsfel
bör också ses över i layoutkonstruktionen. Avstämningar bör genomföras angående Bengtssons
Mekaniskas inställning till att tillverka produkten enligt de metoder och med det material som
föreslagits. Detta för att kunna ta fram en fullständig slutanpassning samt en fungerande funktionsprototyp.
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5. Slutsats
Den framtagna monteringslösningen för sänglyft samt tillbehör ger ett svarar på frågan hur kan
sänglyftsystemet utvecklas för att öka monteringsmöjligheterna på en befintlig säng, samt att
applicerbarheten för tillbehörssortimentet förbättras? Det aktuella problem som specificerats i
inledningen är därför uppfyllt. Monteringsmöjligheterna för sänglyftsystemet på befintlig säng har
utökats genom att inställning i höjdled nu är möjlig samt att så gott som alla tillbehör i
ComfortSystems sortiment går att applicera på sängen. Lösningen lever upp till det behov som
framkommit från användare samt de krav som specificerats gällande produkten.
Förhoppningarna med den nya lösningen är att den skall främja en ökad försäljning av sänglyftsystem
och dess tillbehör. Detta anses vara rimligt då sänglyften blivit applicerbar på ett större sängsortiment
samt att den blivit både enklare och mer ergonomisk att använda och montera. Produkten innehåller
färre komponenter än tidigare vilket förkortar monteringsprocessen. Monteringen har även blivit mer
lättförståelig att genomföra då inställningsmöjligheter i höjdled samt tillbehörsinställningarna är
tydligt uppmärkta. Lösningen skall även bidra till att en bredare kundgrupp väljer att investera i ett
sänglyftsystem då konceptet med dess modullösning är mer individanpassad än en komplett vårdsäng.
Genom att produkten utformats för att på ett enkelt sätt kommunicera dess funktion, har brukaren
möjlighet till en mer självständig montering av tillbehör. Detta bidrar till att brukaren själv kan
påverka produktens placering i förhållande till den miljö som brukaren lever i.
För att det föreslagna konceptet skall kunna utvärderas och testas krävs vidare arbete med att
framställa en prototyp. Vissa kompletteringar gällande beräkningar samt riskbedömningar av
produkten krävs innan prototypen är fullständigt tillverkningsbar. Detta arbete lämnas efter avslutat
projekt över till uppdragsgivare ComfortSystem.
Projektet som drivits självständigt med nära kontakt med uppdragsgivare och handledare har bidragit
till utökade kunskaper av arbetsmetoder inom alla områden i produktutvecklingsprocessen. Detta har
gett uttryck i en större säkerhet av att välja metoder och ta beslut i projektet.
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Bilaga 1. Tillbehörssortiment
ComfortSystems tillbehörssortiment består av produkterna Assist (figur 1), SV45 (figur 2), Resolut
(figur 3), Quick-up (figur 4), Qurir fotlyft (figur 5) och Lyftbåge (figur 6).

Figur1. Tillbehöret Assist(ComfortSystem)

Figur 2. Tillbehöret SV45 (ComfortSystem)

Figur 3. Tillbehöret Resolut(ComfortSystem)

Figur 4. Tillbehöret Quick-up (ComfortSystem)

Figur 5. Tillbehöret Qurir fotlyft (ComfortSystem)
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Figur 6. Lyftbåge (ComfortSystem)

Bilaga 2. Projektplan
Bakgrund
Projektet genomförs i kursen MSGC12, Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet drivs själständigt i sammarbete med
uppdragsgivare ComfortSystem Scandinavia AB. Företaget utvecklar och marknadsför sedan starten
1987, produkter inom området sängar för vård och omsorg. Tillverkningen av produkterna sker genom
underleverantörer i närområdet. Geografiskt sett finns företaget representerade främst i Europa och
Asien. En viktig produkt i företagets sortiment är sänglyftsystemet, vilket är en höj och sänkbar lyft
som med hjälp av monteringsbeslag kan monteras under en befintlig säng. Dagens användning av
sänglyftsystemet tillämpas på ett fåtal sängar vilka sedan tidigare finns tillgängliga i kundens hem. Vid
vissa tillfällen tvingas företaget neka en installering av lyften då monteringsbeslagen inte tillåter
montering av sänglyften på dessa sängar. Problemet uppkommer då sängens underrede är för vekt eller
i de fall då brukaren har en säng med en elektiskt ställbar sängbotten där motor och elektronikpaket är
i vägen för montaget. I vissa fall kan speciallösningar användas vilka inte är testade och där med inte
är lika säkra. Dagens lösning av sänglyftsystem tillåter inte användandet av det tillbehörssortiment
som är brukbart vid köp av en komplett säng där lyften är monterad från början. Detta beror på att det
inte finns något fäste för dessa tillbehör. Tillbehörssortimentet består av stödhandtag, ASSIST
stödgrind, LYFTBÅGE dävert, QURIR fotlyft, QUICK-UP handtag, RESOLUT uppresningsstöd och
sänglampa (bilaga 1).

Syfte
Syftet med projektet är att ta fram en lösning som bidrar till att sänglyften går att applicera på ett
bredare sängsortiment med varierad utformning. Lösningen skall även medge användning av
företagets tillbehör till en större utstäckning än tidigare. Detta leder förhoppningsvis till en utökad
försäljning av sänglyftsystemet och dess tillbehör då företaget når ut till en bredare kundgrupp. En
utveckling av hjälpmedel som lyft och tillbehör skall förhoppningsvis öppna för möjligheter till mer
frihet i användingen av produkten. Vårdtagaren kan behålla sin ursprungliga säng samtidigt som
ergonomin för både vårare och vårdtagare förbättras.
Projektet syftar även till att ge utökad kunskap kring arbetet i ett produktutvecklingsprojekt vilket
genomförs självständigt där arbetssättet är ingenjörs- och industridesignmässigt. Genom att planera,
genomföra och dokumentera skall processens alla faser genomarbetas och utvärderas. Lärdom kring
skriftlig och muntlig presentation, samt kritisk bedömning av ett annat projekt skall också
tillhandahållas.

Problemformulering
Hur kan sänglyftsystemet utvecklas för att öka monteringsmöjligheterna på en befintlig säng, samt att
applicerbarheten för tillbehörssortimentet förbättras?
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Mål
Målet med projektet är att sänglyftsystemet skall utvecklas till en produkt som kan användas av en bredare
kundgrupp och på ett större antal sängar, samt att försäljningen av tillbehörssortimentet skall öka jämfört med
tidigare lösning. Målen finns specificerade i en lista för att tydligöra och bidra till att projektet utvecklas i den
riktning som uppdragsgivare och projektansvarig finner är önskvärt. Följande mål är riktlinjer i projektet:
Förbättra monteringsmöjligheter för sänglyftsystemet på befintlig säng.
Förbättra monteringsmöjligheter för tillbehörssortimentet på befintlig säng.
Förenkla montering av sänglyftssystemet på befintlig säng.
Förbättra ergonomin vid monteringen.
Utveckla ett sänglyftsystem där uteseendet är mer anpassat till hemmiljön.
Projektet beräknas omfatta 600 h och skall vara avslutat den 30 maj 2013.

Avgränsningar
I projektet sattes ett antal avgränsningar, detta för att arbetet skall hållas inom tidsgränserna och resultatet skall
motsvara uppdragsgivarens önskemål. Avgränsningarna presenteras i följande lista:
Lösningen skall endast behandla monteringsmöjligheten mellan sänglyft och befintlig säng samt montering av
tillbehörssortimentet till denna säng.
Lösningen skall ej tillåta ett spel på mer än 0-100 mm från sängens underkant.
Lösningen skall vara anpassad till ComfortSystems produkter.
Den framtagna lösningen skall vara utvecklad efter standardiserade normer.
Lösningen skall vara anpassad till hemmiljö.
Målgruppen är äldre brukare.
Lösningen skall vara anpassad efter tillbehör med Ø32 mm.
Lösningen skall passa för sängar med bredden 800-1200 mm.
Projektet skall omfatta 600 h och vara avslutat den 30 maj 2013.

Organisation
Projektansvaring
Elin Kindberg
Jakthornsgatan 100 65632 Karlstad
073-8321081
elin-kindberg@hotmail.com
Projektansvarig skall driva projektet framåt. Projektansvarig har ansvar för planering, genomförande och
beslutfattande, samt att se till att projektet håller sig inom uppsatta deadlines.
Handledare
Lennart Wihk
Karlstads Universitet 651 88 Karlstad
054-700 21 69
lennart.wihk@kau.se
Det är handledarens roll att hjälpa till och ge råd till projektet när behov krävs. Handledaren skall se till att
projektet genomförs inom ramarna för ett fullständigt examensarbete och styra det i rätt riktning. Handledaren
skall även godkänna de grindhål som projektet skall passera.
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Uppdragsgivare
Peter Lingwall ComfortSystem Scandinavia AB
Box 4034 56104 Husqvarna
070-8855836
Peter.lingwall@comfortsystem.se
Uppdragsgivarens roll är att bidra projektet med den information som krävs kring problemet samt att komma med
hjälp och råd under projektets gång. Uppdragsgivaren skall även godkänna de grindhål som projektet skall
passera.
Examinator
Leo De Vin
Karlstads Universitet 651 88 Karlstad
054-700 25 44
leo.devin@kau.se
Det är examinatorns uppgift att bedöma om arbetet lever upp till det krav ett examensarbete ska uppfylla. Denne
skall ge riktlinjer och stöttning för att projektet skall utvecklas på ett riktigt sätt.

Projektmodell
Projektet är indelat i olika faser vilka ingår i produktutvecklingsprocessen (Johannesson et al. 2004) se Tabell 1.
Processen är iterativ och mellan faserna ligger beslutspunkter. Modellen visar hur projektet skall genomföras och
inom vilka tidsgränser varje fas skall vara genomförd. Den visar även vilka milstolpar och grindhål som skall
passeras och vilka som är ansvarig för dessa.
Tabell 1. Projektmodell
Etapp/Projektfas
Förstudie
Studiebesök
Projektplan

● Milstolpe
◊ Grindhål
Undersökning om projektet skall geomföras

Reseach
Kravspecifikation

Litteraturstudie, intevjuer, observationer
Kravspecifikationen färdigställs

Konceptgenerering
Delredovisning
Konceptval
Beräkningar
Modellering/Skisser
Tillverkningsunderlag
Prototyp
Slutredovisning
Rapport

Konceptgenereing genomförs
Delar av projektet presenteras
Konceptval utförs
Beräkningar görs
Modeller i CAD och pappersskisser
Ritningar och materialval färdigställs
Prototyp konstrueras
Projektet redovisas
Projektrapport färdigställs

Projektplanen färdigställs

Färdigdatum Ansvarig
2013-02-06 Elin
2013-01-30 Uppdragsgivare
2013-02-08 Elin
Projektplanen godkänd
Handledare & uppdragsgivare
2013-03-05 Elin
2013-03-11 Elin
Kravspecifikationen gokänd
Handledare & Uppdragsgivare
2013-03-28 Elin
2013-03-21 Elin
2013-04-04 Elin
2013-04-19 Elin
2013-04-19 Elin
2013-04-29 Elin
2013-05-03 Elin
2013-05-29 Elin
2013-05-30 Elin

Tidsplanering
För att få en överblick av de arbetspaket som ingår i projektet presenterades dessa i en WBS, se bilaga 2a. De
största arbetspakteten är förstudie, projektplanering, produktspecifikation, konceptutveckling och presentation.
För att tydligöra arbetsgången och de tidsbegränsningar som finns, presenteras dessa i ett PERT- och GANTTschema (bilaga 2a). Tidsplanen är konstruerad efter de fasta hållpunkter som finns gällande delredovisningar i
kursen. Planeringen är framtung för att ta hänsyn till en eventuellt itererad process samt att tid skall avges till
rapportering.
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Riskbedömning
En riskbedömning i form av en riskmatris visar vilka osäkra händelser eller förhållanden som kan inträffa under
projektets gång (Eriksson & Lilliesköld 2004), se tabell 2. Dessa risker är bedömda med en sannorlikhetsfaktor
(P) och en konsekvensfaktor (C), från 1 till 4. Tillsammans ger detta ett riskvärde (R). En föreslagen åtgärd för
varje risk finns dokumenterad i matrisen. De rödmarkerade riskerna är de som har fått högst riskvärde, dessa bör
bevakas lite extra.
Tabell 2. Riskmatris
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Risk
Projektansvarig drabbas av sjukdom
Handledare drabbas av sjukdom
Uppdragsgivarens bristande engagemang
Projektansvarig har bristande engagemang
Missförstånd mellan uppdragsgivare & projektansvarig
Dokumentation förloras
Handledarens bristande engagemang
Sänglyften utgår ur sortimentet
Uppdragsgivaren går i konkurs
Efterfrågan på sänglyften försvinner
Projekttiden överskrids
Lösningen lever inte upp till normerna
Otillräcklig information från uppdragsgivare

P
3
3
1
1
3
3
1
1
1
2
3
2
2

C
3
1
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4

R (P*C)
9
3
3
4
12
12
2
4
4
8
12
8
8

Föreslagen åtgärd
Minimera stress & ta hand om hälsan
Kontinuerlig kommunikation & ta egna intiativ
Kommunikation och involvera dem i arbetet
Variation i arbtet, ta en sak i taget
Kontinuerlig kommunikation & kontakt
Ta backup och spara allt
Kommunikation och involvera dem i arbetet
Kontrolera detta innan projektet startar
Kontrolera detta innan projektet startar
Kontrolera detta innan projektet startar
Avgränsningar i arbetet, uppföljning av tidsplan
Parallellt arbete med internationella standarder
Kommunikation och involvera dem i arbetet

Dokumenthantering
Projektets alla faser kommer att dokumenteras för att underlätta sammanställningen av slutrapporten. De
färdigställda dokumenten kommer att läggas upp på studentportalen itslearning, dessa skall namnges i sidhuvudet
med författare, version och datum. För att inte data skall gå förlorad görs fortlöpande backup på USB-minne.
Färdigställda dokument som anses relevanta skall vidarebefordras till uppdragsgivare. Alla dokument skall vara
skrivna med formatet ”standard (svartvit)”.
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Bilaga 2a. WBS
Figur 1 visar projektets nedbrytning i arbetspaket.
Utveckling av
sänglyftsystem

Förstudie

Studiebesök

Litteraturstudie

Projektplanering

Projektplan

Produktspecifikation

Konceptutveckling

Reseach

Kravspecifikation

Layoutkonstruktion

Konceptgenerering

Beräkningar

Utvärdering/

Modellering/

konceptval

skisser

Tillverkingsunderlag

Prototyp

Presentation

Delredovisning

Slutredovisning

Rapport

Utställning

Opponering

Figur 1. Projektet nedbrytet i arbetspaket i form av en WBS.
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Figur 2 illustrerar tidsplanen i form av ett PERT-schema. I tabell 1 kan förklaringar för varje moment utläsas.

Figur 2. PERT-schema.
Tabell 1. Cellförklaringar för PERT-schema
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Figur 3 illustrerar tidsplanen i form av ett GANTT-schema. I tabell 2 kan förklaringar för varje moment utläsas.

Figur 3. GANTT-schema.
Tabell 2. Cellförklaringar för GANTT-schema
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Figur 4 beskriver GANTT-schemat veckovis i en tydligare form.
Jan Feb
Mars
April
Maj
v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22
Förstudie
Studiebesök
Projektplan
Reseach
Kravspecifikation
Konceptgenerering
Delredovisning
Konceptval
Beräkningar
Modellering/Skisser
Tillverkningsunderlag
Prototyp
Slutredovisning
Rapport
Grindhål
Arbetsfas

Figur 4. GANTT-schema presenterat veckovis.
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Bilaga 3. Benchmarking
Besök på mässan ”Leva och Fungera”, internetsökningar samt besök vid sängbutiker har bidragit till
en utvidgad bild av vilka sängar som finns ute på marknaden i dag. Inspiration har hämtats från
konkurrensundersökning i produktområdet vårdsängar samt hjälpmedel till dessa.
Konkurrensundersökningar
Invacare är Comfortsystems största konkurrent och de erbjuder ett liknande sänglyftsystem som CS.
De har löst monteringen med deras produkt Hector-ramen vilken består av olika moduler som kan
monteras efter behov, grundram, lyftbågsfäste och tillbehörsskena (Invacare 2013). Denna lösning
tillåter montage av tillbehörshjälpmedel som lyftbåge, sänggrind, stöd/vändhandtag, uppresningsstöd.
Se figur 1.

Figur 1. Invacares Hector-ram och dess ingående delar.
Företaget Guldmann säljer kompletta vårdsängar med tillbehör som sänggrindar vilka på ett flexibelt
sätt kan komprimeras och förlängas (Guldmann). Sänggrindarna förlängs genom att tilläggsmoduler
kan monteras på grinen. De har även utvecklat ett sidobord att sätta på sänggrinden samt ett skydd för
att förhindra klämrisk mellan grindens delar (figur 2).

Figur 2. Sänggrind med sängbord och tillhörande skydd.
Guldmann har även taklyftar i sitt sortiment. Dessa fästs i taket med hjälp av en skena. Denna
lyftmodul och skensystem är framtaget för att enkelt smälta in i inredningen på de platser där den
används, det finns även olika utbytbara överdrag att sätt på modulen (Guldmann).
Företaget Wissnerbosserhoff säljer sängar med grindar som går att trycka ner vid sängkanterna (figur
3). Dessa grindar består av fyra delar och kan användas på ett flexibelt sätt beroende på önskemål
(wissnerbosserhoff).
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Figur 4. I hopfällbara grindar.
Proton caretec säljer vårdsängar med olika tillbehör(Proton caretec). De har bl.a. teleskopgrindar som
går att dra ut (figur 5) samt uppresningsstöd som kan placeras på varierande avstånd längs med
sängramen (figur 6).

Figur 5. Teleskopgrind.

Figur 6. Uppresningsstöd.

Human Care är även de ett konkurrerande företag till CS. De säljer kompletta vårdsängar (LC
Floorline 600) med ett annorlunda utseende som går att sänka 95 mm från golvet (Human Care). Den
låga höjden gör att brukaren in riskerar att skadas om denna skulle falla ur sängen.
Uniform AB har en säng som kallas HC sängen(Uniform). Denna är utrustad med sänggavlar och
grindar som är lätta att fälla ner. Den är också invändigt madrasserad (figur 7).

Figur 7. HC sängen med nerfällbara sänggavlar.
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Besök i sängbutiker
Besöket i sängbutiken JYSK gav en bra bild av hur deras sängsortiment ser ut. De flesta sängarna hade
enkelfjädrade madrasser med ramar i furu eller björk (vid resår, mer elastiska brädor). Figurerna 8-10
visar sängarna Wellpur och Dreamzone. Figur 9 visar hur elektronikpaketet och motorn är monterad
under sängen.

l
Figur 8. Sängs undersida.

Figur 10. JYSK- säng, Dreamzon.

Figur 9. Elektornik och motor under säng.

Figur 11. Wermlandsmöbler, säng.

Besöket på Wermlandsmöbler gav en uppfattning om att elektroniken under sängen kan ta stor plats
(figur 11).
IKEA hade inga uppresningsbara sängar för tillfället. Många sängar hade dubbelfjädrade madrasser
som bilden i figur 12 visar. Anledningen till att IKEA inte hade uppresningsbara sängar var att de inte
hade fått in madrasser som passade, dock hade de botten som bilden visar (figur 13).
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Figur12. IKEA:s dubbelfjädrade madrass.
säng.

Figur13. IKEA:s botten till uppresningsbar

Vid besöket på EM studerades uppresningsbara sängar där elektroniken gick ned ca 100 m under
sängkanten. En bra bild av hur deras elektronik var monterad under sängen erhölls (figur 14).

Figur 14. Sängar med uppresningsbra funktioner från EM.
Referenser
Guldmann. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.guldmann.se/ [2013-04-26]
Human Care [Elektronisk]. http://humancaregroup.com/sv/ [2013-04-26]
Proton caretec [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.proton.se/sv-SE/Proton-Caretec/ [2013-04-26]
Uniform [Elektronisk]. Tillgänglig: http://uriform.se/screenProduct.asp?id=1131 [2013-04-26]
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Bilaga 4. Intervjuunderlag
Intervjuunderlag ordinatörer
1. Ingår sänglyftsystem i ert hjälpmedelssortiment? Om nej, varför inte?
2. Hur ser situationen ut då en brukare vill ha en sänglyft installerad i hemmet på den egna sängen? Vem är
denna brukare?
3. Hur ofta förekommer det att en brukare vill installera ett sänglyftsystem på sin egen säng i hemmet?
4. Vilka problem kan uppkomma vid dessa situationer?
5. Vad anser du är anledningen till att brukaren fördrar denna lösning framför en hel vårdsäng?
6. Finns det några funktioner som går förlorade vid användandet av sänglyft på befintlig säng?
7. Övrigt:

Intervjuunderlag tekniker
1. Ingår sänglyftsystem i ert hjälpmedelssortiment? Om nej, varför inte?
2. Hur ser situationen ut då en brukare vill ha en sänglyft installerad i hemmet på den egna sängen? Vem är
denna brukare?
3. Hur ofta förekommer det att en brukare vill installera ett sänglyftsystem på sin egen säng i hemmet?
4. Vilka problem kan uppkomma vid dessa situationer?
5. Vad anser du är anledningen till att brukaren fördrar denna lösning framför en hel vårdsäng?
6. Finns det några funktioner som går förlorade vid användandet av sänglyft på befintlig säng?
7. Övrigt:
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Intervjuunderlag vårdtagare
1. Vad använder du för säng? Har den några speciella funktioner?
2. Använder du några speciella hjälpmedel för uppresning eller förflyttning i samband med sängen? Vilka?
3. Vilka av dessa hjälpmedel värdesätter du mest?
4. På vilket sätt tror du att en höj- och sänkbar säng skulle underlätta din vardag i hemmet?
5. Vilka fördelar ser du med en sänglyft som installeras på din egen säng i jämförelse med en komplett
vårdsäng?
6. Vilka nackdelar ser du med en sänglyft som installeras på din egen säng i jämförelse med en komplett
vårdsäng?
7. Hur skall din säng se ut för att passa in i ditt hem?
8. Övrigt:

Intervjuunderlag vårdare
1. Händer det att du får hjälpa till vid uppresning/förflyttning i och ur sängen? På vilket sätt hjälper du till?
2. Har ditt arbete orsakat till att du fått smärtor eller skador? På vilket sätt?
3. Används några hjälpmedel för att underlätta ditt arbete vid sängen? Vilka?
4. På vilket sätt underlättar en höj- och sänkbar säng ditt arbete?
5. Vilka positiva erfarenheter har du av ett sådant hjälpmedel?
6. Vilka negativa erfarenheter har du av ett sådant hjälpmedel?
7. Hur ser du på möjligheten att brukaren kan behålla sin egen säng där sänglyft och hjälpmedel monteras?
8. Övrigt:
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Bilaga 5. Sammanställning intervjuer
Ordinatörer
Företag: Sodexo AB, Hjälpmedelsservice Värmlands Landsting, Degefors Kommun, Handicare
As.
1. Ingår sänglyftsystem i ert hjälpmedelssortiment? Om nej, varför inte?
Ja det gör den men det är sällan folk vill ha den.
Nej den används inte pga. att man vill reglera fot- och ryggen också. Bara elryggstöd
används, som beställs in vid behov.
Nej, endast hela sängen används pga. att brukare har större behov av hjälp med t.ex.
reglerbarheten i rygg och fotstöd. Installerar de bara lyften kommer snabbt nya behov och
sängen måste byggas på.
Ja det gör den och sänglyften används ofta.
2. Hur ser situationen ut då en brukare vill ha en sänglyft installerad i hemmet på den egna
sängen? Vem är denna brukare?
Vårdbehovet kräver en lyft. Brukaren vill ha sin egen säng i alla lägen. Sängförhöjning
används för att komma ur sängen på ett smidigt sätt. Oftast börjar det med att brukaren vill ha
ett elryggstöd.
En brukare har svårt att röra sig och behöver hjälp t.ex. med att stiga ur sängen. Vårdgivaren
vill ha bra arbetshöjd för att ta hand om brukaren. Lyften underlättar för hemtjänsten.
I det här fallet handlar det om en pigg brukare som kanske bara behöver hjälp med att t.ex.
lägga om sår. Våraren behöver då komma åt för att kunna utföra sitt jobb, alltså används
lyften i omvårdnadsperspektiv. Personen vill ha lyften som förflyttningshjälpmedel och har
inget behov av rygg och fotlyft.
Enbart sänglyften användes oftare förr. Situationen inträffar inte pga. ofta när man har svårt
att resa sig behöver man lyfta rygg/ben också. Enda anledingen är att täcka hemtjänstens
behov för att kunna arbeta.
3. Hur ofta förekommer det att en brukare vill installera ett sänglyftsystem på sin egen
säng i hemmet?
Inte alls.
Ganska ofta, mer för att avlasta vårdarna och mindre för brukarens vårdbehov.
Ganska sällan, oftast hela sängen.
Inte alls.
4. Vilka problem kan uppkomma vid dessa situationer?
Olika typer av sängbottnar ställer till problem. Ibland går sängen ner för mycket, då används
speciallösningar som att lägga en planka emellan.
Hjälpmedelet räcker inte till för behovet. Problem med hel säng är att den inte går att sänka
ner tillräckligt långt. För mycket stänger i vägen, går inte att använda mobil lyft. Man vill ha
så rent som möjligt under sängen.
Finns inga stora problem, lyften funkar bra till resårsängar. Problem fanns med tidigare
modell där underredet tog emot ribborna så det flisades upp. Distanserna (klossarna) har löst
problemet.
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5. Vad anser du är anledningen till att brukaren fördrar denna lösning framför en hel
vårdsäng?
Brukaren vill sova bredvid sin partner och komma i samma höj som denna. Denna lösning
passar mer in i hemmet. Brukaren vill behålla befintlig säng.
Brukaren har investerat i en egen säng. Brukaren vill sova i den egna sängen vilken är
skönare och har bättre Comfort än en komplett vårdsäng.
Beror mest på estetiska skäl. Brukaren vill att sängen skall smälta in i hemmet, och denna är
förtjust i sin egen säng, vill inte byta den.

6. Finns det några funktioner som går förlorade vid användandet av sänglyft på befintlig
säng?
Finns inga inställningar för rygg och fötter i högläge över hjärtat.
Andra hjälpmedel går inte att montera.

7. Övrigt:
 Inställningsbarheten i bredd är uppskattat.
 Mer transportkostnader med en sänglyft eftersom behovet ökar och fler hjälpmedel måste
installeras.
 Använda högre ben i stället för lyft?
 Många bor kvar hemma så länge som möjligt.
 Dementa kan vara en bra målgrupp till sänglyften. De är rörliga men inte klara i huvudet.
De klättrar över grindar på natten, därför vill man ha en låg säng så de inte trillar.
 Finns vissa som har som krav att monteringen skall ske utan förhöjningsklossar.
Sammanfattning:
Vissa ordinatörer uppger att de inte använder sänglyftsystemet i deras hjälpmedelssortiment.
Ordinatörerna upplevde ett behov av att produkten skulle ha en lång livslängd och den skulle vara
enkel att serva. Detta för att minska arbetsbördan för ordinatörerna med att förskriva hjälpmedel. För
att förenkla arbetet önskar de även att sänglyften skall kunna byggas på med ComfortSystems
resterande produktutbud. Ordinatörerna vill bemöta brukarens önskan att behålla sin egen säng i så
stor utsträckning som möjligt, men vill undvika speciallösningar pga. merarbete. För att andra
hjälpmedel skall vara brukbara i samband med sänglyften finns en önskan om att göra den så ren och
enkel som möjligt. Inga onödiga detaljer under sängen.
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Vårdare
Namn: Margareta Eriksson lyftinstruktör (2013-03-12)
Företag: Hagaborgs Serviceboende
1. Händer det att du får hjälpa till vid uppresning/förflyttning i och ur sängen? På vilket
sätt hjälper du till?
Det beror helt på vad personen kan klara av själv och inte. Är olika från person till person.
För det mesta får jag hjälp till på nått vis, med att lyfta eller putta på.
2. Har ditt arbete orsakat till att du fått smärtor eller skador? På vilket sätt?
Lyfter jag fel kan jag få ont i korsryggen eller i axlar, jag kan också sträcka mig.
3. Används några hjälpmedel för att underlätta ditt arbete vid sängen? Vilka?
Det används många olika hjälpmedel för att underlätta vårdarnas arbete och förhindra
ergonomiska skador. ”Hjälpmedel är a och o” enligt Margareta. På servicehuset har så gott
som alla en komplett vårdsäng (invacare) med lyft och uppresningsstöd i huvudände och
fotände. Detta beror inte bara på att det underlättar för brukaren utan är även en praktisk
lösning som underlättar för vårdare när de ska bädda och sköta om sängen (dessa är inte för
breda heller). Två på boendet hade egen säng, detta berodde på att de inte var i behov av
lyftfunktioner. De hade andra besvär som gällde mer huvudet än rörelsesvårigheter. De som
hade egen säng fick sköta om och bädda den själva. Utöver sängen användes hjälpmedel som
ståbord, glidlakan, draglaka, glidplatta för att hjälpa till med ompositionering i sängen men
även förflyttning i och ur sängen.
4. På vilket sätt underlättar en höj- och sänkbar säng ditt arbete?
Den undrelättar jätte mycket för att kunna genomföra ett ergonomiskt riktigt arbete, och inte
skada ryggen. Den undrelättar för förflyttningar.
5. Vilka positiva erfarenheter har du av ett sådant hjälpmedel?
Det gör mitt arbete mycket lättare och gör brukarens liv lättare.
6. Vilka negativa erfarenheter har du av ett sådant hjälpmedel?
Negativt är om lyften stannar precis när man ska ta hand om en person. Det är många olika
dosor att hålla reda på och många sladdar. Hade varit bättre om sänglyften var sladdlös.
7. Hur ser du på möjligheten att brukaren kan behålla sin egen säng där sänglyft och
hjälpmedel monteras?
För en frisk person som inte har så svårt att röra sig kan det vara ett alternativ med
sänglyften. Är en lämpligare lösning i hemmet än på ett boende. Med en sänglyft kan brukaren
få hjälp med bäddningen och använda som hjälpmedel för att komma i och ur sängen. Det blir
inte så långa avstånd när man skall ställa sig upp, sätta sig ned.
8. Övrigt:
Placeringen av sängen i rummet är viktig för att vårdarna skall komma åt ordentligt.
Sammanfattning:
Vårdgivaren önskar ha en bra arbetshöjd när denna skall ta hand om vårdtagaren. Situationer när
sänglyften kan vara ett hjälpmedel är när vårdgivaren skall lägga om sår, hjälpa brukaren med
förflyttning i och ur sängen eller vid praktiska göromål som bäddning av säng. För att underlätta för
städning och liknande aspekter skall sängen kunna omplaceras i rummet. Sänglyften är ett viktigt
hjälpmedel ur arbetsergonomisk synvinkel.
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Tekniker
Företag: Sodexo AB, Regionservise Västra Götaland, Arvika Kommun.
1. Ingår sänglyftsystem i ert hjälpmedelssortiment? Om nej, varför inte?
Ja den används men inte så ofta. De har inte köpt några nya sänglyftar på ett tag, det är mest
den kompletta sängen som används. Valet beror på ordinatörerna hur duktiga och insatta de
är. Är de inte så insatta beställer de sänglyft till kunden, detta uppskattas inte av teknikern.
Ja den ingår i sortimentet, en installation gjordes senast igår (2013-02-27).
Ja den ingår i sortimentet.
2. Hur ser situationen ut då en brukare vill ha en sänglyft installerad i hemmet på den egna
sängen? Vem är denna brukare?
Personen är inte i behov av en komplett säng eftersom sjukvårdsbilden inte är så allvarlig.
Hemtjänsten behöver lyften för att kunna arbeta t.ex. med att bädda.
Brukaren är i behov av hjälp vid uppresning, förflyttning av och på sängen, men har inte
behov av en komplett säng. Underlättar arbetet för hemtjänstpersonalen.
3. Hur ofta förekommer det att en brukare vill installera ett sänglyftsystem på sin egen
säng i hemmet?
Sänglyften installeras inte så ofta, finns ca 20-30 stycken ute i Arvika kommun just nu.
Lyften används väldigt sällan nu mer, förekommer kanske vid 5 procent av fallen.
Det är inte många som vill installera ett sänglyftsystem, kanske för att ordiantörerna på
hjälpmedelscentralen inte rekommenderar dem. Vi försöker undvika dem till 99.5 procent av
fallen. Installationer sker kanske 2-3 gånger i månaden, 35 gånger om året.
4. Vilka problem kan uppkomma vid dessa situationer?
Monteringen blir inte bra. Problem med fästet mellan lyft och säng. Lyften är bra men inte
fästanordingen. Ofta har kunden en spånsäng vilken inte håller vid montering. Ibland passar
inte monteringen och det blir luft emellan säng och monteringsbeslag. Vid dessa tillfällen
används klossar vilka är en dålig lösning eftersom de försvinner. Skall inte vara några lösa
detaljer allt skall sitta ihop.
Finns inte så mycket problem, teknikern har löst problemen varje gång vi installering.
Problem uppstår när det inte är riktigt träslag i sängen, material som laminat fungerar inte.
Hästens sängar går inte att montera på, elektroniken är i vägen.
5. Vad anser du är anledningen till att brukaren fördrar denna lösning framför en hel
vårdsäng?
Personen vill inte att det skall se så ”handikappat” ut.
Sänglyften är hälften så dyr som den kompletta sängen.
Uteseendet är det mest avgörande. Brukaren har inget behov av en komplett säng.
I vissa fall tycker brukaren att det är ”skamligt” att ha en hel säng. Det är mindre hyra (ca
100kr/mån) om man bara har lyften jämfört med en komplett säng.
Brukaren vill inte ha en sjukhussäng hemma, de har bilden av en stålsjukhussäng. Brukaren
vill behålla sin egen säng. Ibland erbjuder hjälpmedelscentralen endast lyften eftersom det
inte finns behov av något annat.
6. Finns det några funktioner som går förlorade vid användandet av sänglyft på befintlig
säng?
Det är svårt att använda tillbehör som stödgrind. Brukaren får inte den hjälp de behöver i
sängen.
Eftersom hjälpmedlen inte går att montera på lyften får man skruva fast dessa i sängen. De
skaver då mot lyften.
Uppresning av huvudet går förlorat.
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7. Övrigt:
 De kompletta sängarna passar mer in i hemmet nu för tiden.
 Priset skiljer sig inte så mycket mellan lyft och komplett säng.
 Lyften är tung och otymplig. Tekniker önskar ta bort några kilo på lyften.
 Fransk träskruv är bra vid montering.
 En klickfunktion skulle vara att föredra vid montering.
 Vid montering placeras sänglyftsystemet under sängen och hissas upp till lämplig höjd för
montage på sängen.
 Vissa använder inte tilläggsutrustningen pga. att den är krånglig att montera. De vill att
monteringen skall vara snabb och enkel. ”Det finns många fina funktioner att lägga till
om det inte vore så krångligt”.
Sammanfattning:
Teknikern vill undvika att montera sänglyften då denne upplever att resultatet inte blir bra. Deras syn
på produkten förmedlas till ordinatörerna och i vissa fall förskrivs inte sänglyftsystemet som
hjälpmedel p.g.a. detta. Problemet med sänglyftsystemet är infästningen mellan säng och lyft. Detta
beror bl.a. på att brukaren har en säng med en spånram (inte riktigt träslag) vilken inte håller för
montering. Det kan också bero på att monteringen inte passar pga. elektronik från brukarens egen säng
är i vägen. Ibland måste teknikern använda sig av speciallösningar vilket de inte föredrar. Montering
utan förhöjningsklossar och andra lösa delar är en önskan från dem. De vill att montering ska ske
snabbt och enkelt samt inte vara för påfrestande för kroppen med tunga lyft. Därför bör lösningen ha
minimerad vikt samt vara enkel att packa ihop vid transport. Förslag på någon form av klickfunktion
vid montering har framkommit. Med nuvarande lösning placerar man sänglyften under sängen och
hissar sedan upp denna för att fästa den i sängen. Installering av tillbehör skall även det kunna
genomföras smidigt, helst vill de att brukaren skall kunna göra det själva då teknikern slipper göra
många hembesök. Tidigare lösning med att skruva fast tillbehören i sängen är inte önskvärd då det
skaver emot och förstör lyften. Lösningen skall inte bidra till skador på sängen samt att reparationer
och demontering av sänglyften skall kunna ske på ett smidigt sätt.
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Resultat intervjuer vårdtagare
Två intervjuer genomfördes med äldre män på servicehusen Tapeten samt Hamngatan i Arvika den 8
april 2013. Under båda intervjuerna knöts god kontakt med de utfrågade och intervjuerna blev mer
som ett samtal där utgångspunkten var de intervjufrågor som formulerats sedan innan.
Intervju A
Man A bor på Tapeten servicehus i en lägenhet vilken är möblerad med hans egna möbler. Det enda
hjälpmedlet som mannen fått genom boendet är ett alarmarmband. Man A har själv investerat i en
justerbar säng (vilken är höj och sänkbar samt uppresningsbar i huvud- och fotände) från JYSK.
Tidigare använde mannen sängens specialfunktioner då han hade problem med hudeksem, i dag har
han ingen användning för funktionerna då han klarar av att resa sig utan dessa. När han reser sig upp
använder han armbågarna. Det enda problemet mannen upplever vid uppresning är att han lätt blir yr
och måste sitta stilla ett tag på sängkanten innan han kan kliva ur sängen.
Man A anser att det är situationen som avgör vilket hjälpmedel som passar, därför har han inga
speciella krav på hur ett hjälpmedel skall vara då han inte är i behov av det just nu. Han vill ha en
normal säng, gärna med en funktion att lyfta upp huvudet. Han vill dock gärna ha en säng som känns
trevligare än en sjukhussäng. En komplett vårdsäng tycker han ger en känsla av sjukhus. Man A vill
att möblerna skall passa in i hemmet och att det skall se ut som det gjorde i hans tidigare boende då
han bodde i en villa.
Man A anser att enbart en sänglyft är fördelaktig då den tar mindre utrymme. Nackdelen är att det inte
går att höja och sänka fot- och huvudände. Utseendet på sängen har mindre betydelse för honom. Han
använder överkastet för att dölja sängen om det skulle behövas. Mannen bäddar själv sängen utan att
använda sig av lyftfunktionen.
Intervju B
Man B bor på Hamngatans service hus i en lägenhet med egna möbler. Mannen använder en vårdsäng
med lyftfunktion, uppresningsbar funktion för huvud och fotände samt en lyftbåge som tillbehör till
sängen. Han använder även andra hjälpmedel som griptång, rullator och strumppåtagare. Mannen är
väldigt nöjd med sängen och dess funktioner. Lyftfunktionen använder mannen regelbudet då han ska
förflytta sig i och ur sängen. Han påstår att bara några centimetrar i höjdled gör stor skillnad för
förmågan att förlytta sig. För att variera liggpositionen är lyftfunktionen ett viktigt hjälpmedel. Även
lyftbågen är ett flitigt använt hjälpmedel vid förflyttning, då endast en arm krävs för uppresning.
Ibland använder sjukvårdspersonalen sängens lyftfunktion när de bäddar.
Man B bryr sig inte nämnvärt om hur hjälpmedlet ser ut men han tycker det är viktigt att han får prova
ut ett hjälpmedel under en tid för att testa om det är bra. Han vill också att hjälpmedlet ska vara lätt att
använda och att han får instruktioner hur det ska handteras. Han vill att hans säng skall vara rymlig
och att han ska ha nära till sina saker t.ex. böcker när han ligger i sängen. Mannen vill även kunna
lägga sitt täcke åt sidan men upplever att det kan trilla ner under natten vilket är ett störande moment.
Han uttrycker även en önskan om att ha någon form av fotpall nära till hands vid sängen då han vill
kunna nå fötterna på ett lättare sätt.
Sammanfattning:
För vårdtagaren är sänglyften ett oersättligt hjälpmedel för att klara av förflyttningar i vardagen. Den
används som hjälp vid i och urstigning i samband med säng. Förmågan att styra sängen i höjdled gör
stor skillnad för brukaren samt förhindrar fall. För att inte hjälpmedlet skall bidra till skador av
brukare vid användning skall sängen kunna hissas ner så lågt som möjligt. Detta för att förhindra höga
fall när brukaren sover.
För att underlätta vid uppresning samt ompositionering är även tillbehörshjälpmedel som lyftbåge och
grind viktiga för brukaren. Ibland används lyftfunktionen även för att underlätta bäddning. Vilket
hjälpmedel som är lämpligt för respektive brukare beror till väldigt stor del på situationen, vilket stadie
denne är i. En brukare som enbart använder sänglyftsystemet är oftast en ganska pigg brukare som
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endast behöver lyften vid förflyttning eller situationer där vårdare behöver komma åt vårdtagaren. Det
viktiga för brukaren är att ha möjlighet att testa hjälpmedlet under en tid samt att tydliga instruktioner
ges hur det skall användas. Hjälpmedlet skall vara enkelt och det ska gärna se trevligare ut än en
sjukhussäng. Den kompletta vårdsängen ger ett intryck av sjukhusmiljö därför skall sänglyften vara
mer estetiskt tilltalande och inte förmedla en känsla av sjukhus. För en del brukare är det viktigt att
möblerna passar in i hemmet. De ska inte bli för stora förändringar när ett hjälpmedel tillsäts från hur
det tidigare såg ut i hemmet. Vissa vill kunna sova bredvid sin partner och därför vill de ha en
smidigare säng. Sänglyften skall även vara säker, det skall inte finnas risk för att lyften lossnar under
användning eller skadar brukaren genom att denna kläms mellan delarna.

Målgruppskriterier
Utifrån varje intervju framkom kriterier i form av krav och önskemål representerat från respektive
målgrupp (figur 1). Dessa användes sedan i kravspecifikationen.

Tekniker
Lättförstålig & smidig montering

Ordinatör

Trovärdigt

Lång livslängd

Enkel transport

Enkel service

Minimerad vikt

Tydlig förståelse för funktion

Minimera antalet detaljer

Anpassad till övriga
produkter

Anpassingsbar i höjdled
Inga lösa detlajer

Enkel montering

Smidig montering av tillbehör
Enkel demontering

Vårdtagare
Smälta in i hemmiljö
Tillåta enkel i och ur stigning

Enkel service

Vårdgivare

Låg lägsta nivå på sängen

Lättförstålig använding

Säker användning

Enkel att förflytta

Praktisk användning

Enkel montering av tillbehör

Etiskt tilltalande

Lätt att rengöra

Flexibel använding av tillbehör

Säker använding

Tydlig använding & instruktion

Figur 1. Kriterier från målgrupperna ordinatör, tekniker, vårdare och vårdtagare.
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Bilaga 6. Kravspecifikation
Resultatet av den checklista som användes vid framtagningen av kravspecifikationen presenteras i
tabell 1. Tabellen visar en lista av produktens livscykelfaser, intressenter och aspekter.
Tabell 1. Checklista
Livscykelfaser
Utveckling
Tillverkning
Transport
Förskrivning
Montering
Användning
Underhåll
Demontering
Återvinning

Intressenter
Brukare
Tekniker
Odinatör
Standarder
Tillverkningsorganisation
Vårdare

Aspekter
Funktion
Vikt
Geometri
Dimensioner
Säkerhet
Ergonomi
Miljö
Ekonomi
Estetik
Semantik
Uppbyggnad
Process
Överenstämmelse

Tabell 2 visar produktens livscykel och inverkande aspekter. Förklaringar till varje cell finns
redovisade nedan.
Tabell 2. Kriteriematris
Livscykelfaser
Utveckling
Tillverkning
Transport
Förskrivning
Montering
Användning
Demontering/återvinning

Process
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1

Miljö
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2

Människa
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3

Ekonomi
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4

Cellförklaring
Cell 1.1 Sängens lägsta höjd från golvet skall inte vara högre än 250 mm.
Cell 1.1 Hållfastigheten skall beräknas med säkerhetsfaktor 2.
Cell 1.1 Den maximala totalvikten (säng, sänglyft och tillbehör) skall inte överstiga 300kg (safety
working load).
Cell 1.1 Använd standarddetaljer i så stor utsträckning som möjligt.
Cell 1.1 Lösningen skall vara anpassad till Comfortsystems produktsortiment.
Cell 1.1 Infäste för tillbehör skall ha dimensionen Ø32.
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Cell 1.1 Lösningen skall vara justerbar för att passa sängar med bredden 800-1200 mm.
Cell 1.1 Alla öppningar och områden placerade över madrassen skall möta dimensioner och
konstruktionsriktlinjer i standarderna. Öppningar över madrassen < 60 mm eller > 318 mm.
Cell 1.1 Avståndet mellan rörliga delar skall vara <8mm och >25mm.
Cell 1.1 Minimera antalet lösa detaljer i konstruktionen.
Cell 2.1Tillverkningen av produkten skall inte kräva fler tillverkningsmetoder än vad som används
idag.
Cell 2.1 Minimering av automatiska tillverkningsmetoder.
Cell 3.1 Dimensionera produkten för enkel transport.
Cell 4.1 Lösningen skall signalera trovärdighet (vid förskrivningsprocessen) till brukare och
förskrivare.
Cell 5.1 Minimera antalet ingående detaljer.
Cell 5.1 Monteringen skall ske manuellt.
Cell 5.1 Minimering av användandet av verktyg vid montage.
Cell 5.1 Lättförståelig och smidig montering.
Cell 5.1 Ingående detaljer skall ha dimensioner som är lätta att hantera.
Cell 6.1 Lösningen skall inte orsaka skada på övriga delar (säng, lyft).
Cell 6.1 Lösningen skall vara applicerbar på huvuddelen av sängarna med riktig träram.
Cell 6.1 Lösningen skall vara applicerbar på sängar med elektronik vilken befinner sig <100mm undre
sängkanten.
Cell 6.1 Konstruktionen skall inte riskera att lossna under användning.
Cell 6.1 Tillbehören skall på ett flexibelt sätt kunna sättas på och ta av.
Cell 6.1 Tillbehören skall kunna monteras runt hela sängen.
Cell 6.1 Lösningen skall bidra till att lyften blir centralt placerad under sängen.
Cell 7.1 Enkel demontering.
Cell 7.1 Minimera ingående material.
Cell 1.2 Ingen användning av miljöfarliga material.
Cell 1.2 Lösningen skall tåla rengöring och desinfektionsprocess.
Cell 2.2 Tillverkningen skall inte påverka den interna/externa miljön negativt.
Cell 2.2 Tillverkningen skall ske utan miljöfarliga ämnen.
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Cell 3.2 Tillbehören skall kunna monteras utan hjälp av montör.
Cell 4.2 Produkten skall tydligt förmedla sin funktion.
Cell 6.2 Lösningen skall vara damm och smutstålig.
Cell 6.2 Lösningen skall tåla fukt och vara korrosionsbeständig.
Cell 7.2 Lösningen skall vara reparationsvänlig.
Cell 1.3 Produkten skall smälta in i hemmiljön.
Cell 1.3 Monteringsbeslagens vikt skall minimeras för mer ergonomisk montering och transport.
Cell 2.3 Tillverkningen skall inte skada människors hälsa.
Cell 5.3 Montering skall ske säkert utan risker för personskador.
Cell 5.3 Monteringen skall genomföras på ett ergonomiskt sätt.
Cell 6.3 Lösningen skall inte kunna användas på ett sätt som medför personskada.
Cell 6.3 Produkten skall varna för farlig användning.
Cell 6.3 Lösningen skall inte försvåra instigning och urstigningen av sängen.
Cell 7.3 Demonteringen skall ske på ett säkert och ergonomiskt sätt.
Cell 2.4 Tillverkningen skall kunna genomföras med befintliga maskiner.

De kriterier som specificerats i kriteriematrisen sammanfattades och förenklades för att utgöra det
slutgiltiga resultatet av kravspecifikationen (tabell 3). Sammanlagt 48 kriterier vara av 16 är krav och
32 önskemål.
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Tabell 3. Kravspecifikation
Kriterie nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Cell
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.1
2.1
3.1
4.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
7.1
7.1
1.2
1.2
2.2
2.2
3.2
4.2
6.2
6.2
7.2
1.3
1.3
2.3
5.3
5.3
6.3
6.3
6.3
7.3
2.4

Kreterium
Lägsta höjd från golvet < 250 mm
Hållfastigheten skall beräknas med säkerhetsfaktor 2
Säker använding vid totalvikt på 300kg
Använd standarddetaljer i stor utsträckning
Lösningen anpassad till Comfortsystems produktsortiment
Infäste för tillbehör skall ha dimensionen Ø32
Justerbar för sängar med bredden 800-1200 mm
Öppningar placerade över madrassen skall ha dimensionerna < 60 mm > 318 mm
Avståndet mellan rörliga delar skall vara < 8mm och >25mm
Tillverkningen skall inte kräva fler tillverkningsmetoder än vad som används i dag
Minimering av automatiska tillverkningsmetoder
Dimensionera produkten för enkel transport
Lösningen skall signalera trovärdighet
Minimera antalet ingående detaljer
Monteringen skall ske manuellt
Minimering av användandet av verktyg vid montage
Lättförståelig och smidig montering
Detaljer med dimensioner som är lätta att hantera
Lösningen skall inte orsaka skada på övriga delar (säng, lyft)
Applicerbar på huvuddelen av sängarna med riktig träram
Applicerbar på sängar med elektronik < 100mm undre sängkanten
Konstruktionen skall inte riskera att lossna under användning
Tillbehören skall på ett flexibelt sätt kunna sättas på och ta av
Tillbehören skall kunna monteras runt hela sängen
Lösningen skall centrera lyften under sängen
Enkel demontering
Minimera ingående material
Ingen användning av miljöfarliga material
Lösningen skall tåla rengöring och desinfektionsprocess
Tillverkningen skall inte påverka den interna/externa miljön negativt
Tillverkningen skall ske utan miljöfarliga ämnen
Tillbehören skall kunna monteras utan hjälp av montör
Produkten skall tydligt förmedla sin funktion
Lösningen skall vara damm och smutstålig
Lösningen skall tåla fukt och vara korrosionsbeständig
Lösningen skall vara reparationsvänlig
Produkten skall smälta in i hemmiljön
Minimerad vikt för mer ergonomisk montering och transport
Tillverkningen skall inte skada människors hälsa
Montering skall ske säkert utan risker för personskador
Monteringen skall genomföras på ett ergonomiskt sätt
Lösningen skall inte kunna användas på ett sätt som medför personskada
Produkten skall varna för farlig användning
Lösningen skall inte försvåra instigning och urstigningen av sängen
Demonteringen skall ske på ett säkert och ergonomiskt sätt
Tillverkningen skall kunna genomföras med befintliga maskiner
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K/Ö
Ö= 4
K
K
Ö= 2
Ö= 5
K
K
K
K
Ö= 2
Ö= 2
Ö= 3
Ö= 5
Ö= 4
Ö= 5
Ö= 3
Ö= 4
Ö= 4
Ö=5
K
K
K
Ö= 5
Ö= 5
K
Ö= 4
Ö= 3
Ö= 5
Ö= 5
Ö= 3
Ö= 5
Ö= 4
Ö= 3
Ö= 4
Ö= 4
Ö= 3
Ö= 4
Ö= 5
K
K
Ö= 4
K
Ö= 5
K
Ö= 4
Ö= 5

F/B
B
B
B
B
B
B
F
B
B
B
B
B
B
B
F
F
F
F
F
F
B
B
F
F
F
B
B
B
B
B
B
F
F
B
B
B
F
B
B
B
F
B
F
B
B
B

Bilaga 7. Dellösningar
Hur kan man sammanlänka en säng och en sänglyft?
 Skena
 Två delar som klämmer ihop sängen
 Spika ihop
 Limma ihop
 Klov på lyften som omsluter sängbenen
 Ram på sänglyften som sängen passar i
 Magnet
 Axel i hål
 Trälist på sänglyften som kan skruvas fast i sängen
 Snäppfäste
 Kläm och nyp
 Fjädrar som spänner fast den
 Räfflad yta på lyften som tränger in i sängramen
 Spänn band
 Tryck, hydralik
 Tving-funktion
 Infästningen går att reglera i höjd
 Snurra fast den på sängen, knäpper till
 Skena skruvas på sängen, bultas med lyften
 Pussel- format i lyften och sängen så de passar ihop
 Klämfäste på sänglyft
 Spår
 Två delar med piggar som passar ihop
 Strumpa runt sängen
 Fäste i alla sängben, fjäder som trycks ned
 Fäst på sängben som har brickor, klov kan inte röra sig upp och ner
 Axel i säng, rör i lyft. Kryckfunktion för att regelera höjden
Hur kan man koppla samman tillbehör och säng?
 Skena på lyften som är utdragningsbar, denna sätter man hjälpmedel på
 Axel i hål
 Skruva fast i rör
 Ram med massa hål som kan täckas om man vill
 Lösa fästelement skruvas i ramen, alt snäppfäste
 Pinne som sticker ut från sängen
 Hänger på en bit innan för ramen
 Extra högt fram och bak
 Tvådelar av en ram som går att ta isär, hål i denna
 Snäppfäste och skena
 Fäste på sängbenen
 Spår som går runt hela sängen som man kan dra hjälpmedlet i
 List/räls som hjälpmedlen kan förflyttas längs med
 Räls under sängen
 En kant på sänglyften som går att vika ut när man vill sätta fast hjälpmedel
 Betong i fästet
 Gelé runt sängen som man kan stoppa ner tillbehören i
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Fäste i mjukt material som ”suger” fast tillbehöret
Magneter på tillbehörsskenan som gör att tillbehören fastnar
Trycker på sängen på lyften, spår och fjäder
Gänga och rör

Hur kan man få sänglyften att smälta in i hemmet?
 Dragspel av mjukt tyg som följer med när lyften hissas upp och ned
 Sängkläder som sträcker sig runt sänglyften
 ”Kjol” som är hård med mönster för tillbehören
 Kjol med spår i eller hål för att omplacera tillbehören, går att vika ner om man vill
 Snygga former på det som syns
 Genomskinligt material
 Trädragspel
 Allt döljs under sängen
 Materialet ser mjuk ut fast det inte är det
 Tygklädnad
 En och samma del allt ihop
 Tapetsera beslagen ”träfärgad”, liknande sängramen
 Går att måla om beslagen till passande färg
 Går att fälla ner saker som inte behövs
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Bilaga 8. Morfologiskmatris

B8.1

Bilaga 9. Dellösningsbeskrivningar
Röd prick- en snabb realiserbar idé
Blå prick- en innovativ idé
Grön prick- stor marknadspotential
Lösningar för att sammanlänka säng och lyft
Axel i rör
Fyra axlar monteras på lyften. Dessa är regleringsbara i höjd. Fyra rör monteras på sängens undersida.
Axel skall placeras i rör för att montering av lyft på säng skall vara fullständig (figur 1).

Figur 1. Axel i rör.
Fjäderlösning med ram
Runt sängen monteras en ram bestående av fyra delar. Dessa är sammankopplade med fjädrar. Lyften
och ramen sitter också ihop med fjädrar. Vid montering dras fjädrarna ut var på dem ger upphov till en
tryckkraft runt sängen (figur 2). Ramen är utformad med hål för fäste av tillbehör.

Figur 2. Fjäderlösning med ram.
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Fjäderlösning med spår
På lyften monteras två skenor vilka styrs av fjädrar. På sängens undersida monteras två spå som
skenorna skall placeras i. När detta inträffar trycks skenorna ner med hjälp av fjädrarna, då lyften
hamnar i ett fast läge (figur 3).

Figur 3. Fjäderlösning med spår.
Magnetlösning
Ett magnetiskt material monteras på lyften i form av en skena. Ett annat magnetiskt material monteras
under sängen också den i form av en skena. Dessa material skapar ett magnetfällt mellan sig vilket
bidrar till att säng och lyft sammanlänkas (figur 4).

Figur 4. Magnetlösning.
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Pigglösning
Två L-formade ramar monteras på lyftens lånsidor. Dessa är utformade med hål för fastsättning i
sängen. Fyra beslag med piggar för sammansättning monteras på sängens långsidor. När lyft monteras
på säng kan avstånd i höjdled regleras med hjälp av urvalet av piggar. Ramen är utrustad med hål för
montering av tillbehör (figur 5).

Figur 5. Pigglösning.
Ram med snäppfäste
På lyften sätts en del av snäppfästet fast. Den andra delen monteras på sängkantens underdel. Denna
del är reglerbra i höjdled. Genom att delarna snäpps samman blir montering av lyft på säng fullständig
(figur 6).

Figur 6. Ram med snäppfäste.
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Skenlösning
På lyften monteras två T-formade axlar vilka är reglerbara i höjdled. Under sängen monteras två
motsvarnade spår där axlarna kan placeras. Detta sker genom att lyften skjuvas under sängen. Någon
form av låsning finns på spåren för att säkerhetsställa att lyften hamnar centerart under sängen (figur
7).

Figur 7. Skenlösning.
Trycklösning
Lyften utrustas med två uppblåsbara slangar på vardera långsida. Dessa är reglerbara i höjd. Under
sängen monteras två spår som vid sammanlänkning fylls av slangarna då dessa förses med luft (figur
8).

Figur 8. Trycklösning.
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Lösningar för att montera tillbehör på säng
Rälslösning
På undersidan av sängen monteras en rektangulär räls. Ut med denna räls kopplas olika fästen för
tillbehör. Dessa kan förflyttas längs med rälsen samt vikas in under sängen då de inte används (figur
9).

Figur 9. Rälslösning.
Verktygslösning
Samtliga sängens sidor förses med plattor för en flexibel upphängning. Plattorna är utrustade med ett
stort antal hål. Fästen för tillbehör kan monteras på plattan för önskvärd position (figur 10).

Figur 10. Verktygslösning.
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Magnetfäste
En platt profil med magnetiskt material monteras på sängens långsida. Tillbehören förses även de med
en magnetisk profil för att tillåta montering av tillbehör på sängen (figur 11).

Figur 11. Magnetfäste.
Snäpplösning
En profil monteras längs med sängens kant. Denna är utformad med en triangulär utskuren geometri
för att tillbehörens profiler skall passa in i denna med en snäppfunktion. Tillbehören går att förflytta på
ett flexibelt sätt utmed sängkanten (figur 12).

Figur 12. Snäpplösning.
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Ram med hål
En profil med ett stort antal cylindriska fästen för tillbehör monteras på önskad sängkant (figur 13).

Figur 13. Ram med hål.
Ram med spår
En profil med lämpligt utformat spår för tillbehören att förflyttas längs med, monteras på önskad
sängkant (figur 14).

Figur 14. Ram med spår.
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Pusselgelé
En profil bestående av ett formbart material monteras på sängens ytterkant. Profilen är försedd med
hål för fastsättning av tillbehör (figur 15).

Figur 15. Pusselgelé.
Tving
En profil monteras på sängens ytterkant. Fäste för tillbehör monteras på profilen med hjälp av en
tvingfunktion (figur 16).

Figur 16. Tving.
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Bilaga 10. Totallösningar
Totallösning 2
Denna totallösning är en hopslagning av idéerna pigglösning och verktygslösning. Två L-formade
ramar monteras på lyftens långsidor på liknande sätt som dagens monteringsbeslag kopplas in i lyften.
Ramarna kan regleras i bredd med hjälp av två stopp vid infästningen i lyften. Fyra beslag monteras på
sängens ytterkant. Dessa består av ett antal olika krokar som är placerade på varierande höjd. Krokarna
hakas i ramen på önskad höjd vid montering. På likande sätt kan fäste för tillbehörshjälpmedel
monteras på hela ytterytan av de båda ramarna (figur 1).

Figur 1. Totallösning 2.
Totallösning 3
Axel i rör samt rälslösning är två idéer som ger totallösning 3. Fyra axlar monteras i lyften, dessa är
reglerbara i höjdled och på bredden. En räls med fyra rör i varje hörn monteras på sängens undersida.
Rälsen kan regleras för att rören skall vara placerade på rätt avstånd i förhållande till axlarna. Ut med
denna räls kopplas olika fästen för tillbehör. Dessa kan förflyttas längs med rälsen samt vikas in under
sängen då de inte används (figur 2).

Figur 2. Totallösning 3.
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Totallösning 4
Fjäderlösning med ram och Verktygslösning utgör totallösning 4. En ram som består av två delar
sammankopplas i lyften med fyra snabbfästen. Ramens två delar sitter ihop med fjädrar vilket gör det
möjligt att trä dessa över sängen. Monteringen säkras med snabbfäste mellan ramens två delar.
Samtliga av ramens ytor består av flexibla fästmöjligheter för tillbehörshjälpmedel. Dessa kan hakas i
valfria hål ut med ytan (figur 3).

Figur 3. Totallösning 4.
Totallösning 5
Denna totallösning består av de två dellösningarna Skenlösning och Snäpplösning. På lyften monteras
två T-formade axlar vilka är reglerbara i höjdled och på bredden. Under sängen monteras två
motsvarnade spår nära sängkanterna. Såren är utformade med en triangulär profil som tillåter montage
av hjälpmedelstillbehör ut med hela spåret. Tillbehören är utformade med en profil som gör det
möjligt att genom en snäppfunktion flexibelt koppla samman tillbehören med axeln. Vid montering
skjuvas lyften in under sängen. En form av låsning finns på spåren för att säkerhetsställa att lyften
hamnar centerart under sängen (figur 4).

Figur 4. Totallösning 5.
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Totallösning 6
Fjäderlösning med ram och Snäpplösning bildar tillsammans totallösning 6. En ram som består av två
delar sammankopplas i lyften med fyra snabbfästen. Ramen är utformad med en profil vilken tillåter
sammankoppling av tillbehörshjälpmedel ut med hela ramen. Tillbehören är försedda med en profil
som gör det möjligt att på ett felxibelt sätt tillåta montering med ram genom en snäppfunktion (figur
5).

Figur 5. Totallösning 6.
Totallösning 7
Totallösning 7 består av Axel i rör samt Snäpplösning. Två profiler monteras på sängens långsidor.
Dessa är försedda med två rör på varje profil samt är utformade för att tillåta en snäppfunktion vid
montering av tillbehörshjälpmedel. På lyften monteras fyra axlar som är reglerbara i höjdled och i
bredd (figur 6). Vid sammankoppling av säng och lyft placeras axlarna i respektive rör.

Figur 6. Totallösning 7.
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Totallösning 8
Pigglösning och Snäpplösning utgör totallösning 8. Två L-formade ramar monteras på lyftens
långsidor på liknande sätt som dagens monteringsbeslag kopplas in i lyften. Ramarna kan regleras i
bredd med hjälp av två stopp vid infästningen i lyften. Fyra beslag monteras på sängens ytterkant.
Dessa består av ett antal olika krokar som är placerade på varierande höjd. Krokarna hakas i ramen på
önskad höjd vid montering. Ramen är utformad med en profil som tillåter montering av
tillbehörshjälpmedel. Detta görs på ett flexibelt sätt med en snäppfunktion (figur 7).

Figur 7. Totallösning 8.
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Bilaga 11. Beräkningar
Vid alla beräkningar har materialet rostfritt stål 2337-02 används. Mätvärden för beräkningarna
redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Mätvärden för beräkningar
Mätvärden Rostfritt stål 2337-02
Q
2946,00 N
L
2000,00 mm
αL
1305,00 mm
l
30,00 mm
Tmax
7365,00 N
Mbmax
5523,75 Nm
σtill
270,00 Mpa
E
196,00 Gpa
De krafter som verkar på monteringsbeslagen illusteras i figur 1. I beräkningarna används en utbredd
last på 2946 N. Reaktionskrafterna Ra och Rb utgör de krafter som varje monteringsbeslag tar upp.
Dessa krafter beräknades vara 736,5 N.

Q

Ra

αL

L
Figur 1. Friläggning av säng.
Jämnviktsekvationer:
Ra + Rb - Q = 0
A
Ra*0 + Rb* αL - Q* αL/2= 0
Ra= Rb = Q/4= 736,5 N
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Rb

Skjuvning i gängstång
Tabell 2 visar hur gängstångens diameter (d) har beräknats ut ifrån den skjuvspänning τ till som
uppkommer i balken. I beräkningarna har säkerhetsfaktorn 2 används enligt IEC/FDIS 60601-2-52
(Medical electrical equipment). Utfallet av beräkningarna blev en gängstång med diameter > 4 mm.
Ur handteringssynpunkt valdes en M8 gängstång.

σtill=200/2=100
τtill=0.6*100=60
A=736.5/60=12.28
d=((12.28*4)^1/2)/π=3.95
Tabell 2. Beräkningar gängstångsdiameter
ReL
200,00 MPa
S
2,00

σtill
τtill

100,00 MPa
60,00 MPa
736,50 N
12,28 mm²
3,95 mm

T
A
d

Böjning i lyftbalk
Det moment som uppstår i lyftbalk då denna är placerad på den lägsta gängstången beräknades med
elementarfall 1, statiskt bestämda belastningsfall (Björk).
Utifrån jämnviktekvationerna samt belastningsillustrationen i figur 2 kunde momentet M bestämmas.
Enligt villkoret M=-Mb i elementarfall 1 kunde böjmomentet beräknas till 0.28 MPa.

A

M-Q/4*x=0
M= Qx/4=279870

Q/4

A

M
X

Figur 2. Belastningsfall, lyftbalk.
Tabell 3 visar dimensioneringsvärden för lyftbalk då tillåten spänning (σtill) inte överstiger 270MPa.
Resultatet visar att vid dimensionen 60x20 mm uppnår lyftbalken en spänning på 210 MPa.
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Tabell 3. Dimensioneringsvärden lyftbalk

Mb
h
b
Iy
Z

σtill

-279870,00 Nm
60,00 mm
20,00 mm
40000,00 mm⁴
30,00 mm
-209,90 MPa

Klämkraft i skruvförband
Klämkraften (Fk) som uppkommer i skruvförbandet mellan gängstång och mutter beräknades till
16 676N, tabell 4. Riktlinjer vid beräkningarna var en M8 skruv med uppgifter från svensk
skruvstandard (Björk). Kraften FL som verkar i gängstången (figur 3) togs fram med hjälp av
jämnviktsekvationer, resultatet visas i tabell 4. Fjäderkonstanterna Cg och Cs bestämdes, se tabell 4.
Förspänningskraften (Ff) hämtades ur svensk skruvsstandard (Karl björk), med dessa data kunde
minsta klämkraften (Fk) bestämmas.
Q/4

FF

FL

l
X

L

Figur 3. Krafter som verkar på gängstång.

x

Q/4*L-FL*l=0
FL=QL/4l=475,16
Tabell 4. Resultat av klämkraftsberäkningar
FL
475,16 N
Cg
1,98 MN/mm
Cs
0,24 MN/mm
Ff
17100,00 N
Fk
16676,00 N
l
15,50 mm
L
10,00 mm
As
188,50 mm²
Ag
36,60 mm²
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Böjning i gängstång
Vid en situation där skruvförbandet inte monteras med den klämkraft som uppges lämplig kan böjning
i gängstången uppkomma. Säkerhetsberäkningar har tagits fram för detta fall. Jämnviktsekvationer för
balken har ställts upp utifrån figur 4.

Q/4
snitt 1

snitt 2

Rb
M
Ra
l
Figur 4. Krafter som verkar på gängstång.

A

Ra - Q/4 = 0
Ra = Q/4
Rb = 0
Q/4*l/2 -M = 0
M= Ql/8

För att bestämma böjmoment och tvärkrafter för hela balkens yta snittades denna på två ställen och
jämnviktsekvationer ställdes upp för varje snitt. Figur 5 visar snitt 1, figur 6 visar snitt 2.

Snitt 1
X
T
M

Mb

Ra
x
Figur 5. Snitt 1.

Snitt 1

x

0 < x > l/2
T+Ra=0
T= -Q/4= -368,25N
Mb+Ra*x-M=0
Mb= (Ql-2Qx)/8=5523,25Nm
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Q/2
Snitt 2
X
T
Mb
Mb

M

Ra

l/2

x
Figur 6. Snitt 2.

Snitt 2

x

l/2 < x > l
T-Q/4+Ra=0
T=0
Mb-Q/4*(x-l/2)+Rax-M=0
Mb=0

Utifrån resultatet av jämnviktsekvationerna kunde ett T- och M-diagram skapas, dessa visas i figur 7
och 8. Diagrammen visar att största tvärkraften är 368,25 N och största böjmomentet är 5 523,25 Nm.

T-diagram
T (N)

0

L/2

L/2

0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

Figur 7. Tvärkraftsdiagram.
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L X (mm)

M-diagram

Mb (Nm)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

L/2

X (mm)

L/2

L

Figur 8. Böjmomentsdiagram.
För att bestämma balkens dimensioner gjordes en tabell med parametrarna, diameter (d), längd (L) och
böjmoment (Mb), där d beror av L och Mb. Tabellen visar att böjmomentet i gängstången blir så pass
litet att diametern för en gängstång med längden 30 mm blir 1,15 mm.
Tabell 5. Parametrar för dimensionering av gängstång
d (mm) L (mm) Mb (Nm)
1,24
20,00 3682,50
1,19
25,00 4603,13
1,15
30,00 5523,75
1,11
35,00 6444,38
1,08
40,00 7365,00
1,06
45,00 8285,63
1,04
50,00 9022,13
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Bilaga 12. Ritningar
Innerram

B12.1

Ytterram

B12.2

Lyftarm

B12.3

Sängfäste

B12.4

Säkerhetskåpa

B12.5

Tillbehörsfäste

B12.6

Sammanställningsritning

B12.7
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