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Sammanfattning
Rapporten behandlar utvecklingsarbetet av ett nytt gåbord i samarbete med Skara-
borgs sjukhus. Målet med arbetet var delvis att lokalisera och lösa de problem som 
fanns med det befintliga gåbordet. Samt utöver detta utveckla och göra bordet er-
gonomiskt anpassat för både vårdare och patient. Arbetet är uppdelat i bakgrund, 
förstudie, idégenerering, konceptutveckling och till sist ett resultat. I förstudien har 
de olika gåbord som finns på marknaden studerats och vilka problem det finns med 
dessa genom intervjuer med berörda parter. Genom en innehållsrik kravspecifikation 
och riktlinjer från Svensk standard (ISO-11199, 2005) har arbetet haft tydliga ramar för 
den utvecklande processen. Med hjälp av ett antal kreativitetsmetoder har  ett stort 
antal lösningar hittats som efter en utvärdering gallrats till ett fåtal kvarvarande. Efter 
det följande utvecklingsarbetet har dessa idéer förbättrats till ett slutgiltigt koncept, 
en produkt som möter de krav som satts upp.

Abstract
This report deals with the development of a new walking table in cooperation with 
the hospitals in Skaraborg. The goal was partally to locate and solve the problems that 
existed with the walking aid, and with a usability outlook develop the table to suit 
both nurses and patients. The work is divided into a literature study, idea generation, 
concept development and finally a result part. In the preliminary study, the group 
looked at various walking tables available on the market today and what problems 
there are with them through interviews. Through a comprehensive specification of re-
quirements and guidelines from the Swedish standard association, the work could go 
on to the developing process. With the help of some different creativity techniques, a 
large number of solutions where found, and after evaluating these solutions a smaller 
amount of concepts could be developed futher. After improvement of these ideas, the 
project resulted in a product that met the requirements set by the user and project 
team.
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Utveckling av gåbord
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1Arbetet med det nya gåbordet har tagit fem månader att slutföra och har genomgått 
flera olika faser, från litteraturstudie med insamling av information till modellbygge 
och slutgiltiga CAD ritningar. Innan arbetet kunde ta fart behövdes det klargöras vad 
uppdraget egentligen bestod av och vilka mål som var tvugna att sättas upp. Detta 
blev det första steget i examensprojektet. 

Inledning
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1.1. Samarbetspartner
Uppdraget utförs i samarbete med Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) vilket ingår tillsam-
mans med sjukhusen i Lidköping, Falköping och Mariestad i Skaraborgs Sjukhus. Mån-
ga unika kompetenser och metoder har utvecklats på Skaraborgs sjukhus, där forskn-
ing pågår inom de flesta specialiteter. Skaraborgs sjukhus har 800 vårdplatser, 500 
läkare och c:a 4300 anställda.

1.2.  Gåbord
Gåbord används inom vården för rehabilitering och förflyttning av patienter som har 
svårigheter att gå själva. Innan en patient är stark nog att stödja sig på en rollator 
eller ett par kryckor är det ett gåbord som används. Det är oftast ett tillfälligt gång-
hjälpmedel och skrivs därför sällan ut från sjukhus. Vid rehabilitering spelar gåbord 
en central roll men trots detta har de kommit i skymundan och inte utvecklats alls i 
samma utsträckning som exempelvis rullstolar och mekaniska liftar. Hjälpmedlet an-
vänds även flitigt hos äldreomsorgen, där patienter ofta har svårt att gå beroende 
på förlorad muskelstyrka samt minskad kognitiv medvetenhet. Gåbordet bidrar till en 
bättre balans då patienterna kan stödja sig på sina armar och avlasta sina ben. Fig. 1 
visar ett  gasfjädergåbord, det består i allmänhet av sex olika delar; hjul, broms, ram, 
höjningsmekanism (gasfjäder), stödbord och handtag. Den främsta skillnaden på de 
olika gåborden är hur höjning och sänkning sker där det finns tre olika varianter; utan 
hjälp, med hjälp av gasfjädercylinder samt med elmekanism. Gåbord utan hjälpande 
höjning är sällsynta inom vården idag, detta beroende på att arbetsbelastningen för 
sjuksköterskor och assistenter bli allt för stor. Elgåborden använder sig av batteri för 
att kunna höja och sänka patienter. Det är en mycket effektiv variant då assistenten 
inte behöver göra några lyft, utan kan fokusera mer på patienten under lyftmomentet. 
Gåbord med elmekanism måste däremot laddas varje natt vilket lätt kan glömmas 
bort. Om detta sker blir dessa bord obrukbara då de ej kan regleras utan el. Gasfjäder-
cylindern hjälper assistenten att lyfta patienter och har oftast en hjälpande kraft på 
150 – 300 Newton. Dessa gasfjädrar måste vid sänkning av borden tryckas in med 
samma kraft för hand. Att gåborden används på fel sätt kan medföra en risk för pa-
tienterna men också en skaderisk för sjuksköterskor och vårdare.

Fig 1. Gåbord består i huvudsak av sex delar.

 1. Hjul  4. Ram
 2. Broms  5.Stödbord 
	 3.	Gasfjäder		 6.	Handtag
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1.3. Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består i att utveckla ett gåbord för vårdmiljöer som är förbättrat för både 
personal och patienter. För att gåbordet inte ska behöva vara beroende av dagligt 
underhåll såsom laddning av batteri inriktas arbetet på ett bättre alternativ till det 
gasfjäderdrivna bordet. 

På KSS finns det flera kända problem med det befintliga gasfjäderdrivna gåbordet, ett 
exempel är bromsfunktionen där varje hjul måste låsas var för sig vilket erfordrar my-
cket tid. Hjulen låses för att ge stabilitet under höjning och vid tillfällen där patienten 
helt enkelt vill vara stilla för en tid. I en situation där personal måste agera snabbt 
blir denna låsning ett stort problem och tvingar dem istället att hålla emot för hand. 
Dessutom blir bromsarna lätt svåråtkomliga då hjulen ställs i olika vinklar samtidigt 
som patienter hindrar åtkomligheten med fötter och ben. Projektet ämnar även att ta 
fram en alternativ höj och sänk funktion till de gascylinderdrivna gåborden då denna i 
dagsläget tär på personal och patienter genom onödigt tunga lyft i dåliga vinklar. 

Tyngdpunkten ligger på att lösa bromsproblemen och höj/ sänkfunktionen, men även 
andra infallsvinklar kommer att studeras såsom användarbarhet och utseendemässiga 
aspekter. Problemen kommer att studeras från både personalens och patientens sida. 
 

1.4.  Målsättning
Projektets målsättning är att få fram ett gåbord som kan höjas och sänkas med 
i stort sett samma enkelhet som det eldrivna bordet men som inte kräver en 
motor. Gåbordet skall kunna bromsas enkelt genom någon form av snabb lösn-
ing och dessutom vara hållbart. Det ska inte finnas några tvivel om hur de olika 
funktionerna på gåbordet ska användas utan vårdaren ska enkelt kunna hitta och 
förstå de olika reglagen och funktionerna som gåbordet har.

Bordet ska också vara stabilt och hållfast samt klara de påfrestningar som det 
kommer utsättas för i daglig användning. Gåbordet utvecklas för en vårdmiljö 
där en patient alltid har en sjuksköterska eller annan assistent tillgänglig vid an-
vändning. De nya reglagen kommer därmed vara anpassade för vårdarens posi-
tioner för att underlätta dennes arbete och göra det mer ergonomiskt.

Ett annat krav på projektet är att det nya gåbordet skall följa de riktlinjer som 
Svenskstandard satt upp för gånghjälpmedel och gåbord i Iso standarden SS-EN 
ISO 11199 från 2005 som är den senaste utgåvan av dokumentet. 
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2Bakgrund

“ Litteraturstudier är en interativ process där olika aktivitetar varvas, såsom nyck-
elordsbestämning, sökning, urval, bedömning, och sammanställning. I början av 
examensarbetet är litteraturen viktigt för att lära sig mer om ämnet. När tydliga del-
problem och avgränsade frågeställningar klarnat kan ytterligare studier av litteratur 
ske med mer specifikt fokus. När resultat föreligger är det lämpligt att återvända till 
litteraturen och jämföra vad andra har kommit fram till.”
(Höst, Regell & Runeson, 2006)



5
Utveckling av gåbord

Petter Dahlqvist & Gustav Eriksson

2.1.  Historia om gånghjälpmedel
Människor har använt sig av gånghjälpmedel i tusentals år. Käppar har funnits till se-
dan urminnes tider. I gamla Egypten användes käppar av många olika slag och var ett 
tecken på klass. Förutom som accessoarer användes käppar även av arbetare till att 
jämna ut lasten vid tynga lyft (Loebl, & Nunn, 1997). Förutom käppar och kryckor har 
rullstolar använts ända sedan 1500-talet då den spanske kungen Philip II brukade en 
stol med stöd för både armar och ben. På 1700-talet togs den första rullstolen fram 
som har stor likhet med dagens rullstolar. Den hade två stora framhjul och ett hjul där 
bak. De rullstolar som används idag med större hjul bak och mindre fram användes 
redan på 1800-talet under amerikanska inbördeskriget (Brubaker, 2008). Som myck-
et annat utvecklades rullstolen i stor omfattning under andra världskriget då många 
människor överlevde sina skador och därmed behövde bra sätt att ta sig fram på. På 
1960 och 70-talet utvecklades de motordrivna alternativen till rullstolarna väsentligt. 
De handdrivna blev samtidigt betydligt lättare och enklare att manövrera (Brubaker, 
2008). Ett gåbord stöttar en person betydligt mer än en käpp och skapar en stabil gr-
und för användaren. De är utformade för personer som har dålig balans över lag och 
därmed inte kan använda kryckor på ett effektivt sätt (Wolfe, Jordan & Mary, 2004).

Gällande de första gåborden var dessa tillverkade av en rörkonstruktion som bestod
av tre eller fyra vertikala ben och en horisontell stabilitetsstång. Dessa existerar än 
idag och används inom vården för personer med skadade höfter och ben. De har inga 
hjul, så bordet behöver vara tillräckligt lätt för att patienten ska kunna förflytta det 
framför sig och är därmed ofta gjorda i aluminium (Fig 2) (Brubaker, 2008). Problemet 
med dessa är dock att en skadad person inte alltid klarar att utföra dessa lyft, därför 
utvecklades borden där två hjul ersatte dess fötter längst fram på gåbordet. Den här 
typen av gåbord främjar en framåtlutad position vilket centrerar gravitationen längre 
fram och skapar en normalare gång än hos de gåbord som inte har några hjul. För den 
mest normala gången togs gåbordet fram med fyra hjul. Dessa är enklast att använda 
och vanligast idag inom sjukvården. Däremot är dessa de gåbord med minst stabilitet 
vilket somliga löst med hjälp av handbromsar.  

Fig 2. Hjullöst	gåbord
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2.2.  Företag på marknaden
En studie över vilka företag som finns på marknaden utfördes för att ge en insyn i vilka olika 
varianter som finns och därmed vilka lösningar som existerar på de olika gåborden idag.
 
 2.2.1. Gate
Gate är ett världsomspännande företag som fokuserar på gånghjälpmedel och 
sjukvårdsprodukter. Gates gåbordserie har fått namnet Bure. De har inriktat sig på att 
gåbordet ska följa kroppen och ha en öppen och ergonomisk design. Bure finns som 
standard, gaskolv och el. Det är Gates gåbord som används av Kärnsjukhuset idag och 
är det som projektet skall utveckla åt sjukhusets vägnar (Fig 3) (Gate, 2010).

 2.2.2. Active Care Sverup AB
Active Care Sverup AB är ett ledande företag för inhalationsprodukter men har 
även produkter för gånghjälp. Gåbordet som Active Care tillverkar heter Adam 
och finns både med och utan gasfjäder samt med el. Dessutom producerar Ac-
tive Care ett gåbord med extra bredd som också klarar en större last än de an-
dra varianterna. Active Cares gåbordsserie har vinkelställbara dynor och har 
bromsar på de bakre hjulen. Som extra tillägg kan ståplatta, sidostöd för armar 
och korg köpas. I fig 4 ses ett gåbord Adam från tillverkaren (Active Care, 2010). 

 2.2.3. Human Care
Human Care riktar sig främst till äldrevården och producerar hjälpmedel för det-
ta ändamål. Human Care grundades 1993 och är en stor aktör på marknaden 
av rullatorer och gåbord, där drygt 80 % av försäljningen sker på utländska 
marknader. Human Care har gåbord som är anpassade för både inom- och utom-
husbruk (Fig 5). De har på sin serie Svea GB fasta bakhjul för att enklare kun-
na användas utav strokepatienter som lätt drar åt ett håll (Human Care, 2010).
 
 

Fig 4.	Gåbord	från	Active	Care	
Sverup	AB	(Active	Care,	2010).

Fig 5.	Gåbord	från	Human	Care	
(Human	Care,	2010).

Fig 3.	Gåbord	från	Gate	
(Gate,	2010).
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2.2.4. Caresia
Caresia har lång erfarenhet med att utveckla hjälpmedel för funktionshindrade. Före-
taget startade på 70-talet med att tillverka rullatorer, och var först med att ha sväng-
bara framhjul. Caresia har främst kunder inom kommuner och landsting. Företagets 
gåbord heter Carin (Fig 6) och har en integrerad uppresningsstege med ribbor för att 
användaren smidigt ska kunna resa sig upp. Carin har likt Human Cares gåbordsserie 
fasta bakhjul och använder sig utav gaskolv för att höja och sänka gåbordet (Caresia, 
2010).

Utifrån undersökningen av företag på marknaden framgick det att det fanns flera olika 
typer av gåbord och till dessa en mängd olika tillbehör. Allt från ståplattor och korgar 
till stöd för armar. Utseendemässigt skiljer sig de olika märkena ytterst lite, de flesta är 
främst framtagna utan hänsyn till utseende utan främst för att brukas. Detta resulterar  
i en rörkonstruktion med få spännande element. Det existerade även mer modernare 
alternativ på marknaden med t.ex. ett med en pelare som håller upp viloplattan istället 
för två rör, ett på vardera sida som var vanligast. De flesta företagen erbjuder gåbord 
med både gascylinder höjning och elmotor. Gåbord utan hjälpande upphöjning visade 
sig vara en mycket liten marknad. Gates gåbord med 150 N lyftkraft var de med minst 
och Active Cares gåbord med 300 N var de med högst styrka.

Fig 6.	Gåbord	från	Caresia	
(Caresia,	2010).
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2.3. Problemformulering
För att få större kontroll och översikt över vad projektet ska innefatta görs en problem-
formuleringsfas i arbetet

 2.3.1. Funktionsanalys
När en produkt skall tas fram är det viktigt att projektgruppen har klart för sig vilken 
funktion den skall fylla. Österlin (2008) menar att varje produkt i sig har en såkallad 
huvudfunktion och ett antal delfunktioner samt stödfunktioner. Huvudfunktionen är 
beroende av dess delfunktioner, tas en sådan bort uppfylls inte längre huvudfunktio-
nen. Under stödfunktioner går sådana funktioner som inte är essentiella för produkten
men ändå är önskvärda. Med tanke på produktens syfte som var att medge gåhjälp 
så utgick analysen från denna huvudfunktion för att specificera del och stödfunktion-
er. Dessa underfunktioner som var t.ex. “Medge förflyttningar”, “Tåla påfrestningar” 
och “Tillföra stabilitet” gjorde tillsammans huvudfunktionen möjlig. (Tabell 1). För att 
färdigställa funktionsanalysen använde sig gruppen av funktionsträd och funktions-
gränser.

Funktionsanalysen byggdes delvis upp av Iso-standard dokumentet (SS-EN ISO 11199-
3, 2005) men även utifrån sjukhusets kravspecifikation och tankar som ansågs vara 
väsentliga. För att få struktur och lättare uppsikt delades dessa in i tre klasser där de 
viktigaste gavs klass ett. Rubriker i den viktigaste klassen var exempelvis att medge för-
flyttning där detta innebar att bordet ska klara hinder i en sjukhusmiljö och medföra 
låg friktion. Analysen visade tydligt vilka kriterier som var viktiga att uppfylla.

Tabell 1.	Funktionerna	är	listade	som	1.	Krav,	2.	Behov	och	3.	Önskemål	i	
funktionsanalysen.
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 2.3.2. Funktionsträd
Funktionsträdet bygger på att delfunktionerna tillsammans gör en huvudfunktion 
möjlig. Trädet behandlar huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion och har en ty-
dlig grenstruktur. Överst står huvudfunktionen som mynnar ut i flera del- och stöd-
funktioner som också i sin tur delas upp. I riktning ifrån huvudfunktionen fås svaret på 
frågan ”Hur?” och ”Varför?” (Österlin, 2007)

Funktionsträdet medförde en bättre översikt över funktionerna. Trädet utgjorde en 
viktig del i funktionsanalysen då det enkelt kunde urskiljas vilka argument som be-
hövdes tas för att täcka alla funktioner som ett gåbord kan tänkas ha. Funktionsträdet 
kan ses i figur 7.   

Fig 7.	Visar	gåbordets	funktioner	i	en	hierarki.
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 2.3.3. Funktionsgränser
För att lägga till information gällande funktionerna kan funktionsgränser användas. 
Även om “Medge grepp” beskriver en funktion preciserar det inte precis vilka ramar 
projektet har att röra sig inom. Då kan det tilläggas att handtaget t.ex. skall vara max 
50 mm i diameter osv. (Österlin, 2008). Gällande gåbordet kunde funktionsgränserna 
liknas med en första version av kravspecifikationen. Detta var en användbar metod 
som passade projektet bra då det från början fanns många riktlinjer på hur resultatet 
skulle se ut, dels i ISO riktlinjer men också att det finns kännedom om i vilken miljö 
slutprodukten skulle användas. Några exempel på gränser som användes sig av var att 
hjulen fick ha en diameter på min 75 mm och att bordet fick vara max 790 mm bred, 
detta beroende på att gåbordet ska klara av hinder inne i ett sjukhus. Även att bordet 
skulle erbjuda stoppmöjlighet genom parkeringsbroms och att vara stabil var gränser 
som sattes upp (Tabell 1).   

2.4. Gåbordets uppbyggnad samt problem
Skaraborgs sjukhus använder sig av Gates gasfjäderdrivna gåbordsserie Bure vilket är 
det gåbord som främst analyseras i den här delen för att få fram vilka aspekter som är
positiva respektive negativa. Dessutom beskrivs de problem som erhållits från uppd-
ragsgivaren. Gåbordet valdes att delas upp i olika delar för att enklare kunna under-
sökas.

 2.4.1. Höj & sänkfunktion
Det finns tre stycken olika varianter på höj/ sänkfunktionen; utan gasfjäder, med gas-
fjäder samt elektriskt gåbord, se Fig 8. Gåbord utan hjälpande höjning är mycket säll-
synt, det är gasfjäderstyrda gåbord som dominerar marknaden på grund av att de är 
betydligt billigare än de elektriska och kräver mindre i underhåll.

Konstruktionen i alla tre varianterna ser väldigt lika ut. Den består i två delar utav rör 
där den övre delen har en mindre diameter för att lätt kunna glida in i den undre. 
För ett gåbord utan höjningsmekanism ställs önskad höjd in och fixeras med hjälp av 

Fig 8.	 Tre	 olika	 typer	 av	 gåbord,	 utan	
lyfthjälp,	gasfjäder	och	eldrivet	gåbord	
(Gate,	2010).	
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skruvar. Fördelen med det elektriska bordet är den snabba och enkla användningen 
men vikten blir däremot väsentligt tyngre. För att höja och sänka det gascylinderdriv-
na gåbordet krävs en stor kraftansträngning i båda leden. Gascylindrarna på dagens 
gåbord har en lyftkraft på 150 N. För att sänka bordet sedan krävs det lika mycket kraft 
som den kan lyfta dvs. 150 N vilket även det tvingar personal att trycka med mycket 
stor kraft. Detta bidrar alldeles för lite för att det ska lyfta en patient utan fungerar 
mest som ett stöd. Detta innebär att personal som ska hjälpa en patient upp från sit-
tande till stående position måste lyfta det mesta av patientens tyngd om denne inte 
är kapabel att samarbeta. Att personalen måste trycka ner stödbordet vid sänknin-
gen medför en extra ansträngning. Samtidigt som de skall ha kontroll över patienten 
måste de häva sig över stödplattan för att sänka bordet . Detta är en stor anledning till 
att personal på sjukhus och vårdcentraler mycket hellre vill använda elektriskt drivna 
gåbord (Fig 9).

 2.4.2. Gasfjädercylinder
En gasfjäder är en pneumatisk fjäder som använder komprimerad gas i en behållare. 
Gasen är kvävgas vilket är en gas som inte brinner, är giftig eller exploderar. När ett 
reglage används öppnas en gång mellan två kammare inne i gasfjädern och trycket än-
dras. Det får gasfjädern att tryckas ut. Dämpning av fjädern sker automatiskt medans 
gasflödet rör sig mellan de två kammarna (Eigenbrodt,2010). 

Gates gåbord med gasfjädercylinder har denna placerad i mitten av fören. När gåbor-
det ska höjas trycks reglaget uppåt vilket skapar en naturlig logik. När gåbordet däre-
mot ska sänkas går det inte att trycka ned reglaget vilket skulle kännas naturligt. Istäl-
let måste reglaget tryckas uppåt samtidigt som gåbordet trycks ned. Detta skapar  
komplikationer inte minst för patienter som använder gåbordet själva men även för 
personal då denna onaturliga rörelse gör det jobbigare att sänka gåbordet än nöd-
vändigt. Att användare försöker trycka ned reglaget när de vill sänka gåbordet ökar 
slitaget och gör till sist reglaget obrukbart.

Fig 9.	Problem	vid	höjning	och	sänkning
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 2.4.3. Broms
Alla fyra hjul på KSS:s gåbord är försedda med en låsfunktion. Dessa låses separat 
genom att pressa ned ett plastreglage som aktiverar bromsen (Fig 10). Dessa är ut-
märkta med gul färg så att användare lätt ska förstå att de är till för att tryckas ned. 
När alla fyra hjulens låsning är nedtryckta fungerar bromsen bra. Problemet är dock 
att det tar alldeles för lång tid att bromsa alla hjulen var för sig. När en patient står i 
gåbordet blir de bakre hjulen svåråtkomliga för vårdaren. Ett ytterligare problem up-
pkommer när gåbordet placeras vid en säng, då vrids hjulen åt motsatt riktning än 
vad som är tänkt och medför att låsningsreglaget täcks under ramkonstruktionen. På 
grund av att det är så pass besvärligt att låsa alla hjul separat och komma åt i konstiga 
vinklar undviker personal att låsa gåborden när de hjälper en patient att resa sig. Detta 
medför att de måste hålla emot bordet så att det ej glider framåt samtidigt som de ska 
ha kontroll på patienten.
 
 2.4.4. Handtag
Handtagen på gånghjälpmedlet skall enligt ISO 11199:3 (2005) inte vara mindre än 20 
mm eller större än 50 mm i greppdiameter. SS-EN ISO 11199 (2005) informerar även 
om att handtagen ska vara lätta att ta av för enkel rengörning och vid byte på grund av 
skadat handtag. Däremot skall handtagen vara fixerade när de används. Materialet och 
handtagets struktur bör vara utformat så att användare inte tappar greppet om dem. 
Handtagen som sitter på Gates gåbord har visserligen bra grepp men de los-
snar ur sitt fixerade läge så fort det tillkommer någon form av större kraft på 
dessa. Detta medför att handagen inte ger det stöd till patienten som de skulle 
kunna. Att kunna ställa in handtagen i alla riktningar är viktigt för att passa 
alla patienter, detta är extra viktigt med avseende på strokepatienter (Fig 11). 

Fig 10. Problem med 
separata bromsar.

Fig 11.	 Inställningsmöj-
ligheten	 på	 handtagen	 är	
för	liten.
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 2.4.5. Armstödsbord
Armstödsbordet stöttar patienten vid gåträning och tar den största tyngden på hela 
konstruktionen. Den består av ett mjukt material som är omslutet av ett polyester-
hölje för enkel rengöring. I dagsläget är armstödsplattorna justerbara i bredd i ena 
änden. Detta medför visserligen ett ökat utrymme men inte tillräckligt för att passa 
dom största patienterna (Fig 12). Breddningen av stödplattorna blir i och med det inte 
lika användbar som den kunde ha varit (Gate, 2010).
 
 2.4.6. Material
Enligt SS-EN ISO 11199 (2005) måste gånghjälpmedlen vara byggda i ett material som 
inte missfärgar hud och tyger. Det är även viktigt att hjälpmedlet inte har några skarpa 
kanter eller vassa föremål som sticker ut som kan skada kläder eller göra användan-
det obehagligt. Vidare bör materialet vara enkelt att rengöra och motstå vanliga 
rengöringsmedel samt torka lätt. Efter tvätt av hjälpmedlet ska materialet inte kor-
rodera eller åldras. Materialet i alla ingående delar får ej vara antändbart. Dessutom 
måste elektriska delar såsom gåstolar med elektriskt driven höj-/ sänkmekanism klara 
av en viss mängd vatten så att ej kortslutning kan inträffa.

 2.4.7. Hjul
Hjulen på ett gåbord för inomhusbruk måste minst vara 75 mm i diameter motsvar-
ande 180 mm för gåbord avsedda för utomhusmiljöer. Dessutom får hjulen inte vara 
smalare än 22mm. Detta för att gåbordet ska klara av hinder så som sladdar och dylikt 
(SS-EN ISO 11199, 2005). 

 2.4.8. Stabilitet
Ett gåbord måste klara av lutning i vissa vinklar som beskrivs i SS-EN ISO 11199-3 
(2005). Vid testning av stabiliteten anbringas en last i mitten av gånghjälpmedlet och 
därefter ökas lutning tills det välter. Detta görs på framåt-, bakåt- och sidolutning. 
Gåbord för inomhusbruk ska klara en lutning framåt på 10⁰, bakåtlutning på 4⁰ och en 
sidolutning på 3,5⁰.

Fig 12. Likasom	handtagen	har	stöd-
bordet	för	liten	inställningsmöjlighet.
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 2.4.9. Tillbehör
Till marknadens befintliga gåbord finns det idag flera olika typer av tillbehör som skall 
underlätta för patienten (fig 13). Nedan visas en lista på de vanligast förekommande 
tillbehören:
• Korg för tillbehör 
• Hängare för dropp 
• Hållare för syrgastub 
• Fotplatta 
• Extra bord 
• Ställbara handtag 
• Sidostöd 
• Käpphållare

Vissa av dessa tillbehör är främst framtagna för hemmabruk, men det valdes ändå att 
ta med dessa som potentiella alternativ i utvecklingen för att möjligöra anävndning av 
gåbordet av så många användare som möjligt.

 2.4.10. Övrigt
Alla gåbord måste enligt SS-EN ISO 11199-3 (2005) märkas med bland annat maxbe-
lastning, tillverkare och tillverkningsdatum. Dessutom måste dokumentation angående 
gåbordets svängradie, minsta och maximala belastning och instruktioner hur bromsar 
som blivit utslitna ska stärkas. Gällande Bure-gas ska gåbordet klara av en belastning 
på 150 kg. Denna belastning prövas samt till och med överskrids ofta då personal 
behöver hänga sig på gåbordet vid sänkning av det. Ofta hänger de sig då på sidan av 
gåbordet vilket resulterar i att halva konstruktionen får en ordentlig påfrestning och 
resulterar ofta i att gåbordet blir skevt. 

Fig 13. Till	de	befintliga	gåborden	finns	det	idag	en	
mängd	olika	tillbehör.
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2.5. Bestämmelser och standarder enligt Svensk standard
De svenska standarderna för gånghjälpmedel fastställs av Hälso- och sjukvårdsstand-
ardiseringen, HSS, vilket är en falang till Standardiseringen i Sverige (SIS), se fig 15. Det
är Europastandarden som gäller som svensk standard och dokumentet heter SS-EN 
ISO 11199 (2005). Standarddokumentet är i sin tur uppdelat i tre stycken delar där den
tredje delen är inriktad på just gåbord. Dokumentet går igenom krav över säkerhet, 
ergonomi, prestanda och märkning. ISO 11199 går även igenom tester av laster, 
både statiska och utmattningslaster, samt vilka lutningar gånghjälpmedlet ska klara 
av. Dessa laster testas med avseende på användning varje dag och skall klara av 200 
000 tryckcykler med avseende på en användare som inte väger mindre än 35 kg. ISO 
-11199:3 uttrycker parametrar på ett exakt sätt och ger mycket precisa krav på gång-
hjälpmedlet. I ISO - Standarden beskrivs tester som utförs på gåbord angående bland 
annat stabilitet i sluttning samt krafter på gåbordet. Med hjälp av dessa kan förslag på 
problem tydligt testas utifrån ISO-standarden riktlinjer och enkelt påvisa förbättringar
inom området. Inom sjukvården är säkerheten otroligt viktig vilket är anledningen till 
att ISO-11199 (2005) användes strikt under utvecklingen och testningen.
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3Förstudie
För att utveckla en så bra produkt som möjligt är förstudien en mycket viktig del i ett 
projekt. Det är i denna fas som den mesta informationen hämtas från användarna, 
samt research om de olika ingående delarna i gåbordet samlas in. Förstudien gick 
ut på att undersöka marknadens och sjukhusets gåbord. Det samlades in informa-
tion från patentdatabaser, standarder och vetenskapliga artiklar. Tester och intervjuer 
utfördes och en första kravspecifikation sammanställdes. Detta för att få så mycket 
ingångsdata som möjligt inför framtagningen av det nya gåbordet.
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3.1. VIDAR-studie
VIDAR är en metod för att identifiera och specificera ergonomiska problem. För att 
utföra en VIDAR-studie filmas först en person som utför uppgiften som ska studeras. 
Studien identifierar både fysiska och psykiska aspekter som användaren utsätts för. 
Filmen förs in i datorprogrammet VIDAR och användaren går därefter igenom den 
och stannar upp filmen när  denne minns att smärta eller obehag uppstått. Viktigt 
är att filmbitarna inte blir alltför långa och att de gås igenom snabbt efter att uppgif-
ten utförts. Detta på grund av att inte användaren ska glömma bort vilka moment 
som var obehagliga och i vilken utsträckning smärta uppstod. Dessa smärtor betyg-
sätts därefter enligt en skala mellan 0 och 10 där noll är ingenting alls och tio innebär 
mycket stark smärta. VIDAR 4.1:s användarmanual visar även på hur dessa kommen-
tarer samlas upp i ett dokument för att förenkla rapporteringen av resultaten. VIDAR 
studierna utfördes själva på dagens gåbord utan hjälp av personal från sjukhuset. Det 
studerades vardagliga utmaningar vilka filmades och analyserades. Datan som kom ur 
studien gav mer förståelse inom ämnet och gav både nya krav och mer belägg för krav 
i kravspecifikationen. 

 3.1.1. VIDAR studie - Från säng till stol
Den första studien utfördes med personal i användarperspektivet där personalens 
smärtor och obehag var i fokus. VIDAR studien inriktade sig på att undersöka proble-
men som uppstår när en ensam assistent ska hjälpa en patient att förflyttas från sin 
säng till exempelvis en rullstol (Fig 14). Under processen upptäcktes fem situationer 
där smärta eller obehag uppstod. Den första situationen som upptäcktes var att det 
tog väldigt lång tid och det skapade ett visst obehag att låsa hjulen. När gåbordet är 
placerat framför en säng vrids lätt bakhjulen inåt vilket medför att låsfunktionen på 
dessa hjul döljs helt eller delvis och tvingar assistenten att vrida sin fot i onaturliga 
vinklar eller på något sätt försöka vrida hjulen för att lättare komma åt dessa. Denna 
procedur återkommer åtskilliga gånger per dag vilket kan medföra förslitningsskador 
på personal. Fig 14. VIDAR	analys	på	momentet	mellan	

säng	till	stol.
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För att patienten ska kunna ta sig upp på gåbordet ifrån sängkanten behöver stöd-
bordet sänkas. Detta görs genom att dra upp reglaget och sedan trycka ned plattan.  
Att sänka stödplattan var ett jobbigt moment och gav känningar i hela ryggen enligt 
användaren. Framförallt belastades axlar och ländrygg. Assistenten fick lägga hela 
sin tyngd på plattan för att denna skulle sänkas vilket skapade obehag. Reglaget som 
tillåter viloplattan att höjas och sänkas dras uppåt vilket användaren inte fann logiskt 
då denne ville trycka ned reglaget samtidigt som plattan skulle sänkas. På så sätt slits 
reglaget ut snabbare och gör så att det bryts av.
 
Det besvärligaste momentet för personalen var att få upp patienten till stående posi-
tion. Då gasfjädern inte orkade lyfta patienten fick vårdaren lyfta en stor tyngd i ver-
tikal riktning för hand. Momentet skapade obehag i större delen av kroppen. Allt från 
axlar till fötter berördes av momentet, störst belastning skedde på ryggmusklerna. I 
proceduren att få patient från säng till rullstol var det inte enbart personal som er-
höll smärtor utan även patienten uppfattade viss smärta i armbågar, axlar och händer 
vid uppresning från sittande till stående. Detta uppstod på grund av att höjningen av 
viloplattan skedde relativt långsamt och i form av stötar där patienten hänger över 
gåbordets viloplatta under hela upphöjningen.

 3.1.2. VIDAR studie – Öppna dörr
Ett stort problem för en gåbordsanvändare är att själv kunna öppna dörrar. När detta 
genomförs måste användaren sträcka sig framför gåbordet, greppa handtaget i en 
ofta obehaglig vinkel samtidigt som denne rör sig bakåt. Denna procedur är mycket 
krånglig och skapar både krångliga vinklar och obehag i knän såväl som i armbågar.
Denna situation är främst för användare som är tillräckligt friska för att kunna röra 
sig fritt utan assistent men för dessa personer är detta moment ett återkommande 
problem i vardagen. 

 3.1.3. VIDAR studie – Besöka toalett
Slutligen gjordes ett sammanslaget test av dessa problem där en patient skulle själv 

Fig 15. Analys	 av	
problematiken	med	
att	gå	på	toaletten.
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göra ett toalettbesök. I detta test tvingas patienten förutom att öppna dörrar själv 
även att höja och sänka gåbordet på egen hand när denne skulle sätta sig ned på toal-
etten, se fig 15. Förutom detta skulle patienten även tvätta händer och ta sig in och ur 
rummet. Det första problemet patienten stötte på var att komma igenom dörren. Att 
manövrera i trånga utrymmen innebar komplikationer. Att stänga och öppna dörren 
tvingade patienten likt föregående test att vrida hand och arm i onormala positioner. 
Ingen extrem smärta uppstår men patienten upplevde obehag över rörelsen då det 
var väldigt svåråtkomligt samtidigt som gåbordet skulle styras baklänges. 

Vid nedsänkning av viloplattan upplevde personen att reglaget var svårt att nå sam-
tidigt som denne skulle häva sig över viloplattan. Att hålla sig uppe på plattan var 
ett annat påfrestande moment för användaren. Många muskelgrupper påfrestades 
så som axlar, underarmar och handleder. Än värre än att sänka bordet var att få upp 
viloplattan i högt läge. Patienten uppfattade detta som ett mycket jobbigt moment där 
hela överkroppen belastades och att han var tvungen att överföra större delen av sin 
vikt på benen vilket tog bort själva tanken med gåbordet. Detta var tvunget att göras 
då viloplattan enbart skulle sjunka annars. Hela gåbordet lyfts under detta moment i 
reglaget vilket medförde att patienten fick ont i handleden. 

Slutligen skulle patienten tvätta händerna. För att kunna utföra denna procedur var 
kroppstyngden tvungen att läggast helt på ena armen och patienten tvingades sträcka 
sig fram långt framför gåbordet. I och med sträckningen ställde sig patienten på tå för 
att trycka sig framåt ännu mer vilket bidrog till att benen belastades mer än vanligt.

Ur VIDAR studien erhölls viktig information angående hur hanterandet av gåbordet 
går till. Höjnings, sänkning och manövrering av bordet var problematiskt för alla part-
er. Patienten hade mycket svårt att ta sig fram på egen hand då åtkomligheten framåt 
var oerhört dålig. Detta medförde att projektet fastställde fokuseringen av ett gåbord 
för sjukhusmiljöer och inte för hemmabruk där inga sköterskor finns tillgängliga. Stu-
dien visade tydligt på att det krävs en assistent vid höjning och sänkning.

Fig 16. Användarmått	5-95	%	av	den	svenska	befolkningen.
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3.2. Användargrupper peoplesize
För att säkerställa vilka mått som skulle arbetas efter behövde måtten på gåbordets 
användare analyseras. Till hjälp användes programmet PeopleSize 2008 pro. Genom 
att använda programmets databas kunde måtten på svenskar mellan 5-95 percentilen 
bestämmas. I fig 16 kan måtten på användarna ses. Måtten jämfördes också med 
specifikationerna från övriga gåbordstillverkare.

3.3. Intervjuer
Martin Höst, Björn Regell och Per Runesson (2006) menar att en intervju kan katego-
riseras i tre olika segment. Den öppet riktade, den halvstrukturerade och den struktur-
erade intervjun. Den egentliga skillnaden mellan de tre är att en öppet riktad intervju 
har öppna frågor inom olika områden medans den strukturerade har fasta svarsalter-
nativ och mer kan liknas med en muntlig enkät. Den halvstrukturerade intervjuformen 
är en blandning om de två.

Intervjun börjar med att intervjuaren beskriver syftet med intervjun. Som inledning 
ställs sedan frågor angående t.ex. ålder, utbildning och arbetsuppgifter. Detta för att få 
information om personen men också för att få igång samtalet. Följande ställs huvud-
frågorna vilket är den viktigaste delen av intervjun. Ulrich och Eppinger (2008) föreslår 
exempel på frågor som kan tas med i intervjun:

•        Var och varför använder du denna produkt?
•        Guida oss genom processen när du använder produkten.
•        Vad tycker du om med den befintliga produkten?
•        Vad ogillar du med den befintliga produkten?
•        Vilka faktorer tog du med när du valde att köpa just denna produkten?
•        Vilka förbättringar skulle du vilja se på denna produkten?

Efter detta så sammanfattas svaren och intervjupersonen får chansen att ändra på 
sina svar eller lägga till något som fattas (Höst, Regell & Runesson, 2006). Dessa frågor 

valdes för att dels hålla en så öppen diskussion som möjligt med intervjuperson-
erna och även undersöka användningen av gåbordet grundligt. Frågan angående 
vad de ogillade med det befintliga bordet valdes eftersom Höst m.fl. (2006) menar 
att det är lättare att få personer att prata om vad som är dåligt med någonting 
än att ge positiva aspekter. Det användes en relativt öppen intervju och ställde 
intervjufrågor på formen som presenteras ovan. I den första intervjun var per-
sonerna två undersköterskor och mötet spelades in via mikrofon i Kärnsjukhusets 
lokaler. Intervjun resulterade i värdefull information till kravspecifikationen efter 
att rådata omvandlats till kundkrav. Under intervjun med undersökerskorna kom 
krav och önskemål fram utifrån deras perspektiv. De fokuserade främst på var och 
hur de fick ont och mindre på patientens besvär. Undersköterskorna ansåg att det 
var alldeles för mycket jobb att bromsa varje hjul för sig vilket ledde till att de inte 
använde bromsarna utan höll emot för hand istället. Ett annat bekymmer som 
de uppfattade var kraften det tog att höja gåbordet. För att höja bordet var de 
tvungna att trycka upp viloplattan samtidigt som de höll patienten stabilt stående 
vilket ledde till problem. Dessutom uppfattades det även jobbigt att sänka bordet 
då personalen behövde tvinga ned bordet med mycket stor kraft.

Det största önskemålet från undersköterskornas perspektiv var att de ville slippa 
gascylinderborden. Med detta menade de att de elektriska gåborden är mycket 
enklare att höja och sänka. Om det gick att anpassa de gasfjädercylinderdrivna 
gåborden skulle detta vara helt okej enligt deras mening. Att höja och sänka gåbor-
det är enligt dem de jobbigaste momenten och behöver verkligen utvecklas.

Efter försök att få tag på patienter runtom på äldreboenden framgick det att an-
vändare sällan var tillräckligt  friska för att ställa upp på intervjuer. Därför uppsöktes 
Jan Ekmark, sjukgymnast på Ekedal äldreboende. Jan Ekmark satte patienternas 
besvär i fokus under intervjun till skillnad från sjuksköterskornas som inriktade sig 
mer på sina egna obehag. Ett antal undersköterskor på Ekedal äldreboende fick 
även ge sin mening kring dagens gåbord under besöket på boendet. Intervjun med 
Jan Ekmark gav intervjuerna en större bredd då han gav patientinriktade svar på 
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frågorna. Jan Ekmark gav många nya infallsvinklar så som att bredden på gåbord som 
ska användas i en sjukhusmiljö bör komma runt en rullsol eller på något sätt förenkla 
manövern att ta sig från en rullstol till stående position. 

En annan viktig aspekt enligt honom var att personal lätt skall kunna få in sina ben in-
nanför konstruktionen för att snabbt kunna räta upp patienter som tar ett felkliv.  
Ekedal äldreboende använde sig inte av samma gåbord som KSS men undersköterskor 
på äldreboendet upplevde mycket liknande problem med deras gåbord som personal-
en på Kärnsjukhuset hade. Gasfjädercylindrarna som användes på Ekedal äldreboende 
hade däremot en kraft på 300 Newton vilken är dubbelt så mycket som de på KSS. 
Detta resulterade i att de tyckte nedsänkningen av bordet var det allra jobbigaste mo-
mentet. 

3.4. Identifiering och omformulering av kundkrav
Efter utförda intervjuer måste dessa tolkas och formuleras om till så kallade kundkrav. 
Ulrich och Eppinger (2008) menar att personer ofta beskriver sina behov genom att 
förklara en lösning på problemet. I intervju med de två undersköterskor på KSS gjordes 
detta tydligt när de uttryckte starkt att det bästa vore om alla gåborden på avdelnin-
gen byttes ut till elektriska gåbord. Undersköterskan menade att det vore fördelaktigt 
om alla gåborden kunde höjas och sänkas med samma enkelhet som på ett elektrisk 
gåbord. Det är viktigt att inte ta kundens uttalande som ett direkt krav utan formulera 
om detta och se vad de egentligen ville ha ut (Ulrich & Eppinger, 2008). Vidare menar 
de att för att förhindra förlorad data så kan kundens uttalande översättas till ett flertal 
kundkrav. Nigel Cross (1995) poängterar även att det är viktigt att inte kraven omfor-
muleras så pass mycket att kärnan i kommentaren försvinner och blir ett krav som 
utvecklaren istället tycker är ett stort problem. 

När intervjuerna var utförda delades dessas in i fem huvudkategorier som handlade 
om låsfunktionen, jobbigaste momentet, dagens användning, vad de gillar/ ogillar 
med dagens gåbord samt övriga tankar och funderingar (Tabell 2). Huvudgrupperna 

Tabell 2. Svar	från	intervjupersonerna	samt	projektgruppens	
tolkning	av	dessa.
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gjordes för att hjälpa till att få struktur på vilka aspekter som är det viktiga i utvecklin-
gen av gåbordet. I och med detta förtydligades det vilka som var de största problemen 
med gåbordet, se tabell 3. Under låsfunktionen togs aspekter upp så som önskemål 
att alla hjulen skulle låsas samtidigt och att användarna inte använder sig av parker-
ingsbromsen mer än nödvändigt. Det resulterar i att de står och håller emot gåbordet 
så att det inte glider iväg när en person ska resa sig upp. Detta tvingar vårdarna att 
arbeta i dåliga ställningar och belastar dem mer än nödvändigt. Ett mycket jobbigt mo-
mentet vid användningen av dagens gasfjädergåbord var att få upp stödbordet till rätt 
höjd. Detta gav vårdare ont i ryggar och handleder på grund av stora lyft och felaktiga 
avbeställningar. Jan Ekmark hävdade även att detta var det jobbigaste momentet för 
patienter också då de under resningen ofta blir stående en längre stund i positioner 
som inte är behagliga när exempelvis vårdbiträden tar nya tag för att orka lyfta upp 
den sista biten. På grund av detta moment var önskemålet på elektriska gåbord mycket 
stort där upphöjningen av stödbordet höjs med enkelhet. Dessutom ansågs reglaget 
för att höja gasfjädern alldeles för klent då det ofta trycks åt fel håll utav patienter som 
ska sköta höjning- och sänkningen själva. 

Andra krav som uppkom under intervjuerna var att stödbordet på de existerande 
gåborden hade för små inställningsmöjligheter och att handtagen inte kan ändras 
tillräckligt mycket. Utöver de grundläggande kraven utvanns även några latenta krav, 
stödfunktioner som kan ses som funktioner som hjälper till att underlätta för an-
vändaren på ett eller annat sätt, så som att fäste för dropp vore uppskattat då detta 
ej existerar idag eller att bakhjulen kunde låsas för att enklare kunna hålla riktningen.

3.5. Kravspecifikation
Kravspecifikationen byggs upp utifrån de krav som beskrivits från kundundersökningar 
och de som arbetsgivaren tagit upp. Kravspecifikationen bör ta upp aspekter så som 
exempelvis funktioner och formspråk. Det ska inte vara någon fråga om vad kravet är 
utan det ska beskrivas klart och på ett koncist sätt. Det ska även göras en rankning av 
kraven som visar på vilka krav som är viktigast och vilka som inte påverkar huvudfunk-

Tabell 3. Svaren	från	intervjuerna	omformuleras	till	kundkrav.
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tionen utan är mer önskade. Kravspecifikationen ämnar definiera problem och lämna 
tillräcklig frihet att ta fram en produkt som tillfredställer kunden (Ulrich & Eppinger, 
2008).

Den första kravspecifikationen togs fram efter att all information och data samlats in 
och behandlats. Kundens krav omformulerades och sattes tillsammans med design-
gruppens mål in i kravspecifikationen. Specifikationen behandlar faktorer så som an-
vändbarhet, mått, funktioner och prestationskrav samt önskade krav (Tabell 4). Dessa 
punkter bildade de första konkreta ramarna för projektet och visade vilka problem 
som skulle lösas och i vilken ordning. Specifikationen är uppbyggd av ett argument, 
sedan en enhet och ett värde på denna. Detta för att lösningar lätt kunde undersökas 
och bedömas. Det mättes bland annat krafter med hjälp av dynamometer, storlekar på 
sängar och andra ting som gåbordet skall klara av att komma in i eller under i miljön 
som det är ämnat vara i. Dessutom är kraven rankade från ett till tre där ettorna är 
huvudkrav och treorna är önskade krav. Kravspecifikationen låg sedan med under hela 
projektet som ett levande dokument och var öppet för förändringar.

3.6. Diskussion Förstudie
Genom att både sjuksköterskor och en sjukvårdare kunde intervjuas fanns det en gan-
ska bred grund av information att utgå ifrån. Negativt med intervjuerna var att det inte 
fanns någon tillgång till att prata med en patient som verkligen använde bordet. Om 
detta hade funnits med skulle alla parter varit hörda innan utvecklingsfasen startade.
Sjukgymnasten Jan Ekmark fokuserade dock sin energi på vad som gjorde gåbordet 
bra samt dåligt utifrån patienternas perspektiv. Han hade många synpunkter på vad 
som kunde utvecklas och pekade på när personalen använde bordet på ett felaktigt 
sätt.

Sjuksystrarna som gruppen pratade med pratade mycket om problemen med sig själ-
va som utgångspunkt, vad som var jobbigt med handhavandet från deras sida. Detta 
medförde att skedde en del motsägelser från de båda parterna på vad som var posi-

Tabell 4. Kravspecifikationen	 behandlar	 faktorer	 som	 använd-
barhet,	mått,	prestationskrav	och	funktioner.
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tivt och dåligt med de befintliga borden. Jan Ekmark hävdade t.ex. att han inte såg 
några problem med att endast bakhjulen kunde låsas på deras gåbord och menade att 
bordet inte borde vara helt stillastående när en patient ska resa sig upp på detta. Här 
hävdade sjuktsköterskorna tvärt om och menade att det medförde en säkerhetsrisk 
att bordet var låst vid höjning. Det främsta problemet med dagens gåbord var enligt 
sjukgymnasten att de blir lätt skeva då personal häver sig över gåborden för att få 
ned viloplattan. Intervjuerna gick bra, de gav inte mycket nya infallsvinklar men redan 
erhållen information blev bekräftad så som att bromsarna var ett problem. Ett annat 
viktigt krav var att gåbordet ska ha en upphöjningsmekanism likt den på den elektriska 
varianten, gasfjädercylinder varianten var ej tillräckligt effektiv. VIDAR-programmet 
gav insikt i problemet i sig. Särskilt svårt var det för patienter att ta sig igenom dör-
rar och göra alldagliga saker. Detta visade sig genom en av intervjuerna inte vara ett 
särskilt stort problem då de oftast har assistent vid sin sida. Men det ansågs ändå vara 
vettigt att gå igenom dessa problem i vilket fall för att få med alla vinklarna vid utveck-
lingen av gåbordet. 

VIDAR-studien utfördes själva där det filmades och undersöktes vilka kroppsdelar som 
ansträngdes. Detta gjordes på grund av att det inte ansågs vara någon större skillnad 
på det resultatet jämfört med en sjuksköterskas resultat. Studien resulterade i prob-
lem som omformulerades till krav och infördes i kravspecifikationen. Många av kraven 
som kom fram fanns redan i specifikationen från intervjuer vilket gjorde att denna 
studie bekräftade det som intervjupersoner hade tidigare nämnt. Funktionsträdet var 
ett bra sätt att få ordning på vilka funktioner som var huvud, del och stödfunktioner 
till huvudfunktionen ”medge gåhjälp”. Däremot var det svårare att sätta ut funktions-
gränser samt veta vilka funktioner som skulle användas i projektet. Svårast med funk-
tionsanalysen var att specificera den utan att använda specifika lösningar. De skulle 
vara tydliga men inte alltför så att de förhindrade processen senare i projektet. Ett 
annat svårt moment var att få fram vad som skulle vara med i kravspecifikationen utav 
detta.

En kriterieviktningsmatris var planerad att göras i början av projektet för att se 
vilka krav som projektet främst skulle inriktas på men valdes bort för att den inte 
tycktes ha något användningsområde. Huvudkraven, de önskade kraven och de 
latenta kraven blev tydliga i utformningen av kravspecifikationen. När den första 
kravspecifikationen var sammansatt så fanns det stabila ramar för projektet och 
gruppen kunde arbeta vidare med att utveckla det nya gåbordet.



25
Utveckling av gåbord

Petter Dahlqvist & Gustav Eriksson

4Det finns en mängd olika metoder som kan användas vid idégenereringsprocessen. 
Tanken med dessa metoder är att de ska fungera som en katalysator för att stimul-
era kreativt tänkande, öka mängden idéer eller förändra de olika idéerna. Det finns 
metoder med avseende för enstaka personer upp till ett helt arbetslag, metoder från 
att skissa ned några enkla linjer till komplexa diagram och tabeller. Österlin (2007) 
skriver att metoderna är ett hjälpmedel för att bistå användaren att få bort sina egna 
blockeringar, de ska inte hämma användaren. Metoderna som används i det här steget 
av designprocessen bygger på de krav som tagits fram i problemformuleringsfasen 
(Ulrich & Eppinger, 2008).

Idégenerering
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4.1. Moodboards
Boards är ett visuellt verktyg för att locka fram känslor som leder till att ett föremål el-
ler en målgrupp kan beskrivas lättare. Det är ett kollage av bilder, former, texturer eller
textbitar som stimulerar och inspirerar åskådaren. Det är vad bilderna förmedlar för 
känsla som är det viktiga. Kollage kan göras med åtanke på livsstil och personligheter 
för att ge en känsla av vem som är användaren, dessa kallas lifestyleboards. Mood-
boards funktion är att inspirera och kommunicera med dels projektmedlemmar samt 
med handledare och andra inblandade personer (Baxter, 1995).

Moodboards används ofta till att fastställa kundens ursprungliga känsla som produk-
ten ska ge. De ger en visuell kommunikation vilket gör det lättare för de olika parterna
att förstå varandra. Boards är inte enbart till för att kommunicera med kunden, Öster-
lin (2007) skriver att använda dessa bildkollage som inspiration kan hjälpa till att styra
idéskapandet i rätt riktning. Moodboards gjordes i förstudiefasen för att få en känsla 
över vad som skulle åstadkommas. Det gjordes två stycken moodboards, en som förm-
edlade en design (Fig 17) och behandlade de estetiska faktorerna medan den andra 
förmedlade uttrycket stabilitet se fig 18. Dessa moodboards var med under processen 
och bildade tillsammans med personasbladen en djupare känsla vad som skulle tas 
fram under idégenererings- och konceptgenereringsfasen.

Fig 17.  Mood-
board som förm-
edlar	 en	 stilren	
design.

Fig 18.  Moodboard 
som	 söker	 efter	 ett	
uttryck	av	stabilitet.
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4.2. Personas
I början av ett projekt är det viktigt att veta målgruppen som produkten ska utvecklas 
för. För att identifiera konsumenten kan ett porträtt av en typisk användare skapas, där 
dennes livssituation beskrivs. Genom att beskriva personens bakgrund och sysselsät-
tningar menar Whitney Quesenbery (2004) att det blir lättare att få en relation till mål-
gruppen och därmed göra produktutvecklingen enklare. Målgrupper beskrivs oftast 
väldigt allmänt, exempelvis ålder 30-45 år och 45 % av dessa har barn. Genom att göra 
personas får utvecklingsgruppen en person som de designar åt (Quesenbery, 2004).

Det gjordes tre stycken personas som skulle symbolisera användarna på gåbordet (Fig 
19). Av dessa fokuserade två stycken på patienter, en äldre man och en medelålders 
kvinna. Den tredje representerade undersköterska som arbetar med patienterna. Li-
kasom moodboardsen fanns personasbladen hela tiden tillgängliga under idégenere-
ringsfasen och hjälpte den kreativa processen framåt.

Fig 19. 	Personas	gjordes	för	att	symbolisera	användarna	av	
gåbordet.
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4.3. Brainstorming
Den mest kända kreativitetsmetoden är förmodligen brainstorming. Denna går ut på 
att få fram så många lösningsförslag som möjligt för ett visst problem. Brainstorming 
görs i en mindre grupp helst med personer som har olika erfarenheter inom ämnet, 
vissa experter och andra som inte har särskilt stor erfarenhet av vad som ska tas fram. 
Detta för att ge så stor variation på idéer som möjligt, allas idéer är lika värda i detta 
skede.

I brainstormingsessionen krävs det att en person har en ledarroll som ser till att brain-
stormingen utförs på ett korrekt sätt. Gruppledaren ska även formulera problemet 
som brainstormingen utgår ifrån. Om formuleringen är allt för smal så kommer vidden 
av idéer vara begränsad, likadant om formuleringen är för vag kommer deltagarna inte 
veta vad som ska diskuteras och därmed inte ge tillräckligt många idéer. Under proc-
essen är det inte tillåtet att ge kritik till förslagen då detta kan hämma antalet idéer 
som genererats. Det deltagarna ska göra är att ta förslag från varandra och kombinera 
dessa med sina egna idéer, detta kommer att resultera i ännu fler koncept. Brain-
stormingen bör inte hålla på i mer än 20-30 minuter eller avslutas när inga fler förslag 
kommer fram (Cross, 1995).

Brainstormingen utfördes med fem deltagare och delades upp i sex stycken ämnen
där gåbordets komponenter studerades var för sig. Ämnena var bland annat fram-
komlighet, höj/sänkfunktion och reglage där allt ifrån de uppenbara till de mer krea-
tiva lösningsförslagen togs upp. Då gruppen innehöll studenter som var insatta i olika 
ämnen och produkter erhölls ett resultat som vidgade projektets ramar. Sessionerna 
ledde till en mängd nya lösningar på varje delproblem. Exempel på lösningar var kug-
ghjul för att höja stödplattorna och ankare för att bromsa hjulen på bordet. Efter att 
lösningarna till viss del hade sammanslagits och sållats sammanfattades allt på en stor 
bild (Fig 20) för att få en så bra översikt som möjligt. Arbetet med brainstormingen 
kan ses som en början för den kreativa processen och utifrån detta kunde lösningar 
skissas vidare på.

Fig 20. 	Lösningarna	från	Brainstorming	sessionen	sammanfattades	
på	en	översiktlig	bild.
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4.4. Morfologisk tabell
Med morfologiska tabeller delas problemet upp i delproblem vilka radas upp i en ma-
tris. Varje rad innehåller ett delproblem och potentiella lösningar på det problemet. 
Därur plockas lösningar från de olika raderna och paras ihop med varandra vilket 
möjliggör att se lösningar av hela skalan för problemet. Ur metoden fås en mycket 
noggrann genomgång av problem och lösningsantalet är otroligt stort (Cross, 1995).
Den morfologiska tabellen gav ett givande resultat då det blev tydligt vilka lösningar 
som kunde väljas bort så att inte onödigt mycket tid lades ned på fel fråga. Detta 
gjordes genom att kombinera samman ett antal olika koncept av dellösningarna, se 
fig 21. Metoden medförde en givande dialog vilken byggdes på att det blev tydligt 
vilka lösningar som fanns att välja på. Den klarlade många koncept på hur stödbordet 
kunde regleras i höjd.

4.5. Brainwriting (6-3-5)
Brainwriting är en metod som går ut på att sex personer ska rita tre skisser på idéer 
under fem minuter. Detta upprepas därefter men deltagarna byter sina skisser med 
varandra och på så vis bygger på varandras skisser. Innan metoden utförs bör prob-
lemet i fråga specificeras så att alla deltagarna uppfattat vad som skall utföras (Wright, 
1998).

Metoden utfördes på ett antal olika delar såsom stödbordet, höjning och bromsning. 
Dessa gav många koncept som undersöktes vidare. Koncept på bromsar som istället 
för att låsa hjulen som i dagsläget istället släpper ned ramen i marken och bromsar 
med av friktion eller att hjulen lyfts upp togs upp under brainwritingsessionen. An-
dra koncept som skapades var exempelvis upphöjning med hjälp av domkraft och an-
vändning av larvfötter istället för hjul. 

Fig 21. 	Olika	kombinationer	av	dellösningarna	sattes	samman	till	
koncept.
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4.6.  Marknadsundersökning
Under idegenereringen besöktes ett flertal butiker, internetsidor samt så fördes det 
dialoger med olika företag om vilka lösningar som hade passat just denna produkt 
(Fig 22). Bland annat diskuterades pneumatik med företagen Airtec och IAG då detta 
kunde användas som ett effektivt sätt att höja bordet på. Att se på existerande lösnin-
gar gav även fler koncept och vidareutvecklingsidéer. För att effektivisera en höjning 
diskuterades en saxkonstruktion som i sin tur kunde kopplas till en kort gasfjäder el-
ler någon annan form av utfällningsmekanism. När fjäder trycker ut en liten bit fälls 
saxkonstruktionen ut mycket längre. Detta skulle medföra en snabbare höjning av 
stödbordet vilket kunde vara positivt.

4.7. Diskussion Idégenerering
Personasen var bra på så sätt att när de skrevs disskuterades användargrupperna ig-
enom ordenligt, när de väl var skrivna användes dom inte särskilt flitigt. Då var det 
enklare att ta hjälp av moodboardsen då dessa inte krävde någon avsatt tid för att läsa 
igenom, som personasen krävde. Att använda många moodboards skadar aldrig då de 
påverkar arbetet på ett passivt sätt. Genom att hänga synligt på väggen vid arbetsplat-
sen medför moodboardsen många idéer och nya tankebanor.

Det mest kraftfulla verktyget under idégenereringen var brainstormingen. Detta var 
den inledande fasen i arbetet och den som breddade synfältet på vilka lösningar som 
kunde användas. Genom att ta hjälp av klasskamrater som arbetade med andra pro-
jekt och hade annorlunda tankebanor kunde många kreativa lösningar hittas. Att varje 
gruppmedlem sedan kunde sätta sig var för sig och skissa på egna idéer var ett bra sätt 
att gå vidare ifrån brainstormingen. Att gå ut i affärer och söka på internet gav en mer 
verklighetsförankrad bild på vilka lösningar som användes för att reglera höjd i olika 
sammanhang. Med detta i ryggen kunde vissa koncept redan här slopas eller vidareu-
tvecklas med de övriga metoderna som användes.

Fig 22. 	På	marknaden	finns	ett	antal	olika	produkter	för	lyftning.
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5Den mängd idéer som kommit fram av idégeneringsprocessen förminskades i an-
tal och optimerades. För att göra detta diskuterades bl.a. resultaten med kontakter 
som vunnits under projektets gång. Konceptvalsmetoder och matriser är ett annat 
hjälpmedel som bidrar till att de viktiga faktorerna i projektet tas upp och försäkrar om 
att alla vinklar av problemet har studerats.

Gåbordet som utvecklats skall användas i en sjukhusmiljö snarare än i en hemmamiljö. 
Detta visas dels på reglagen som är utplacerade för att kunna nås snabbt utav personal 
så att denne kan styra och stötta patienten så lätt som möjligt under gåträningen eller 
förflyttningen. Exempel på detta är höjningsmekanismen som kräver att en assistent 
sänker bordet. Gåbordets ram är även anpassat att i ett utav dess lägen kunna komma 
runt en rullstol för att passa in i sjukhusmiljöer där gåbordet ofta används till att för-
flytta patienter mellan sängar och rullstolar. Höjningsmekanismen har varit mycket 
i fokus under utvecklingen då resten av gåbordets funktioner påverkats av hur den 
centrerade lösningen utformats.

Konceptutveckling och konceptval
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5.1. Utvärderingsmetoder
För att minska mängden koncept och plocka ur guldkornen används olika utvärder-
ingsmetoder som bidrar till att projektgruppen effektivt tittar på problem och lösnin-
gar från nya vinklar och på ett effektivare synsätt (Cross, 1995).

 5.1.1. PNI
För att strukturera resultatet från idégenereringen kan PNI användas. PNI står för Posi-
tivt, Negativt och Intressant(Fig 23). Metoden går ut på att medlemmarna i övningen 
anger just vad de finner är positivt, negativt samt intressant hos de olika koncepten. 
Detta sammanställs sedan till en tabell där det tydligt visas vilka egenskaper hos kon-
cept som uppskattats (Cross, 1995).

PNI är en snabb metod som utfördes på ett flertal olika delar av projektet där många 
koncept tagits fram. Bland annat resulterade en session av PNI i att tydliggöra att en 
snedställd pelare på mitten av gåbordets framsida har mycket fler fördelar än pelare 
på vardera sida utav ramen. Det ger mer gångplats för patienter då de kommer ut en 
bit ut från fören och ger dem därmed ett mer centrerat läge i ramen. Patienter kan då 
ta snedsteg utan att slå i fötter eller smalben i ramen.

 5.1.2. Kombinering av koncept
De intressanta resultaten som utvunnits från metoderna och diskussionerna visualis-
eras med hjälp av tabeller och matriser. Dessa kombinerades och utvecklades till nya 
koncept för att skapa bättre versioner av koncepten. Ett exempel på en kombination 
som förde projektet framåt är att vinschlösningen kunde kombineras med gasfjädrar 
för att få en halv automatisk vertikal rörelse i höjningsmekanismen.  Handtagen kunde 
också kombineras med en kulled för att skapa en ökad inställningsmöjlighet(Fig 24).

Fig 23.  PNI står för posi-
tivt,	negativt	och	intres-
sant,	 och	 är	 en	 metod	
som	hjälper	gruppen	att	
analysera	och	välja	olika	
koncept.

Fig 24. 	Ett	exempel	på	en	kombination	mellan	två	koncept	som	resulterar	i	
ett	handtag	med	en	kulled	för	ökad	inställningsmöjlighet.

P: Plats för rullstol, låg profil
N: Risk att vara instabil med tre hjul
I: Tre hjul, hjulen sitter utåt
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5.2. Funktionsmodell
Redan under idégenereringsprocessen började en funktionsmodell byggas. Detta ar-
bete fortsatte under konceptutvecklingsdelen där olika förslag snabbt kunde byggas 
upp och förslag kunde testas i praktiken (Fig 25). Funktionsmodellen var ett mycket 
bra sätt att ta reda på om idéer och koncept fungerade. Modellen byggdes om och 
förbättrades mer under projektets gång. Det byggdes bland annat olika höjningsme-
kanismer under studierna, däribland en baserad på en domkraft. Bygget hjälpte även 
till att undersöka vilken vinsch som med rätt utväxling passade projektet bäst. Funk-
tionsmodellen är skalenlig och har byggts på ett sätt som liknar den slutliga produk-
ten. Vissa element är flyttade eller ändrade men dess uppgift är att visa de funktioner 
som utvecklats.

5.3. Höjning
En viktig punkt för höjningsmekanismen var att denna skulle kunna lyfta en patient 
utan att lyftet medförde allt för stor ansträngning på vårdare eller patient. Därför sattes 
en minimum lyftkraft på 600 Newton vilket är dubbelt så mycket som det starkaste 
gasfjäderutrustade gåbordet som finns idag. Det skulle vara fördelaktigt om höjningen 
kunde ske i två olika steg där ett steg “laddade” upp det nästföljande. Exempelvis först 
pumpa upp ett tryck i en tank och därefter använda trycket för att lyfta gåbordet som 
ett andra steg. De två stegen eftersträvades för att ge assistenter möjlighet att rikta all 
sin fokus på patient under höjningen. Optimalt skulle höjning och sänkningsfunktio-
nen likna det motordrivna gåbordens där det inte krävs någon kraft för att lyfta eller 
sänka men ändå inte bli allt för dyr att tillverka.   

Det undersöktes olika lösningar för att höja/ sänka armstödet på gåbordet och flera 
relevanta tillvägagångssätt hittades. Ur användarsynpunkt är det ultimata fallet att 
skötaren genom ett hand- eller fotreglage ha möjlighet att ändra höjden på armstö-
det. Då proceduren att få patienten från sittande till stående är en av de mest kritiska 
i förloppet skulle ett enkelt reglage medföra en ökad fokusering på patienten. 

Fig 25. En	 funktionsmodell	byggdes	 för	att	 testa	olika	 idéer	och	koncept	
under	projektets	gång.
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 5.3.1. Pneumatik
Pneumatik eller tryckluftsberoende höjning studerades, vilket innebär att vanlig 
luft trycks ihop och komprimeras i en behållare för att sedan kunna användas som 
drivmedel. Pneumatik används bland annat idag i stötdämpare för bil och cykelhjul 
eller bromsar på tåg och bussar. Efter mycket undersökning och kontakt med diverse 
branschföretag framgick det att en sådan konstruktion inte var relevant, pga. tryck, tid 
och att det helt enkelt var för tungt att pumpa upp tanken till det tryck som krävdes 
för att driva en cylinder. Men att direkt pumpa upp en cylinder var möjligt, t.ex. hy-
drauliskt. 

 5.3.2. Hydraulik
En hydraulisk lösning hade bestått av en fotpump som är kopplad till en tryckcylinder 
som hade ersatt gasfjädern. Med ett korrekt justerat system hade bordet höjts och 
sänkts med en godtagbar hastighet. Systemet började dock närma sig kostnaderna 
hos en eldrivet bord, och då funktionen fortfarande är sämre än det eldrivna valdes 
hydrauliken bort.

 5.3.3. Domkraft
En teori som studerades var att använda en domkraft som genom pumpning skulle 
höja en saxkonstruktion. Domkraften planerades vara fäst i saxkonstruktionens botten 
och pressa upp resterande konstruktion. Saxkonstruktionen fungerar med hjälp av en 
utväxling som tillåter att bordet höjs hela sin längd, när domkraften bara lyfter 100mm 
med en stor kraft (Fig 26).

Denna upphöjningsfunktion skulle medföra att assistenten skulle pumpa med foten 
och därmed ha båda händerna fria för att hjälpa patienten i hela upplyftningsfasen. 
För att få ned konstruktionen vrids ett reglage som släpper trycket i domkraften och 
medför att gåbordet sänks. En funktionsmodell av detta koncept byggdes för att testa 
i praktiken, se fig 27. Det visade sig dock att konstruktionen var alltför ineffektiv så 
denna lösning valdes bort. 

Fig 27. 	Funktionsmodell	av	domkraft	med	saxkonstruktion.

Fig 26. 	 Saxkonstruktionen	 fungerar	med	hjälp	 av	 en	utväxling	 som	
tillåter	 att	 bordet	 höjs	 hela	 sin	 längd,	 när	 domkraften	 bara	 lyfter	
100mm	med	en	stor	kraft.
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 5.3.4. Vajer
Vajersystemet består utav en vinsch liknande de som används till båtar för att dra ihop 
segel, samt en vajer och två stödpelare (Fig 28). Dessa är i sin tur fastsvetsade i ramen 
för att ge hela konstruktionen stabilitet. Den 5 mm tjocka vajern löper från vinschen 
upp till armstödsbordet och pumpas sedan ned med hjälp av ett fotreglage. Systemet 
har en gasfjäder med kraft på 800 Newton som hjälper patienten att resa sig utan att 
en sjuksköterska behöver lyfta utan bara kan fokusera på att stödja. Gasfjädern har en 
inbyggd dämpning vilket i sin tur innebär att en patient inte kommer skjutas i höjden 
av den stora kraft som gasfjädern innehar. 

Vinschen som testades hade en utväxling på 1:5 vilket gjorde att kraften som krävdes 
att trycka ned gasfjädrarna förminskas till en femtedel, dvs. 160 N (Fig 29). I och med 
kraftutväxlingen krävs det däremot att vajern dras ned en längre sträcka än om den 
varit direktkopplad vilket i sin tur gör att det tar längre tid. Balansen mellan kraft och 
tid var en stor del av utvecklingen utav vajersystemet. För att ge sjuksköterskor möj-
lighet att kunna hjälpa patienter få en så bekväm höjning och sänkning som möjligt 
är systemets reglage placerat i fothöjd. Det ger sköterskor möjlighet att använda båda 
sina händer till patient samtidigt som de reglerar höjden. Fotreglaget är placerat runt 
hela grundpelaren för att det skall kunna nås från båda sidor av gåbordet.

Vinschen är utrustad med en slirbroms vilken i sitt naturliga läge är bromsande. Detta 
för att den inte ska släppa efter och åka upp efter varje tag som tas. Bromsen samt vin-
schreglaget är kopplat ihop med fotpedalen. De båda delarna tvingas upp med hjälp 
av var sin fjäder vilket därmed även för fotpedalen uppåt. Genom att de båda delarna 
sitter ihop släpps slirbromsen samtidigt som vinschen viras ihop och på så vis skapas 
ett pump som drar in vajern samt håller konstruktionen uppe när bordet används.

Det diskuterades om pumpningen skulle ske på uppvägen istället men fördelarna att 
inte behöva pumpa på vägen upp överväger de på nedvägen. Höjningen är det mest 
kritiska momentet där patienten behöver mest stöd utav assistenten.
Hela höjningskonstruktionen är inneslutet i ett plasthölje som är tätat med hjälp av 

Fig 28. 	Vajersystem	med	vinsch	sammankopplat	till	gasfjädrar.

Fig 29. 	Vinsch	som	användes	vid	test.
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gummilister. Detta beroende på att inte smuts eller andra partiklar ska komma in i 
mekanismen och göra den mindre effektiv. Denna konstruktion medger så få lister 
som möjligt och därmed minimal möjlighet för smuts och bakterier att komma in i 
konstruktionen. 

5.4. Broms
Bromsen som utvecklades var specificerad att ha en snabb lösning, därför var ett cen-
trallås på tal redan i en tidig fas i projektet . Då dagens hjul måste låsas var för sig 
medför att dessa inte används fullt ut eller inte alls. En broms med centrallåsning ger 
assistenten möjligheten att på ett enkelt och snabbt sätt låsa alla hjul på samma tid 
som ett hjul låstes tidigare. Detta innebär att personalen inte kommer tvingas hålla 
emot gåborden när patienter kliver på utan att bromsen kommer fungera som den är 
uttänkt. I och med mindre ansträngning från personalens sida kommer mindre förs-
litningsskador orsakas på grund av felaktiga arbetsställningar eller för tungt arbete. 
För att effektivisera bromsen undersöktes det om momentet kunde kombineras med 
ett annat på gåbordet. Då ramen skulle tillåta en rullstol att föras in mellan bottenm-
edarna tittade gruppen på möjligheten att ramen breddades när bromsreglaget try-
cktes ner. Ett annat alternativ var att bordet skulle bromsas så fort höjningspumpen 
användes. Om bordet skulle bromsas samtidigt som höjningen skulle det däremot in-
nebära problem när användaren vill bromsa gåbordet vid andra tillfällen än vid höjnin-
gen då den mekanismen skulle låsas upp och då medge en ofrivillig höjning av bordet.
 
 5.4.1. Upplyftningsbroms
Ett sätt att bromsa gåbordet som diskuterades tidigt var att på ett eller annat sätt lyfta 
upp minst två av hjulen (Fig 30). Tankar fanns på att bygga in dessa i de stöttande 
pelarna som finns på vardera sida av ramen. Den beräknade kraften att lyfta upp dessa 
hjul när en patient samtidigt stöttar sig på gåbordet beräknades allt för stor för en 
ensam assistent att orka med vilket medförde att konceptet vidareutvecklades till en 
nedfällning utav någon form av platta. 

Fig 30. 	Bromsning	genom	att	hjulen	lyfts	upp	och	förlorar	kontakten	
med	golvytan.
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 5.4.2. Markkontaktsbroms
Ett koncept var att fälla ned antingen en dyna eller hela ramen som genom friktion 
bromsar gåbordet, se fig 31. Detta för att minimera antalet delar som bromsen in-
nefattar. Att fälla ned en platta skulle dock innebära att den hela tiden skulle hänga 
någonstans under ramen och ta upp plats. Detta skulle förminska det utrymme pa-
tienter har att röra sig på och hämma själva gångträningen. Därför utformades en ned-
fällning av ramen vilket skulle minimera platsen som bromsytan kräver. En nedfällning 
av ramen skulle å andra sidan innebära att hjulen på något sätt skulle kopplas loss och 
sen på igen . På samma sätt som upplyftningsbromsen skulle detta bli för tungt för en 
sjuksköterska att lyfta. 

 5.4.3. Vajercentralbroms
Den slutgiltiga lösningen blev att varje hjul är kopplat till en vajer som löper inuti ram-
konstruktionen. Vajern är i sin tur kopplat till ett fotreglage som enkelt kan tryckas 
ner utav assistenten (Fig 32). Vid nertryckning så dras vajrarna åt och reglaget förblir 
nertryckt samtidigt som varje hjul låses separat. Låsningen bromsar hjulet i riktning 
och ger friktion på däcket vilket motverkar rullning, detta för att ge maximal stabilitet 
när bordet skall höjas och sänkas. När bromsen skall lossas igen trycker vårdaren på 
reglaget igen och bordet låses upp. För att skapa klarhet vilket reglage som bromsen 
är kopplad till är detta målat i en gul färg som också hjulen har.

Fig 31. 	 Bromsning	 av	
gåbordet	 genom	att	 skapa	
friktion	mot	golvet.

Fig 32. 	Bordet	bromsas	genom	nertryckning	av	ett	reglage.
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5.5. Hjul
Ett önskemål från användarna var att gåbordets bakhjul skulle vara låsbara i riktning 
för att skapa en ytterligare stabilitet för vissa patienter. Efter tester på det befintliga 
gåbordet fastställdes ett krav på att hjulets diameter inte fick underskrida 120 mm 
samt att den maximala höjden på hjulkonstruktionen fick vara 160 mm. 
Det nya hjulet är baserat på Gate Bures tidigare hjul och har samma storlek, men är 
anpassat till ett centrallås samt en separat riktningsbroms. Det består av sju plastde-
taljer, hjulet, två kullager och en skruvinfästning i ramen (Fig 33). Riktningsreglaget är 
en kort vridspak som sitter belägen på varje separat hjul. Den är diskret och målad i 
en svart färg för att inte misstas som en broms, då detta kan medföra olyckor och per-
sonskador. Alla fyra hjulen på gåbordet är av samma konstruktion, men på de hjul där 
riktningslåsning ej önskas plockar konstruktören enkelt bort reglagedetaljen. Riktning-
sreglaget påverkar inte det vanliga bromsmomentet och om det är bortkopplat låses 
hjulen som vanligt.

Designen är förändrad från tidigare hjul. Istället för att använda ett litet kullager valdes 
ett större lager som öppnar upp hjulet. Det är målat i samma gula färg som bromsre-
glaget. Den öppna designen följer formspråket på bordet som en öppen och avsmal-
nad konstruktion (Fig 34) Fig 33. 	Skiss	på	koncept	av	låsmekanismen	i	hjulet.

Fig 34. Det	nya	hjulet	har	en	
öppen	design.
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5.6. Armstödsplattor
Den främsta kontakten patienten har mot gåbordet är på armstödsplattorna. Dessa är 
klädda med ett polyesterhölje och är stoppade med ett mjukt skum för komfort. Det är 
ett material som är enkelt att torka av och tål mycket påfrestningar, både kemikaliska 
och fysiska vilket gör läder till ett mycket bra material att använda. I dagsläget utvidgas 
viloplattan genom att en skruv lossas under vardera platta vilket släpper på den bakre 
delen av plattan. Det gör att den enbart sitter fast i en ledad axel i den främre delen 
av plattan. Armstödsplattorna vidgas alltså enbart i den nedre delen vilket medför att 
större patienter inte kommer ända in i konstruktionen och dessa får stå längre bak. 
Det kan i dessa fall bli svårt för patienterna att nå handtagen och användningen blir 
mindre bekväm för dessa personer.

Armstödplattorna som utvecklades sökte en vidgningsfunktion som inte enbart vid-
gades i de bakre delarna utan att hela mellanrummet mellan dynorna skulle öka. Det 
utformades en variant där plattorna gled snett ut från mittkonstruktionen (Fig 35) och 
på så vis ökade arean mellan dynorna. Detta skulle däremot blivit alltför ostabilt när 
en patient häver sin tyngt över dessa i sitt innersta läge vilket innebar att konceptet 
utvecklades till att hela ramkonstruktionen vidgades för ökat ståutrymme.

5.7. Handtag
Problemen med de befintliga handtagen var att de bara var inställbara i ett led och 
därmed inte kan ställas in för alla patienter. För att användare ska kunna få en så 
bekväm upplevelse som möjligt av gåbordet är handtagen viktiga. Formen av själva 
handtagen ska ha en god ergonomisk passform för att vara bekväma att hålla i både 
med avseende på form och material.  Det viktiga med inställningsmöjligheten utav 
dessa för att exempelvis passa strokepatienter. Handtagen som utvecklades skulle 
kunna ställas in efter vilken användare som helst och dessutom vara sköna att greppa. 
Material och greppformen på dagens varianter är redan bra vilket gjorde att inte mer 
tid lades ned för att utveckla dessa utan att fokus lades på att få så stora inställn-
ingsmöjligheter som möjligt (Fig 36). För att få detta diskuterades handtag vilka var 

Fig 35. 	 En	 effektivare	 vigdnings-
funktion	söktes	för	stödbordet.

Fig 36 . 	Nytt	koncept	på	hand-
tag	med	stora	inställningsmöj-
ligheter.
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vridbara på flera platser med hjälp av gångjärn samt handtag i form av en inställbar 
båge vilket skulle medföra stora greppmöjligheter. En funktionsmodell på en hopsla-
gen variant av dessa två koncept byggdes för att utforska möjligheterna att ställa in 
handtagen. I och med att antalet delar på dessa handtag skulle bli många ersattes 
dessa med en kulled som i sig skulle utföra samma uppgift fast endast kräva två delar 
och två reglage. 

5.8. Ramkonstruktion
Till skillnad från flera gåbord har den nya konstruktionen en pelare centrerad framtill 
istället för en på varje sida. Den nya öppna konstruktionen medför att vårdaren en-
klare kan komma åt att stödja patienten och nå höjreglaget. Designen tillåter att all 
mekanism på gåbordet samlas på ett ställe och döljs av skyddande kåpor. Staget som 
kopplar samman medarna är nersänkt för att föra vinschen och pumpreglaget när-
mare golvet, detta för att skapa en ökad åtkomlighet för vårdaren. Från mitten sitter 
dubbla rör som löper i varandra för att stabilisera vid höjdreglering. För att gåbordet 
skulle vara kompatibelt med en rullstol men ändå kunna ta sig genom 80 cm dörrar 
stod det klart att ramen på något sätt skulle vara justerbar. Istället för ett extra re-
glage kombinerade projektgruppen breddningen med bromsningsmomentet. När fot-
pedalen för broms trycks ner vidgar sig bottenmedarna mekaniskt via gångjärn innan 
hjulen sedan låser sig, allt med hjälp av vårdarens fotkraft. När bordet sen är bromsat 
och breddat kan vårdaren enkelt föra in en rullstol i ramen. Medarna har längden 600 
mm från centerpelaren för att enkelt kunna föras in mot en toalettstol. Bottenramen 
ligger på en nivå på 240 mm från golvet till överkant för att gåbordet skall passa in 
under sjukhussängar (Fig 37).
  
Ramen är tillverkad i 3 mm tjockt konstruktionsstål som i rörform är bockat och sam-
mansatt med svetsning. Vid breddat tillstånd är ramen 890 mm bred och vid nor-
maltillståndet är den 790 mm. Alla rör i konstruktionen har en diameter på 45 mm. 
Med dessa dimensioner har ramen en sammanlagd vikt på ca 15 kg. Fig 37. 	Koncept	på	bottendel	i	ramen	som	klarar	kraven	på	mått.
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5.9. Material
Gåbordet innehåller ett flertal olika material beroende på de olika delarna. Ramen är 
tillverkad i konstruktionsstål av en relativt låg kvalité medan de mekaniska detaljerna 
kan kräva ett  bättre stål för höjd hållfasthet. Hjulen är till större delen tillverkade i 
plast bortsett från kullager och däck. Handtagen har en greppyta i Polyuretan för ett 
bra grepp. Stöddynorna har en yta som är tillverkad i Polyester.

 5.9.1. Konstruktionsstål   
Gåbordets ramkonstruktion är tillverkat av konstruktionsstål. Stål är en benämning 
på legering mellan järn och kol där kolets procentuella andel ej får överstiga 2 pro-
cent. Förutom järn och kol brukar en del legeringsämnen blandas in för att exempelvis 
Mangan för att förstärka speciella egenskaper såsom hårdheten eller slagtåligheten. 
Konstruktionsstål innehåller i regel mellan 0,2 – 2 % beroende på vilka egenskaper 
som önskas. Ju mer kol som tillsätts desto hårdare blir materialet, med ökad hårdhet 
minskar dock stålets seghet. SIS bestämmer standarder för stålsorter i Sverige, dessa 
standarder stämmer dessutom överens med de standarder som EU satt ut. Stålsorter-
na anger hållfasthetsklass och kvalitet seghetsnivå. Sträckgränsen för konstruktion-
sstål ligger runt 220-1100 MPa vilket är gränsen där materialet börjar deformeras. 
Viktiga egenskaper hos konstruktionsstål är dess goda bockbarhet och skärbarhet. 
Dessutom går konstruktionsstål i allmänhet ypperligt att svetsa (Ullman, 2003).

 5.9.2. Polyuretan
Polyuretan är en härdplast med en god resistans mot kemikalier, detta är positivt då 
handtagen skall tåla tvättning och desinfekterings medel. Uretanerna finns i flera ol-
ika varianter med skilda egenskaper, de kan vara allt från gummielastiska till hårda. I 
handtagen önskas en medelelastisk yta av typen elastisk, solid Polyuretan som tillåter 
ett stabilt grepp (Strömvall, 2002).

 5.9.3. Polyester
Likasom Polyuretan är Polyester en härdplast. Materialet har egenskaper såsom 
att det kan formas till textilfibrer och en god kemikalieresistens. Dessa egenskaper 
gör Polyester som ett lämpligt material för armstödsplattorna (Strömvall, 2002).

5.10. Tester
För att testa om gåbordet klarar de påfrästningar som ställs utfördes en del olika 
analyser. Manikiner användes för att analysera handhavandet medan en FEM ana-
lys användes för att kontrollera att bordet klarade hållfasthetskraven.



42
Utveckling av gåbord

Petter Dahlqvist & Gustav Eriksson

 5.10.1. Manikiner
För att undersöka olika ställningar som vårdare och patienter kommer att ställas i vid 
användandet av det utvecklade gåbordet användes manikiner. Manikiner är datorani-
merade figurer som används för att se hur människokroppen reagerar i olika posi-
tioner. Detta gjordes dels med hjälp av cadprogrammet ProEngineers manikinfunk-
tion samt med ergonomiprogrammet Jack. Tack vare dessa manikiner kunde delar av 
det slutliga resultatet studeras virtuellt då funktionsmodellen som byggts bara visade 
grundfunktionerna och inte var tillräckligt lik det slutgiltiga resultatet. Höjden på sänk-
pedalen undersöktes för att se att inte personal tvingas stå i obekväma ställningar 
under sänkning av patient (Fig 38). Det syntes ingen onormal ansträngning hos mani-
kinen under detta moment genom onormala ställningar eller dålig med plats för fot. 
Vårdaren kunde även lätt nå patienten samtidigt som denne trampade på pedalen. 
Det uppstod inte några problem för patient under sänkningen, denne kunde enkelt få 
plats att böja sig ned. Manikinen i Jack undersökte greppvänligheten hos handtagen. 
Eftersom manikinerna är datoranimerade figurer är det svårt att ställa in dem i helt 
korrekta positioner vilket kan leda till felaktiga resultat. Trots detta gav de en bra bild 
på hur stor den slutliga produkten blir samt en bild på hur användandet kan se ut.

 5.10.2. FEM Analys
Då gåbordet ska användas av människor som har svaga ben kommer mycket av deras 
tyngd att läggas på konstruktionen. Det är mycket viktigt att bordet klarar av dessa 
belastningar så att patienter kan får ett förtroende för den medicinska utrustningen 
som ska ge användaren en trygg känsla. Kravspecifikationen beskriver ett krav på att 
användare upp till 150 kg ska använda gåbordet.

Ett sätt att se om konstruktionen klarar de beräknade lasterna är att testa modellen vir-
tuellt i ett CAD-program. Pro Engineer har en inbyggd modul som hjälper användaren 
att kontrollera deformation och hållfasthet på en konstruktion vilket användes för att 
se till att gåbordets delar håller. För att testa dessa valdes ett stålmaterial med en 

Fig 38. 	Reglagens	placering	undersöktes	med	
hjälp	av	manikiner.
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sträckgräns på 200 MPa och lade på en kraft på 3000 N dvs. kravet för användarnas 
1500 N (150 kg) plus säkerhetsfaktorn 2 för att kunna garantera att gåbordet inte går 
sönder under användning. Dessa krafter placerades på en uppbyggd trådmodell som 
visar en konceptuell bild av grundkonstruktionen som tar all kraft. Trådmodellen har 
utrustats med 45 mm rör med en tjocklek på 3 mm precis som den slutliga produkten 
avses ha. Förenklingen till en trådmodell gjordes för att underlätta för programmet 
och därmed minimera de felkällor som kan finnas. Delar som inte beräknades ta någon 
större kraft togs därmed bort och kraften från patienten placerades på konstruktion-
ens mest kritiska punkt, i toppen utav de fullt utdragna stödpelarna. Alla beräkningar 
i Mechanica utfördes i gåbordets högsta läge och hjulen sattes som fast inspända dvs. 
bordet är helt stillastående. Spänningsfördelningen visas i fig 39 där den främsta kraf-
ten syns på de tvärgående balkarna mellan de två pelarna och baskonstruktionen. 
Dessa balkar utsätts för en spänning på 100 MPa. I och med att materialet klarar av en 
spänning på 200 MPa innebär detta att konstruktionen klarar av de utsatta krafterna 
mycket väl och det är inget som behöver konstrueras om. 

När gåbordet är helt uppe och belastas med 3000 Newton deformeras de diagonala 
pelarna ca 15 mm i toppen av konstruktionen (Fig 40) vilket är den största deformatio-
nen som konstruktionen utsätts för. När maxlasten för gåbordet, 1500 Newton, belas-
tar pelarna böjs toppen av dem ungefär 7.5 mm vilket vid den höjden och belastning 
är ett acceptabelt värde. Gåbordet håller väl för alla hållfasthetskrav som satts upp för 
en brukare på 150 kg. Spänningen som erhölls var obetydlig och konstruktionen fick 
en acceptabel deformation. I och med detta klarar de dimensioner på rör som satts ut 
förhållandena mycket väl. 

5.11. Diskussion Konceptutveckling
Konceptutvecklingsdelen flöt till stor del samman med idégenereringen vilket gjorde 
detta till en väldigt lång del av projektet. Detta medförde även att vissa delar av 
gåbordet fortfarande var i idéstadiet medan andra vid samma tidpunkt var näst intill 
klara. Framförallt satsades stor energi på att få fram en så bra höjningsmekanism som 

Fig 39. 	 Ringarna	
markerar det 
svagaste	 delen	 av	
konstruktionen.

Fig 40.  Vid 
3000	 N	 belastning	
deformeras  pelar-
na	15	mm	i	toppen.



44
Utveckling av gåbord

Petter Dahlqvist & Gustav Eriksson

möjligt då detta var något som ansetts vara en utav de viktigaste förändringarna som 
projektet skulle utföra. För att uppnå en så automatisk rörelse i höjningen som möjligt 
drogs slutsatsen att pneumatik eller hydraulik skulle användas. Detta med hjälp av en 
cylinder som reglerade höjden vilken i sin tur var kopplad till någon form av tryckkälla. 

Dessa tillvägagångssätt bidrog till konflikter med kravspecifikationen då det var spe-
cificerat att gåbordet skulle kosta mindre än ett gåbord med elmotor samtidigt som 
det skulle kräva så lite underhåll som möjligt. Det valdes därför att inte använda ut-
bytbara gasbehållare för att driva cylindern. Istället formades idéer om att assistenten 
kunde med hjälp av hand- eller fotkraft pumpa upp det trycket som behövdes likt en 
cykelpump och på så sätt pumpa upp ett tryck manuellt i en tank innan användning. 
Därefter skulle trycket släppas ut med hjälp av ett reglage och på så vis skulle höjnin-
gen styras samtidigt som vårdare kunnat rikta stort fokus på patient. 

Underhållet med att behöva byta ut tryckcylindrar skulle även försvinna. Dessa idéer 
gavs upp vid vidare studier då kraften att pumpa upp trycket i behållaren skulle bli 
alldeles för stor. Detta ledde vidare till förslag om fotpumpar som sänkte en eller flera 
starka gasfjädrar som den slutliga höjningsmekanismen består utav. Funktionsmodel-
len var något som bidrog starkt till progressen i konceptutvecklingsfasen. Med hjälp av 
modellen testades förslag och på så vis kunde idéer bekräftas eller avvisas. Projektet 
erhöll ett gåbord från KSS vilket minimerade byggandet av själva modellen och fokus 
kunde riktas på att analysera de olika delarna i konstruktionen. I och med att funktion-
smodellen användes i utvärderingssyfte utnyttjades inte metoder i den utsträckningen 
som de kunde ha gjorts. Att testa förslag på funktionsmodellen tog visserligen mer tid 
än att utföra en utvärderingsmetod men det gav däremot ett säkrare svar. PNI var den 
främsta metoden som användes under fasen eftersom den ansågs vara snabb och ef-
fektiv. Den visade tydligt på de viktiga detaljerna i varje del av projektet och utfördes 
därmed som en start på konceptutvecklingsfasens alla delar. 

Fler metoder kunde ha används under projektets gång där ett antal idéer provades 
på funktionsmodellen vilka kunde ha strukits snabbare med hjälp av ett utvärderings-

verktyg.Ett annat mycket användbart verktyg under konceptutvecklingen var 3D- 
modelleringsprogrammet Pro Engineer vilket visade tydligt hur stora delarna som 
utvecklades var och hur de bäst skulle passas samman i den stora strukturen. 
Verktyget togs in för sent i projektet i förhållande till hur pass mycket det hjälpt 
till att föra resultatet framåt. I och med att projektet inte utfördes mot ett före-
tag utan egen tillverkning kunde inte projektet stöttas med tillverkningsråd eller 
tillgång till verkstad vilket gjorde att konceptutvecklingsfasen tog mer tid än den 
kunde behövt. En annan del som inte projektet har tagit upp är ekonomin. 

Eftersom Kärnsjukhuset inte tillverkar egna gåbord har de enbart tillgång till sina 
inköpspriser på gåborden. Detta gör det mycket svårt att beräkna kostnaden på 
det nya bordet och på grund av detta utelämnades den ekonomiska biten utav 
projektet. En annan bit som försummades under konceptutvecklingen är testnin-
gen utav de slutliga koncepten. För att kunna bevisa de slutliga resultaten med 
hjälp av användartester och isotester krävs en bättre funktionsmodell som visar 
det slutliga resultatet. Då projektet inte hade förfogade över någon större budget 
kunde inte en modell byggas som var närmre det slutliga resultatet. Isotester som 
planerats att utföras var bland annat test på bromsarna i olika lutningar som SS-
EN ISO 11199 (2005) beskriver. Däremot beskriver modellen höjningsmekanis-
men på ett bra sätt där personer kan känna hur höjningen kommer att gå till på 
det färdiga bordet. Användartesterna blev utelämnade även de på grund av tids-
brist och på grund av att inga fotpedaler till sänkningen byggts. På funktionsmod-
ellen beskrivs själva kraften på gasfjädrarna tillsammans med en vajerlösning som 
påminner om den slutliga. Vinschlösningen på funktionsmodellen dras däremot 
ned för hand vilket innebar problem vid testning. För att kunna testa funktionen 
på den slutliga produkten användes istället manikiner i programmet Jack tillsam-
mans med cadprogrammet Pro Engineers manikiner. Dessa visar upp hur stort 
bordet är och ger en känsla över hur högt sänkpedalerna sitter i förhållande till 
vårdaren. Det skulle självklart varit bättre med tester på människor men manikin-
erna visar ändå upp de önskade funktionerna på ett effektivt sätt.
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6Resultatet av arbetet blev en ny typ av gåbord som kombinerar gasfjäderbordets låga 
underhåll med automatiken i elbordets höjningsfunktion. Höjningsmekanismen är 
baserad på gasfjädertekniken men har en ökad lyftkraft som påminner om elbordets.
Lyftkraften på gåbordet har höjts till 800 N vilket är drygt 5 gånger mer än på kärn-
sjukhusets gasfjäderdrivna bord som används idag.

Gåbordet är anpassat efter en vårdmiljö där patienten alltid har möjlighet till assistans 
från vårdare. Detta innebär att alla reglage och funktioner är anpassade att skötas av 
vårdpersonal istället för patienten själv. Pelaren som stödbordet är fäst vid är placerad 
framtill, i mitten av konstruktionen. Detta innebär att all mekanism som gåbordets 
funktioner kräver kan centreras runt denna, och sedan täckas över med en skyddande 
kåpa. Pelarens placering är inte bara effektiv ur konstruktionssynpunkt utan bidrar 
även till en öppnare konstruktion i helhet. På grund utav detta kan vårdare enkelt 
komma åt att stödja patienten innanför ramen.

Resultat
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6.1. Reglering av höjd på stödbordet
Problemen med dagens gasfjädergåbord var att de var tunga att trycka ner och hade 
en låg lyftkraft. Detta har lösts genom att öka lyftkraften på gasfjädrarna till 800 N och 
använda en vinsch för att pressa ihop dessa.

I högsta utförande är längden mellan golv och stödbord 1250 mm och i lägsta läge 860 
mm. Gasfjädrarna som används har en slaglängd på 400 mm, då dessa är snedställda 
i den centrerade pelaren på gåbordet lutas dessa 15°. Det innebär att den vertikala 
slaglängden blir 390 mm. Regleringen sker med hjälp av två separata höj och sänk 
pedaler som i sin tur är kopplade till vinschen. Dessa är placerade på varje sida av 
gåbordet (Fig 41). Pedalerna sköts utav personalen som samtidigt har händerna fria 
för att stödja patienten.

Fig 41. 	Det	nya	gåbordet	har	en	uppsät-
tning	reglage	på	varje	sida	för	att	förenkla	
för	användandet	för	personalen.
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 6.1.1. Vinsch
Vinschen består i huvudsak av två kugghjul, en hävarm och en bromsmekanism. Sam-
manlagt består hela vinschen med dess mekanismer av 15 stycken delar, se fig 42. 
Kugghjulen är dimensionerade så att det större hjulet, som har samma storlek som 
vajerrullen är 100 mm i diameter, och det mindre har en diameter på 50 mm. Till det 
lilla kugghjulet sitter en hävarm ansluten, denna har en längd på 150 mm. Vinschen får 
på grund av dessa faktorer en utväxling på 1:14. 

Utväxlingen innebär att en kraft på ca 60 N måste tillämpas för att föra ner fjädrarna. 
Med denna utväxling tar det ca 6 fotpump att föra ner bordet hela bordet vilket är 
400 mm. Varje pump roterar hävarmen 180° för att maximera effekten på varje pump. 
Efter undersökningar av gåbordets användargrupper som är 5- 95 percentil, mellan 18 
och 64 år, visade det sig att medellängden för dessa är 170 cm. Om gåbordet är inställt 
för dessa har det en höjd på ca 1070 mm, då krävs det endast 4 pump för sänkning av 
stödbordet (Fig 43)

Fig 43. 	En	vinsch	med	en	kraftutväxling	på	1:14	används.

Fig 42. 	Vinschen	består	av	15	delar.
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Fig 44. 	Sänkningen	av	stödbordet	visas	i	tre	steg.

 6.1.2. Sänkning
Sänkningen sker med hjälp utav pumpreglage som är kopplade till vinschens hävarm 
(Fig 44). Pumpen glider i en skena som är placerad på mittpelaren på gåbordet. Mel-
lan hävarmen och pumpen finns en vajer som överför vårdarens fotkraft till vinschen.  
Pedalen är placerad 370 mm ovanför lägsta punkten på gåbordet, därmed golvet. 
Denna höjd krävs för att dra hävarmen 180° vid varje pump, och på så vis uppnå den 
högsta möjliga sänkhastigheten. När den trycks ner rör den sig vertikalt med en lutning 
på 15°. Hävarmen på vinschen har en dragfjäder som efter varje pump drar tillbaka 
armen i grundposition, på så vis förs även pumppedalen upp i sitt grundläge.
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 6.1.3. Höjning
När bordet skall höjas trampar vårdaren ner den mindre pedalen, se fig 45. Liksom 
höjningsmekanismen glider dessa pedaler i en skena på ramen. På varje sida är pedalen 
placerad vid sidan om höjningsreglaget. Då pedalen trycks ner pressas ett stag ner som 
är kopplat till vinschens bromsmekanism. Bromsmekanismen består av en bromskloss 
och en fjäder som trycker denna mot vinschens axel. Under vinschens ytterhölje sitter 
en hävarm som pressar ihop fjädern vid höjningsögonblicket. Då fjärden pressas ner 
släpper bromsklossen successivt sitt friktionsgrepp och vinschen låses upp (Fig 46).

Då vinschen inte längre tvingar ner gasfjädrarna höjs dessa med en mjuk rörelse tills 
vårdaren släpper pedalen.Pedalen som används för sänkning är 180 mm lång och 
därmed större än höjningsreglaget som är 50 mm långt. Sänkningsreglaget är större 
och förmedlar till användaren att det är på den pedalen som kraft skall tillämpas.

Fig 45. 	Höjning	sker	med	hjälp	av	den	mindre	pedalen.

Fig 46. 	Höjning	sker	med	hjälp	av	den	
mindre	pedalen.
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6.2. Broms
Bromsen på det nya gåbordet har utvecklats till en centrallåsning. Med hjälp av vajrar 
som löper genom rörkonstruktionen pressas en plastdetalj ned på hjulen när bromsby-
geln pressas ned mot marken, se 6.4. Hjul . Detta tillåter en snabb och enkel användn-
ing vilket kommer medföra att personal enklare kan bromsa och därmed använda sig 
av den oftare. Bromsbygeln är placerad under höjreglaget vilket gör att sjukvårdaren 
är tvungen att bromsa bordet när höjning och sänkning ska ske (Fig 47). 

Placeringen är vald för att göra höjnings- och sänkningsmomenten så säkra som 
möjligt och medföra att inga fel kan begås under dessa situationer. Det är viktigt att 
bordet är stillastående när det ska höjas respektive sänkas för att medföra att personal 
får så god arbetsställning som möjligt samtidigt som de kan ge mer uppsyn till patient. 
I och med bygelns placering under de andra reglagen innehålls en begränsning som 
gör det omöjligt att pumpa på bordet om det inte är låst. Dessutom är bromsbygeln 
målad med en gul färg tillsammans med hjulen för att användare lätt ska kunna koppla 
ihop funktionen på bromsen (Fig 58).

Fig 47. 	 För	att	pumpa	
bordet	måste	 bromsen	
vara	aktiverad.

Fig 48. 	Bromsbyglarna	är	placerade	på	var	 sin	
sida	 av	 gåbordet	 och	 är	målade	 i	 samma	 gula	
färg	som	hjulen.
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6.3. Breddning
Samtidigt som bordet bromsas vidgas även ramen med 5⁰ på vardera sida. Detta med-
för en vidgning på gåbordets bakersta del från dess naturliga bredd på 790 mm till 890 
mm och medför att rullstolar kan föras in i konstruktionen, se fig 49. Medarna som 
löper längst sidorna i bottenkonstruktionen är utrustade med var sitt gångjärn vilka 
medför denna breddning. För att medarna ska dras in igen när bromsen släpps samt 
hålla sig i sitt inneläge när gåträngingen sker är dessa kopplade till mittkonstruktionen 
med hjälp av var sin fjäder som drar dessa inåt. För att bromsningen och breddningen 
ska kunna stanna i låst och breddat läge krävs det att bromsbygeln stannar i sitt nedre 
läge så att vajrarna är åtspända. Genom att använda en tringelformad bricka med ett 
spår i följer en detalj på bromsbygeln spåret och tvingar bygeln fast i bromsat läge (Fig 
59). Den triangelformade brickan är placerad intill bromsbygeln mot den mittersta 
konstruktionen och är kopplad till bromsen med hjälp av en detalj på bromsbygeln. 
Detaljen löper i dess bana och tvingar funktionen att utföras på rätt sätt. 

I figur 50 (1) är den tringelformade brickan placerad i sitt naturliga förhållande till 
bygeln som är i upplåst läge. När bromsen sedan pressas ned rör sig bygeln i brickans 
spår vilket visas i figur 50 (2). Bromsbygeln är utrustad med en fjäder som drar denne 
rakt upp. I och med att bygeln vill uppåt leds detaljen in i figur 50 (3) vilket är dess låsta 
och breddade läge. När bygeln efter det pressas ned igen leds detaljen ned i figur 50 
(4) och tillåter därefter bygeln att fjädra rakt upp igen tillbaka till ursprungspositionen.

Fig 49. 	Samtidigt	som	gåbordet	bromsas	vidgas	botteramen.
Fig 50. 	 Bromsbrickans	 fyra	 lägen	medför	 att	
bordet	förblir	bromsat	efter	bygeln	tryckts	ner.
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6.4. Hjul
Hjulen är kopplade med hjälp av vajrar till bromsen. När dessa spänns åt dras en plas-
tdetalj åt mot hjulets gummi och tvingar dessa att stannas upp med hjälp av friktion. 
Dessutom låses hjulens riktning för maximal stabilitet i bromsat läge. Hjulen kan i 
obromsat läge vridas 360⁰ för att medföra förflyttning i sidled. På grund av detta krävs 
även en bromsning av hjulens riktning vid ett stannat läge. 

Hjulen består av 11 delar och innehar utöver den vanliga låsfunktionen även möjlighet 
att låsa riktningen på de bakersta hjulen i en obromsad situation. Anledningen till 
detta är patienter som belastar benen fel och drar bordet åt sidan. För att förenkla 
deras gåträning låses de bakersta hjulens riktning vilket medför att dessa enklare kan 
gå rakt och därmed övar sig på att belasta rätt. Reglaget för denna funktion är färgad 
svart och sitter högst upp på de bakersta hjulen (Fig 51). De är formgivna på detta 
sett för att minimera risken att en sjukvårdare misstar dessa som en bromsfunktion. 
När hjulen låses i riktning pressas en mönstrad detalj upp mot en passande bit som 
är placerad i hjulens översta del. Den öppna designen på hjulen följer fromspråket på 
gåbordet som en avsmalnad och lättåtkomlig konstruktion. 

Fig 51. 	Hjulen	har	även	en	
ett	 separat	 reglage	 som	
låser	riktningen	på	hjulet.
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6.5. Handtag
De framtagna handtagen har fått ökade inställningsmöjligheter genom att ha utrustats 
med en kulled i framkant på handtagens konstruktion (Fig 52). Kulleden möjliggör in-
ställning i alla led och vilket fixeras med hjälp av ett skruvreglage vilket är klätt i gummi 
för att medföra så fast låsning utav handtagen som möjligt. Den gummiklädda ytan är 
även välvd för att ge så stor kontaktyta som möjligt. Kulleden gör att vårdare lätt kan 
ställa in handtagen bekvämt även för patienter med svårigheter att vrida sina händer i 
större utsträckning. För ytterligare inställningsmöjligheter är handtaget fäst i gåbordet 
med ytterligare ett skruvreglage (Fig 53). De stora inställningsmöjligheterna är fram-
förallt viktiga för strokepatienter som kan ha svårt att hålla i föremål. Handtagen har 
formats för att ge så bekvämt grepp som mjöligt. Materialet som de är tillverkade i är 
polyuretan precis som på dagens versioner, detta för att ge en mjuk grepp yta som är 
skön att hålla i. Materialet känns i princip som gummi vilket göra att patienter ej ska 
tappa greppet.

Fig 52. 	De	nya	handtagen	har	fler	 inställningsmöjligheter	
och	passar	därmed	fler	patienter.

Fig 53. 	Handtagen	ställs	enkelt	om	med	hjälp	av	två	skruvreglage.
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6.6. Stödbord
Armstödsplattorna på det nya gåbordet har en vidgningsfunktion som rör sig rakt 
ut från mittkonstruktionen. Detta för att större patienter ska komma närmre ramen 
och handtagen vilket gör användandet mer ergonomiskt och därmed kan patienten 
fokusera mer på gåträningen än på ställningen som denne står i. Dessutom har regla-
gen för de båda armstödsplattorna förenats till ett i den nya versionen vilket är placer-
at i mitten utav ramen. När reglaget är iskruvat spänns de båda armstödsplattorna fast 
utav en en mönstrad gummiplatta som passar in i den mönstrade ramen och ligger 
emellan reglaget och ramen. Dessa komponenter omsluts sedan utav en yttre del som 
både skyddar och håller ihop dessa. Funktionen medför en stabil låsning av de båda 
stödplattorna. Vid vidgning är det ramen som rörs utåt istället för att armstödsplattor-
na vinklas. Som visas i fig 54 ökar ståutrymmet väsentligt på hela arean vilket kommer 
leda till en bekvämare användning för patient. Då två reglage har blivit ett kommer 
personal behöva mindre tid för bromsning vilket gör att de får mer tid till att ta hand 
om patienten (Fig 55). Materialet utav armstödsplattorna är polyester vilket har bra 
fukt- och nöttålighet vilket gör materialet ypperligt att använda till armstödsplattorna. 
Det är materialet som används på dagens gåbord och klarar av de påfrestningar som 
de utsätts för. Materialet på armstödsplattorna är mycket viktigt då det är den främsta 
kontakten som patient har mot gåbordet och får under inga omständigheter skada 
patienter eller dess kläder.

Fig 54. 	Det	nya	stödbordet	medför	ett	ökat	ståutrymme. Fig 55. 	Ett	skruvreglage	används	för	att	lossa	stöddynorna	för	inställning.
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6.7. Slutdiskussion  
Då projektets arbetsgivare inte bedriver någon egen tillverkning av gåbord fanns ingen 
tillgång till information om tillverkningsmetoder och material. På grund utav detta 
är inga hållfasthetsanalyser gjorda på mekanismens ingående delar utan enbart på 
grundkonstruktionen. Material som andra tillverkare använt sig utav i de olika delarna 
av gåbordet granskades och användes då förutsättningarna för gåborden är de sam-
ma. Tyngden på arbetet kan istället ses som en analys av vad som inte fungerade med 
de tidigare gåborden och hitta lösningar till dessa. Resultatet blev det nya mekaniska 
bordet som matchar projektets kravspecifikation, men även innehåller fler lösningar 
än vad som specificerats från projektets början, t.ex. breddningen för rullstol (Fig 56). 
Det framtagna gåbordets funktioner har stor likhet med det elektriska vilket var ön-
skvärt från början där många funktioner som eftersträvades existerade hos detta fast 
då behövde elektricitet. 

Ett önskemål från KSS sida var även att gåbordet skulle vara estetiskt tilltalande vilket 
hjälpmedlelstillverkarna sällan lägger mycket vikt på. Genom att ha en pelare istället 
för två på vardera sida uppnås ett mer avskalat utseende som dessutom följer funktio-
nen. Dessutom följer de resterande delarna detta synsätt exempelvis genom de öppna 
hjulen. Detta är också ett argument varför gruppen tog fram dom nya hjulen istället 
för att använda standardhjul. Det blir en högre kostnad, men det påverkar designen så 
pass mycket att det ger produkten ett mervärde.

Det nya gåbordet kan liknas vid en mekanisk variant av det eldrivna bordet, fast utan 
batteriladdningsmomentet. Då en tillverkare inte är inblandad i projektet är produk-
tionskostnaden svårt att bestämma, men utifrån att ett elgåbord kostar ca 10 000 kr 
för sjukhuset tros det nya bordet kunna pressas ner i pris. Delarna som används i det 
nya gåbordet använder till så stor utsträckning som möjligt standardiserade delar och 
så få variationer som möjligt på dessa för att kunna minimera kostnaderna. Exempelvis 
används M10 skruvar och muttrar på de flesta infästningsställena. Tiden för projektet 
räckte inte till att leta rätt på ett producerande företag för att undersöka detta längre 
vilket gjorde att ingen vidare ekonomistudie utfördes. Utförligare undersökningar om Fig 56. 	Gåbordets	funktioner	kan	beskrivas	i	sex	steg.
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tillverkningsmetoder har ej studerats på grund av brist på tid. Dock kommer mycket 
av ramkonstruktionen att tillverkas med hjälp av bockning och svetsning. Materialen 
i det nya gåbordet har stor likhet med de existerande då dessa har studerats noga av 
standardiseringsverket. Därför valdes att inte lägga ned mer tid på att utforska mate-
rialen utan fokusera mer på funktionerna.  De tidsramar som specificerades i början 
av projektet höll förhållandevis bra. Att projektet drogs igång tre veckor efter kursstart 
uppfattades inte som något större problem. Förseningen bidrog till att arbetet sattes 
igång med ett snabbt tempo från början så att den förlorade tiden arbetades in och 
tidsramarna hölls väl. I de mer kreativa bitarna av projektet var schemat svårare att 
hålla då det är svårt att styra dessa delar på ett effektivt sätt. Under projektet flöt 
de olika faserna på vilket innebar att gruppen inte fann sig i särskilt stort behov utav 
någon större handledning. När detta dock behövts har gruppen inte haft svårt att få 
tag på den önskade handledning och känner sig mycket nöjda med den respons som 
har getts. Resultatet är genomtänkt och gruppen
anser att de förbättringar som utförts har med så stor enkelhet som möjligt löst de 
utsatta problemen. Detta kommer att hjälpa både sjuksköterskor och patienter till en 
bättre gåträning och en behagligare rehabilitering.
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