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>> InlednIng

1 Inledning - Introduction
Vi lever i en dynamisk värld med snabba förändringar och ett tydligt exempel 
är fordonsindustrin som ständigt strävar efter ökad fordonssäkerhet. 

Av den orsaken att vi som förare förlitar oss allt mer på den uttalade fordons-
säkerheten färdas vi per automatik allt snabbare och tar större risker.

Hög hastighet i kombination med tyngre fordon, avancerade ramkonstruktioner 
samt användning av högteknologiska material leder till allvarliga trafik-
olyckor med komplicerade och tekniskt svåra räddningsinsatser som följd.

Koncist stärker dagens fordonsutveckling behovet av allt starkare och kraft-
fullare räddningsverktyg. Vilket i sin tur innebär en större arbetsbelastning 
på räddningspersonal i form av större och tyngre verktyg.

Med ovanstående faktorer i åtanke behandlar följande arbete   
vidarutvecklingen av ett hydrauliskt räddningsverktyg, med användare och 
olycksoffer i fokus, för företaget NIKE Hydraulics AB i Eskilstuna.

We live in a dynamic world with rapid changes. A good example is the car manufacturers 
who are constantly striving to increase safety features in their future car models.

The enhanced safety features makes us more inclined to drive fast and risky.

High speed in combination with heavy vehicle, use of  strong material and advanced 
technology in the car structure leads to severe accidents with the outcome of  an  
extremely complicated rescue operation.

A concise fact is that the modern car technology strengthens the demand of  stronger 
and more powerful hydraulic rescue tools. This burdens the rescue task force due to 
larger and heavier tools.

The following thesis considers the redesign of  an existing double-acting hydraulic 
combination tool intended for rescue task forces with the intention to focus on user 
perspectives and persons involved in car accidents. 
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1.1 NIKE Hydraulics AB

NIKE grundades i Eskilstuna 1924 och har allt sedan dess utvecklat och 
marknadsfört kvalitativa och framförallt tillförlitliga högtryckshydrauliska 
produkter inom områdena Industri, Automotive och Räddning [ 1 ].

Industri erbjuder bland annat hydrauliska cylindrar och pumpar för  •	
 industriföretag eller verksamheter där stor kraft erfordras [ 1 ].

Automotive innefattar ett stort sortiment av garage- och hand-  •	
 domkrafter, pallbockar, fjäderspännare, lyftar, avdragare etc [ 1 ].

Räddning utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraulisk  •	
 räddningsutrustning för snabba, effektiva och säkra räddnings-  
 insatser i akuta olycks-/katastrofsituationer. Utrustningen används  
 av såväl civilförsvar som räddningstjänster, ambulanstjänster, militär-  
 och polisorganisationer [ 1 ].

2
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1.2 Problem

I dagsläget fokuserar NIKE på de två affärsområdena Industri och Automotive. 
Affärsområdet Räddning har sedan ett antal år tillbaka åsidosatts på grund av 
ökad konkurrens på en relativt begränsad marknad.

Företaget har tillsynes förlitat sig på lojala kunder såväl som återförsäljare och 
produktuppdateringen i princip avstannat. Detta har resulterat i att konkurre-
rande företag utvecklat sina produkter i större utsträckning, se exempel 
nedan.

NIKE – DHK 35/200        RESQTEC – Frontliner FX2

1.3	Syfte	och	mål

Det huvudsakliga syftet med projektet är att i samarbete med NIKE Hydrau-
lics AB i Eskilstuna formge ett ergonomiskt hydrauliskt räddningsverktyg för 
såväl kvinnlig som manlig brukare med givna konstruktionsspecifikationer och 
Europa norm 13204 som projektgrund. Resultatet presenteras i form av skisser, 
datormodell, renderade bilder och slutgiltig verktygsprototyp. Målsättningen 
är att NIKE Hydraulics AB skall bygga en funktionell modell av projektresultatet 
och återinta sin position på marknaden med flexibilitet, användarvänlighet och 
ergonomi som främsta konkurrensmedel. 

Arbetet belyser således följande aspekter:

•	 Manlig/kvinnlig	såväl	som	höger-/vänsterhänt	brukare
•	 Högt	slitage	och	oaktsam	behandling.
•	 Teknik	som	innebär	relativ	tung	och	svårhanterbar	utrustning
•	 Tydlig	och	intuitiv	användning	för	en	stressad	men	snabb	och	säker		
 räddningsinsats.
•	 Verktygsflexibilitet	pga.	varierande	olycksmiljöer/-situationer
•	 Brukarens	och	framförallt	olycksoffrets	reaktion	på	verktygets	form		
 och färg i stressad och ovan situation.
•	 Personlig	säkerhet	för	brukare	och	olycksoffer	gentemot	verktyg	då		
 arbetstrycket (< 800 bar) kan ha förödande konsekvenser vid   
 läckage eller slangbrott.
•	 Ökad	bilsäkerhet	i	form	av	ny	teknik	och	nya	material	kan	leda		 	
 till skador för både olycksoffer och räddningspersonal.    
 Exempel på ny teknik är uthålligare borstål samt explosiva gas-  
 patroner till krockkuddar/-gardiner i bilens sidostolpar.
•	 Gällande	krav	EN	13204.

1.4 Avgränsningar

Arbetet är i första hand en ergonomi- och formstudie med fokus på vidar- 
utvecklingen av NIKE:s kombinationsverktyg DHK 45/370. Då hydraulik är 
NIKE:s huvudsakliga affärsområde skall verktyget i möjligaste mån använda 
sig av tekniken. Arbetet är ytterst konceptuellt och inriktas huvudsakligen  
på korrekt ergonomisk hantering och visuell formgivning. Det vill säga ej  
ingående konstruktionsdetaljer såsom skruv,ar infästningar eller ventiler etc.
Skär och spridarspetsar skall hämtas ur befintligt sortiment.
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1.5 Metodologi

Arbetet baseras huvudsakligen på traditionella ingenjörsmetoder i 
kombination med designprocessen, kortfattat beskriven nedan:

Uppstart•	
 Företag och designstudent utarbetar gemensam målbild:
 ”Konceptuell studie av framtidens ( 5-10års period ) hydrauliska   
 räddningsverktyg med fokus på användare och olycksoffer”

Nulägesanalys•	
 Research innefattande: Teknik, ergonomiska aspekter, 
 målgrupp, konkurrenter och dess verktyg.

Användarstudie•	  med fokus på handhavande:     
	 Positiva/negativa	egenskaper	och	verktygsfeatures.

 

Funktionsanalys •	
 Identifiering av vilka funktioner som är nödvändiga och/eller   
 önskvärda för den blivande produkten. Funktioner delas  upp i   
 huvudfunktion och flera tilläggsfunktioner.

Design brief•	
 Förtydligande av huvudkriterier baserade på nuläges- och   
 funktionsanalys: Behov, målgrupp, funktionalitet, företagsidentitet .
 Design briefen uttrycks i såväl verbal brief, text, som visuella briefer i  
 form av bildcollage
  

Idégenerering•	
 Idéskisser baserade på design brief  samt resultat från nuläges- och  
 funktionsanalys.

Utvärdering och konceptval•	
 Företag och designstudent utvärderar och analyserar tillsammans  
 skisskoncept från idégenerering. Valt skisskoncept bearbetas och  
 detaljeras i datormiljö. 

Justering och genomförande•	
 Enklare prototyp framställs och användartestats för att belysa   
 eventuella förändringar. Slutgiltig verktygsprototyp framställs.
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2	Teoretisk	bakgrund

För att få förståelse för människors olikheter i såväl; kön, ålder, kroppsdimen-
sioner som vänster- och högerhänthet, behandlar följande avsnitt ett urval 
anatomiska och ergonomiska fakta såväl som en kortare inblick i Räddnings-
tjänsten och dess arbetsförfarande.

Då information om arbetsområdet Räddning och utformning av räddningsred-
skap är relativt begränsad baseras följande fakta på Arbetsmiljöverkets rekom-
mendationer för snarlika arbetsområde såsom byggnadsbranschen, sjukvården 
och militären. 

5
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2.1	Anatomiska	fakta

2.1.1 Ryggen

Ett säkert lyft är omöjligt att specificera. Det vill säga alla individer kan genom 
olämpliga lyft eller kroppsställningar skada ryggen. Faktorer såsom ålder, kön 
fysik, motivation har emellertid stor betydelse. Förståelsen för ryggens   
konstruktion och ingående komponenter utgör därmed en viktig projektgrund. 

2.1.1.1 Ryggens uppbyggnad

Ryggraden delas in i fyra sektioner och kotorna i respektive sektion numreras 
uppifrån och ner [ 2 ].

1. Halsryggen, allmänt benämnd nacken, består av 7 kotor, numrerade  
 C1 till C7, med lätt krökning bakåt (lordos). Kotornas främsta uppgift  
 är att skydda kroppens kommunikationskanal cervikalnerven [ 2 ].

2. Bröstryggen är den mellersta sektionen av ryggen och består   
 sammanlagt av 12 kotor, numrerade T1 till T12, med tillhörande  
 revbenspar. Till skillnad från halsryggen är bröstryggen lätt krökt  
 framåt (kyfos) [ 2 ].

3. Ländryggen är den nedre delen av ryggen och består av 5 kotor,  
 numrerade L1 till L5, med lätt krökning bakåt (lordos). Ländryggen  
 ger vid rätt hållning ett mycket effektivt stöd mot belastning [ 2 ].

4. Korsbenet är den nedersta sektionen av ryggen och består av 5   
 sammanväxta kotor, numrerade S1 till S5. Kotorna utgör den bakre  
 delen av bäckenet och är mycket stabila. Vid ihopsjunken ställning  
 blir belastningen av disken mellan den sista ländryggskotan och den  
 första korsbenskotan mycket stor eftersom korsbenet kröks framåt i  
 förhållande till ländryggen [ 2 ].

Halsrygg, 
7 kotor

Kotkropp

Kothål för ryggmärg

Ryggmärg

Ryggmärgsnerv

Mellankotsskiva, disk

Kotkropp

Bröstrygg,
12 kotor

Ländrygg,
5  kotor

Korsben

Svansben
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•	 Svanskotan	består	av	tre	eller	fyra	sammanväxta	ryggradssegment	[	6	].

•	 Kotans	främre	del	kan	liknas	med	en	plattform	och	benämns	kot-	
 kroppen. Tillsammans med mellanliggande diskar bär kotkroppen  
 upp 75 % av överkroppens tyngd. Den bakre delen av kotan består av  
 små tvärutskott av ben kallade transversi. Utskotten fungerar som  
 muskelfästpunkter och momentarmar som underlättar kropps-  
 rörelser. Kotans bakre del bär upp resterande 25 % av överkroppens  
 tyngd. Tillsammans utgör kotans främre och bakre del en skyddande  
 kanal för ryggmärgen. Mellan kotorna finns nervkanaler dvs.   
 utgångar för nervrötter [ 6 ].

•	 Mellankotsskivan,	mer	känd	som	disken,	är	en	elastisk	broskskiva		
 som skiljer kotorna åt. Disken kan liknas med en marshmallow med  
 fibrösa broskringar omgiven av en geléartad kärna. Då ryggraden  
 bockas framåt minskar avståndet mellan kotorna på ryggradens  
 insida och avståndet på utsidan ökar. Disken kilformas och den gelé- 
 artade kärnan trycks bort från tryckpunkten. De fibrösa ringarna  
 hindrar kärnan från att tryckas för långt ut. Då ryggraden återgår  
 till neutralt läge flyttas kärnan tillbaka till mitten och disken åter 
 upptar sin ursprungliga form. Då en disk trycks ihop till kilform vid  
 exempevis framåtlutning ökar trycket inuti disken med nästintill  
 700 % i förhållande till vilotrycket. Ålder, sjukdom eller repetitivt  
 hög belastning kan resultera i att diskens fibrösa ringar försvagas  
 eller trasas sönder. Detta kan leda till att material från den geléartade  
 kärnan trycks ut mot omkringliggande känslig nervvävnad. Åkomma  
 som i folkmun benämns diskbråck [ 6 ].

•	 Ligamenten	kan	liknas	med	skosnöre	som	fogar	samman	ben	med	ben		
 och hjälper till att stabilisera upp ryggraden så att överdrivna   
 rörelser undviks. Ligamenten slits och töjs med ökande ålder. Detta  
 leder till instabila kotleder och försämrat motstånd mot överdrivna  
 rörelser [ 6 ].

•	 Muskler	är	anbringade	på	såväl	fram-	som	baksida	av	kotan.		 	
 Musklerna styrs med hjärnsignaler via nervsystemet och talar om  
 huruvida musklerna ska flytta eller stabilisera ryggraden. Vid   
 muskeluttröttning sjunker ryggen ihop och vikten överförs till rygg- 
 radens ligament och leder. Detta resulterar i irritation av ryggrads- 
	 vävnaden	vilket	i	sin	tur	orsakar	kramp	i	nack-	och	ryggmuskler.	På		
 så sätt skyddas kroppen från allvarligare skador inom ett visst   
 område [ 6 ].

•	 Nervkanaler	i	form	av	små	öppningar	finns	på	vardera	sidan	av	kotan.		
 Kanalerna leder ut nervrötter som i sin tur aktiverar omkring-  
 liggande muskler via hjärnsignaler [ 6 ].
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2.1.1.2 Variationer i proportion och kön 

De huvudsakliga skillnaderna i kroppsstorlek beror på kön, ålder eller etnisk 
bakgrund. Åldern är en viktig faktor att beakta då normalt åldrande som regel 
innebär en kortare, tyngre och mer korpulent individ [ 3 ].
Vid lyft av ett och samma föremål belastas kvinnor och män av ungefärlig 
längd och vikt olika. Anledningen är att kvinnans rygg är längre. Kvinnans 
ländrygg påverkas av den orsaken i större omsträckning än mannens. Med 
andra ord spelar könsliga kroppsvariationer en viktig roll i hur olika individer 
belastas [ 4 ]. Kroppsproportionerna är även av stor betydelse vid bärande 
av väska. Män har större skulderbredd än höftbredd vilket gör att väskan kan 
pendla fritt längs med kroppen. Kvinnans proportioner är oftast de omvända. 
Det vill säga större höftbredd än skulderbredd. Därav tvingas kvinnans arm-
båge mot kroppen vilket medför en olämplig handledsställning [ 4 ].

Det är dock svårt att specificera hur tungt en person verkligen får lyfta.
Kroppsbelastning beror främst på personliga fysiska kapacitet. Objektets vikt 
är	bara	en	bidragande	faktor	i	lyftet.	Övriga	faktorer	att	ta	hänsyn	till	är:

Om utrymmet runtomkring är tillräckligt stort för ett säkert lyft.•	

Om bördan kan hållas nära kroppen. •	

Till vilken höjd objektet ska lyftas.•	

Om lyftet innebär kroppsvridning.•	

Om objektet skall lyftas flera gånger.•	

Om objektet är greppbart med bra placerade grepp.•	

Manuell hantering, ensidigt upprepat arbete och dåliga synförhållanden är  
ytterligare faktorer som bidrar till negativt kroppsbelastning [ 7 ].

Belastningsexempel
 ”När en person, med överkroppsmedelvikt 45 kg och -längd 350 mm, bockar sig hori-
sontellt framåt uppstår ett moment på ca 1000 - 2000 Nm kring de nedre diskarna. 
Om personen i fråga dessutom bär på en vikt ökar momentet ytterligare till ungefär 
3000 -4000 Nm.” [ 3 ]
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2.1.2 Handen

Handen är inte enbart en renodlad gripklo utan även en betydelsefull förmedlare av 
känslor och uttryck [ 7 ]. Närmare bestämt en vital kroppsdel viktig att vårda 
och skydda från skador och sjukdomar. Rätt utformning av handverktyg spelar 
därmed	en	väsentlig	roll	i	människans	välbefinnande	och	hälsa.	Grundläggande	
kunskaper om handens uppbyggnad, poser såväl som könsliga och kroppsliga 
olikheter bör därmed ligga till grund för projektarbetet. 

2.1.2.1 Handens uppbyggnad

Skelettet i handen är en synnerligen komplicerad konstruktion och delas vanligtvis 
upp i tre segment [ 10 ].

•	 Handlov	(carpus)	bestående	av	åtta	ben	uppdelade		 	 	
 i en övre och nedre rad. 
•	 Mellanhand	(metacarpus)
•	 Fingrar	(digiti	manus)	med	följande	uppdelning:
  Tumme  (pollex)
	 	 Pekfinger	 (index)
  Långfinger (digitus medius)
  Lillfinger (digitus minimus)

Muskulaturen som påverkar handens ingående leder sitter i underarmen och 
knyts an fingrarna med långa senor via handledspassagen, karpaltunneln. Den 
bakre underarmsmuskulaturen styr fingrets utsträckning, extension, och den 
främre muskulaturen fingrets böjning, flexion. Inuti handen finns de muskler 
som för isär, abducerar, och drar ihop, adducerar, fingrarna. Musklerna för 
även samman tummen med fingrarna, opposition, vilket tillsammans med tummens 
särskilda placering möjliggör handens gripfunktion [ 10 ].
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2.1.2.2 Variationer i proportion och kön 

Handens variation i proportion och storlek är starkt könsberoende. Män har i 
allmänhet större händer än kvinnor [ 4 ]. 

Handens storleksvariation tillgodoses i hög grad bland produkter avsedda för 
privatbruk. Individanpassade produkter efterfrågas och ökar stadigt. Däremot 
är handens variation ingen självklarhet i arbetsmiljön. Ett bra exempel är  
arbetshandsken som oftast förväntas passa alla på företaget trots att arbets-
handsken används i stor omsträckning och till avancerade aktiviteter. Dålig 
passform försämrar vanligtvis precision och kan i värsta fall resultera i skador 
på grund av ihakning [ 4 ].

2.1.2.3 Styrka och uthållighet

Handens kraftutveckling varierar beroende på kön. Kvinnan bemödas arbeta 
med större arbetsinsats då hennes kraftutveckling är 60-75 % av mannens [ 4 ].

Handstyrkan når sin topp mellan 25 och 40 år och avtar sedan kontinuerligt. 
Vidare sägs det att en 70-årig person har kvar cirka 75 % av sin ursprungliga 
styrka [ 4 ].

Mindre muskelstyrka kompenseras i vissa avseenden av bättre muskeluthållighet [ 4 ].

2.1.2.4 Hänthet

Bortåt 10 % av populationen är vänsterhänt. Följaktligen påverkas 10 % av 
arbetsmarknaden negativt av verktyg utformade för högerhänta. Vänsterhänta 
kvinnor påverkas dessutom extra på grund av deras kön och hänthet [ 4 ]. 
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2.1.2.5 Greppvariationer

Handens unika anatomi möjliggör en mångsidig vridning och greppflexibilitet 
av föremål med olika form, storlek och konsistens [ 5 ].

1. Handens funktionella utgångsläge kallas den position som upplevs   
 minst krävande och bekvämast. Det vill säga handens viloposition [ 5 ].

2. Kraftgreppet, även kallat tvärgående volargrepp, används till objekt  
 som kräver ett stadigt och kraftigt grepp. Fattningen involverar  
 huvudsakligen underarmens muskulatur och är som starkast i handens  
 funktionella utgångsläge. Tummen är nödvändigtvis inte delaktig i  
 greppet men används oftast som låsning av fingrarna [ 5 ].

3. Diagonalgreppet är i likhet med kraftgreppet ett kraftfullt grepp och  
 används då föremål skall hållas i underarmens riktning. Föremålets  
 bakre ände pressas vanligtvis mot handflatan [ 5 ].

4.	 Precisionsgreppet	används	på	föremål	med	mindre	kraftkrav	och		
 högre krav på rörelseprecision. Tummen utgör en väsentlig del av  
 greppet då den pressar föremålet mot en eller flera fingerspetsar.  
 Rörelseprecisionen i greppet beror huvudsakligen på finger-  
 muskulaturen [ 5 ].

5.	 Plockgreppet,	även	kallat	pincettgreppet,	används	till	mindre	föremål		
 där precision erfordras. Vanligen fattas föremålet mellan tummens  
 och pekfingrets fingerblomma. Vidare finns variationer då ytterligare  
 finger involveras i greppet [ 5 ].
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6. Tumvecksgreppet är avsett för mindre och avlånga föremål. 
 Föremålet vilar mot tumvecket och hålls fast mellan tummens och  
	 pekfingrets	fingerblomma.	Greppet	används	vanligen	till		 	
 manövrering av smala och avlånga verktyg såsom penna, pensel eller  
 skalpell. Vid mindre och precisa rörelser används muskulaturen i  
 handen. Vid större rörelser används handledsmuskulaturen [ 5 ].

7. Nyckelgreppet är ett precisionsgrepp som företrädesvis involverar  
 tummen. Tummen pressar föremålet mot pekfingrets utsida och kan  
	 liknas	med	plockgreppet	fast	med	avsevärt	större	kraft.		Greppets		
 styrka beror på övriga fingrars stöd vilket ökar pekfingrets mot- 
 ståndskraft gentemot tummens tryck [ 5 ].  

8. Krokgreppet används främst vid bärande av föremål med handtag.  
	 Greppet	sker	mer	eller	mindre	per	automatik	och	kräver	minimal		
 koncentration. Tummen deltar vanligtvis inte i greppet. Däremot kan  
 greppet med lätthet övergå i det så kallade kraftgreppet [ 5 ].

9. Vridande grepp
 Med rotationsaxeln placerad tvärs handen, som vid kraftgrepp av  
 skruvmejsel, kan stor kraft erhållas eftersom handens inre muskler  
 ej engageras [ 5 ].
 Med rotationsaxeln vinkelrätt mot handflatan, som vid öppning   
	 eller	stängning	av	burklock,	måste	fingrarna	låsa	föremålet.	Grepp	
 styrkan är beroende av handens ingående muskulatur [ 5 ].
 Med rotationsaxeln riktad i underarmens riktning, som  vid   
 diagonalgrepp av skruvmejsel, beror huvudsakliga styrkan på   
 muskulatur i underarmen. Rörelsen kan därmed utföras med stor  
 kraft [ 5 ].

12
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“För att minimera risker för belastningsbesvär bör arbetsgivaren förse sina arbetstagare   
 med handhållna maskiner och handverktyg som:

•	 Medger	ändamålsenliga	grepp	som	är	anpassade	till	krav	på	kraft	och			
 precision, med god friktion och greppkraften bra fördelad över handen så att  
 olämpliga punkttryck undviks, tex inga vassa kanter.

•	 Passar	olika	användares	skilda	handstorlekar.

•	 Är	möjliga	att	använda	med	både	höger	och	vänster	hand.

•	 Om	möjligt,	medger	neutral	ställning	i	handled	och	arm		 	 	
 (= som när handen avslappnat vilar på ett bord)

•	 Ger	god	sikt	och	åtkomlighet	till	arbetsobjektet

•	 Har	avtryckarkrafter	med	rimligt	manövermotstånd

•	 Vibrerar	så	litet	som	möjligt

•	 Är	så	lätta	som	funktionen	tillåter

•	 Är	välbalanserade.

Det är den som konstruerar och formger en maskin eller ett verktyg som har störst 
möjlighet	att	ta	hänsyn	till	faktorerna	ovan.	Det	är	dock	arbetsgivaren	som	ansvarar	
för	vilka	maskiner,	verktyg	och	hjälpmedel	 som	anskaffas	verksamheten.	Väl	under-
byggda belastningsbesvär förebyggs.”

2.2	Ergonomiska	fakta

Ergonomi kan kortfattat beskrivas som läran om hur arbetsredskap och arbets-
miljö påverkar människan.

Först på 60-talet uppstod kännedom huruvida arbetsmiljö och arbetsredskap 
spelar in på en individs välbefinnande och hälsa. Dessförinnan fick människan 
anpassas utefter arbetsuppgiften.

Idag sker emellertid ett ständigt förbättringsarbete vad gäller arbetsmiljö och 
tillhörande arbetsredskap för att förekomma och undvika arbetsskador.   
Arbetsskador som i annat fall innebär höga arbetsgivareomkostnader och i 
värsta fall försämrad livskvalitet för användaren.

2.2.1	Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket utarbetar och uppdaterar kontinuerligt föreskrifter som 
direktiv för arbetsgivaren. Direktiv vars huvudsakliga fokus koncentreras 
kring användarens hälsa och välbefinnande.

Notera det faktum att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att arbetet utförs på 
ett gynnsamt sätt för kroppen.

Följande stycke är direkt citerat ur Arbetsmiljöverkets föreskrift,  
AFS1998_01.
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2.2.2	Utformning	av	handverktyg

Utformning av handverktyg och korrekt dimensionering av grepp beror helt 
och hållet på verktygets användningsområde.

Följande stycke behandlar rekommendationer som bör beaktas vid formgivning 
av handverktyg.

2.2.2.1 Tyngd

Tunga verktyg tröttar ut och är svåra att kontrollera. Det finns dock ingen 
övre gräns för hur mycket ett handverktyg får lov att väga, endast rekom-
mendationer. Allt beror på verktygets användningsområde och dess ingående 
teknik. Lämpligen bör handverktyg kunna bäras i en hand utan bärrem. Om 
så inte är fallet bör verktyget utformas med två grepp, ett stabiliserande och 
ett	manövrerande	grepp.	Överskrider	verktygstyngden	25	kilogram	bör	det	
därtill finnas grepp för ytterligare en användare som hjälper till att bär upp 
vikten [ 12 ].

2.2.2.2 Tyngdpunkt

En annan faktor att beakta är tyngdpunkten. En felaktigt placerad tyngdpunkt 
ger ett svårmanövrerbart verktyg som tröttar ut användaren. Ett verktygs- 
exempel där man drar nytta av tyngdpunkten och dess placering är borr-
maskinen. Här förskjuts tyngdpunkten antingen åt höger eller vänster för att 
stabilisera och motverka rotation under drift.  Vid användning av tunga hand-
verktyg för repetitivt arbete, såsom exempelvis mutterdragare, bör verktyget 
lämpligen	hängas	upp	i	takvajer.	På	så	sätt	avlastas	användaren	och	en	minimal	
arbetsinsats erfordras vid positionering av verktyget [ 12 ]. 

2.2.2.3 Diameter

Verktyg som kräver kraftgrepp, exempelvis hammare eller såg, bör lämpligen 
ha större greppdiameter än de som kräver precisionsgrepp, exempelvis skalpell 
eller penna. Till kraftgrepp rekommenderas en greppdiameter på 40 – 50 mm 
och precisionsgrepp 8 – 16 mm. Dock finns det verktyg som kräver egenskaper 
från båda greppen, exempelvis skruvmejseln. Skruvmejseln erfordrar oftast 
ett precisionsgrepp då en lös skruv skruvas in och ett kraftgrepp då skru-
ven spänns åt. Vid utformningen av ett sådant verktyg blir greppdiametern en 
kompromiss och hamnar lämpligen mellan 25 – 40 mm [ 12 ]. 

2.2.2.4 Upphöjningar

Den generella regeln är att handtag som kräver ett stadigt och hårt grepp bör 
sprida kraften över så stor handarea som möjligt. Helt släta handtag är bäst 
då grepparean blir som störst. För att undvika att verktyget glider under  
användning kan handtaget förses med gummi antingen helt eller   
delvis, exempelvis gummiupphöjningar [ 12 ].

2.2.2.5 Längd

Lämplig grepplängd är minimum 100 mm så att handtaget inte slutar inne 
i handflatan. Detta kan annars resultera i vävnadsskador inuti handen. Den 
ideala grepplängden är 130 mm och baseras på den största brukarens hand-
storlek [ 12 ].

2.2.2.6 Fingergrepp

Inbuktningar för fingrar är ej att rekommendera då dessa mycket sällan passar 
variationen	användare.	Personer	med	små	händer	upplever	greppet	som	
obehagligt då fingrar tvingas isär och personer med stora händer tvingas 
greppa över inbuktningarnas toppar. Därtill förhindras även användaren att 
greppa verktyget på andra sätt än ansatt grepp vilket minskar verktygs-
flexibiliteten [ 12 ].
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2.2.2.7 Form

En del verktyg, såsom sekatören, utformas så att handleden befinner sig i en 
rak position, det vill säga verktyget följer handens naturliga riktning. Detta 
lämpar sig dock endast för verktyg som används på ett och samma sätt [ 12 ]. 

2.2.2.8 Material

Handtagsmaterial	bör	vara	dåliga	ledare	av	så	väl	ström	som	värme.	Porösa	
material bör undvikas då de har en tendens att suga upp vätska vilket leder till 
försämrat grepp. Materialet bör därtill även vara slag- och trycktåligt och ej 
splittras vid olycka [ 12 ].

2.2.2.9 Ytstruktur 

Verktyg med krav på stora krafter bör ha en sträv ytstruktur som ger handen 
bra feedback så att verktyget inte glider [ 12 ].

2.2.2.10 Avtryckare

Trots att pekfingret används i stor utsträckning för avtryckare är tummen det 
finger som är mest lämpat för repetitiv användning vid knapptryck och vred. 
Detta beror främst på att tummens muskler befinner sig inuti handen vilket 
gör tummen stark och tålig. Det bör dock påpekas att användningen av tum-
men beror starkt på verktygets tyngd och utformning. Tummen måste kunna 
röra sig fritt utan att greppet går förlorat [ 12 ]. 

2.2.2.11 Handskar

Handskar används i stor omsträckning till större och tyngre verktyg för att 
skydda handen från skador. Verktyg med handskkrav bör därmed ha större 
grepp eftersom handen koncist ökar i omfång. Lämpligen bör handtags-  
storleken öka med 10 mm för att kompensera handskens storlek [ 12 ].

15

2.2.3	Utformning	av	information

Information tolkas utifrån kunskap och erfarenhet och kan vara alltifrån  
enkel eller komplicerad, snabb eller långsam, medveten eller omedveten. 
Stress gör att vi tänker sämre, begränsar uppmärksamheten, uppfattar mindre, 
missar eller blandar ihop viktig information och har svårt för att lösa problem 
och fatta beslut [ 13 ]. Det är därför mycket viktigt att anpassa information 
utefter situation och människans förmåga att ta in och bearbeta information. 
Följande punkter fungerar som vägledning vid utformning av information:

Gruppera	och	strukturera	information	som	hör	ihop	exempelvis	med		•	
 hjälp av färg, form eller ramar [ 13 ]. 

Visa information i logisk ordning lämpligen utefter användning,  •	
 funktion och viktighetsgrad [ 13 ].
 

Visa	viktigt	information	på	samma	sätt	och	plats.	På	så	sätt	lär	sig		•	
 användaren var den viktigaste informationen finns och hittar den  
 därmed snabbare nästa gång [ 13 ].

Använd symboler. Människan har lättare att förstå enkla, tydliga och  •	
 självförklarande symboler än förklarande text [ 13 ].

Förstärk symbolerna med färg som framhäver information.   •	
 Använd färger som är lätta att minnas exempelvis rött, gult, grönt  
 och blått. Tänk dock på att allt för stora färgkontraster anstränger  
 ögonen. Många och häftiga färgkombinationer ger ett rörigt intryck  
 och försämrad uppfattningsförmåga [ 13 ].

Kontrast är viktigt och har stor betydelse för läsbarheten [ 13 ].•	
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2.3.2	Räddning	trafikolycka

”Vägtrafikolycka:	Händelse	som	inträffat	i	trafik	på	väg,	vari	deltagit	minst	ett	fordon	
i rörelse och som medfört personskada. En olycka i trafiken där endast gående varit 
delaktig och därvid skadats räknas således inte som vägtrafikolycka.”   [ 15 ]

•	 I	snitt	inträffar	en	dödsolycka	per	dag	[	15	].

•	 2006	omkom	445	personer	i	vägtrafikolyckor,	av	dessa	var	333	män		
 och 112 kvinnor [ 15 ].

•	 Olyckor	utanför	tättbebyggt	område	leder	ofta	till	allvarligare	skador	[	15	].

2.3 Räddningstjänsten

2.3.1 Kvinnor inom Räddningstjänsten

1997 anbefalldes Räddningsverket att utreda åtgärder för att förbättra rekryteringen 
av kvinnor inom räddningstjänsten. Vid denna tidpunkt fanns inga heltidsanställda 
kvinnor och endast ett 70-tal deltidsanställda. Följande förslag bearbetades fram:
Förändrad attityd gentemot kvinnligt anställda, främja utvecklingen av ny teknik,  
materiel och metoder som underlättar arbetet för kvinnligt anställda [ 14 ]. 

År 2006 summerades landets kvinnliga brandmän till 56 heltids- och 306 deltids- 
anställda. Det vill säga ynka 2 procent av totalt 15 300 brandmän. Siffran jämfördes 
med ytterligare två starkt mansdominerade yrken: militären och polisen. Siffran inom 
militären var 5 procent och inom polisen 23 procent. Den politiska målsättningen är att 
40 procent av räddningstjänsten skall representeras av kvinnor för att spegla samhällets 
etniska och könsmässiga sammansättning [ 14 ]. Med dagens takt kommer det dröja 
hundra år innan målsättningen uppnås. 
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2.3.2.1 Räddningsinsats

Trafikolyckor med en eller flera fastklämda passagerare är tekniskt såväl 
som	medicinskt	svåra	situationer.	Patienten	får	ej	försämras	av	losstagnings-
arbetet samtidigt som sjukvårdsinsatsen ej får fördröjas. Därmed kräver en 
lyckad och effektiv räddningsinsats ett väl inarbetat samspel mellan  
räddnings- och ambulanspersonal samt kunskap om respektive organisations 
arbetsuppgifter [ 16 ].

Räddningsverket har av den orsaken utarbetat särskilda arbetszoner omkring 
olycksplatsen, arbetsrutiner för var man i insatsstyrkan, särskiljningsmetoder 
av olycksfordon samt säker urlyftning av olycksoffer [ 16 ]. 

Olycksplatsen delas in i tre zoner med olyckan som centrum [ 16 ]:

Inre zon med 5 meters radie: Inom zonen vistas personal med   •	
 arbetsuppgifter direkt knutna till omhändertagandet av olycks-  
 offer såsom vital sjukvård och losstagning. Zonen hålls ren och fri  
 från markliggande föremål som riskerar störa räddningsarbetet [ 16 ].

Yttre zon med 10 meters radie: Zonen är avsedd för personal och  •	
 verktyg som ej används i direkt anknytning till räddningsarbetet.  
 Zonens främsta funktion är att betjäna den inre zonen och tjänst- 
 göra som avlastningsyta för bortklippt material [ 16 ].

Yttre skyddszon med 150 meters radie: Räddningsfordon placeras  •	
 på vardera sida olycksplatsen som yttre trafikskydd [ 16 ].

Verktygsplats•	

Verktygsman•	

Säkerhetsman•	

Losstagare 2•	

Losstagare 1•	

Räddningsledare•	
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Räddningsinsatsen består vanligen av en personalstyrka på fyra brandmän 
och en räddningsledare, normalt beskrivet som 1+4 styrka. 

Arbetsuppgifter tilldelas utefter räddningsfordonets 5 sittplatser vilket  
effektiviserar räddningsinsatsen och förhindrar oordning samt missförstånd. 
Arbetsrutinerna strävar efter att skapa tillgång till olycksoffret på ett snabbt 
och tryggt sätt samt förkorta den så kallade gyllene timmen [ 16 ].

Losstagningen följer medicinska omhändertagande och skapar utrymme för 
vård enligt LABCDE med särskild hänsyn till halskotpelare och rygg vid 
urlyftning. Till höger följer ett flödesschema över losstagningsproceduren då 
olycksfordonet befinner sig i ordinarie position, dvs. på fyra hjul  [ 16 ].

Räddningsledare och säkerhetsman skapar sig en uppfattning om1. 
 olycksoffrets och fordonets skador samt observerar potentiella   
 risker.

Losstagare 1 agerar sjukvårdare och säkrar olycksoffrets luftvägar.2. 

Verktygsmannen placerar ut brandslang och verktyg samt 3. 
 stabiliserar fordonet med hjälp av klossar under tröskellådorna. 

Losstagare 2 placerar ut avspärrningar, sänker ner sidorutor och  4. 
 försöker backa säte för att lätta trycket på olycksoffret. Därefter   
 frånkopplas bilbatteri.

Olycksoffret täcks tillsammans med losstagare 1 med genomskinlig  5. 
 skyddsplast för att skydda mot glassplitter och vassa avklipp.

Losstagare 2 krossar sidorutor, klipper upp A-stolpe, sågar av fram-  6. 
 /bakruta samt skär av bilbälte,

Losstagare 2 fortsätter att klippa B- och C-stolpar tills biltaket kan  7. 
 avlägsnas. Avklippta stolpar förses med skyddsstrumpor som skydd  
 för skärskador.

Vid behov sprids förardörren bort via uppbändning av springan   8. 
 mellan A-stolpen och fönsterkarmen. Hydraulspridare förs in och  
 bänder tills dörren kan avlägsnas.

En spineboard förs in mellan olycksoffer och säte. Ryggstödet   9. 
 fälls försiktigt bakåt och olycksoffret dras försiktigt upp på spine- 
 boarden. Olycksoffret lyfts ur och placeras på vakuummadrass   
 eller ambulansbår.

Olycksoffer transporteras till sjukhus för vidare behandling.10. 
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2.3.2.2 Faror vid losstagning

En säker och effektiv räddningsinsats kräver grundläggande kunskap om 
trafikfordons konstruktion och säkerhetsteknologi. Nedanstående faktorer 
kan ha negativ inverkan på räddningsinsatsen och innebära fara för såväl 
olycksoffer som räddningspersonal  [ 16 ].

Krockkuddar/-gardiner kan liknas med smärre bomber vars   •	
 explosion kan få förödande konsekvenser [ 17 ].

Bältesspännare	/	G-kraftdämpare	i	sidostolpar	med	uppgift	att	•	
 reducera personskador från airbag och bälte. (Konstruktionen är  
 antingen fjäder eller mindre gas-/sprängladdning.) [ 17 ]

HSLA-stål i tak och A, B- och C-stolpar. Borstål som kollisions-  •	
 förstärkning i sidor och dörrar. Materialens styrka och seghet   
 försvårar klippnings- och spridningsarbetet avsevärt [ 17 ].

Dolda bränsleledningar i trösklar kan innebära brandfara [ 17 ].•	

•	 Fönsterrutor	förstärkta	med	laminering	eller	polykarbonat.		 	
 Materialen är mycket hårda att krossa och extremt hårda att klippa  
 eller penetrera [ 17 ].
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Ultra High Strength Steel
Extra High Strength Steel
Very High Strength Steel

High Strength Steel
Mild	Steel	/	Forming	Grades
Aluminium
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2.4	Hydraulik

Ordled: Hydr-aul-ik-en

De grekiska orden hydor (vatten) och aulo´s (rör; pipa) bildar tillsammans ordet 
hydraulik.  Hydraulik koncist beskrivet som användningen av trycksatt vätska 
(vanligtvis olja) för transport, lagring och styrning av kraft eller energi [ 18 ]. 

Grundläggande	exempel
Två kolvar och cylindrar sammankopplas med ett rör i botten. Föremålet fylls 
med olja och görs fritt från luft. Tryck appliceras på kolv A1. Eftersom oljan är 
svårkomprimerbar fortplantas energin vidare till kolv A2. Systemets starkaste 
fördel är att röret är nästintill oberoende av form och längd vilket gör systemet 
extremt flexibelt konstruktionstekniskt. Det är även möjligt att förgrena röret 
så att huvudkolven styr en valbar mängd slavkolvar. 

Principiellt	delas	hydrauliken	upp	i	två	system,	hydrostatiska	och	hydro-
dynamiska system [ 18 ].

Hydrostatiska system•	  kan beskrivas som system med hög effekttäthet  
 (Kvoten mellan effekt och vikt) och innehåller en del högt trycksatt  
 vätska och en del lågt trycksatt vätska. Systemen byggs upp kring en  
 eller flera pumpar med uppgift att omvandla mekanisk energi till  
 trycksatt vätska, även kallad fluid energi. Tryckmediet transporteras
 via ledningar och styrventiler ut till förbrukare, motorer och hydraul- 
 cylindrar, varvid energin åter omvandlas till mekanisk energi.   
 Energin är möjlig att lagra temporärt i så kallade ackumulatorer. 
 Systemen är välanvända i arbetsfordon, servostyrningar i bilar och  
 flygplan, låsningsfria bromsar, robotar och pressar [ 18 ].

Hydrostatiska system•	  används huvudsakligen i transmissioner.   
 Mekanisk energi omvandlas via en pump till fluid energi som i sin  
 tur omvandlas till mekanisk energi i en turbin. Energiomvandlingen  
 bygger på de krafter som uppkommer då en vätska med hög   
 hastighet ändrar riktning. Systemen återfinns vanligen i    
 transmissioner för fordon, såsom exempelvis automatväxellådor [ 18 ].
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2.4.1	Risker	med	hydraulik

Hydraulik orsakar relativt få personskador per år. Trots det visar studier att 
nästan 99 procent av de som arbetar med service, reparation eller felsökning 
av hydrauliska system någon gång varit involverade i allvarligare incidenter 
[ 11 ]. Exempelvis ”hydrauloljestråle” som precis missat eller rikoschetterat 
i närheten av en person. Om samtliga incidenter rapporterats in hade dagens 
olycksstatisk rörande hydraulik sett annorlunda ut .

Slarv och bristande respekt för hydraulikens enorma krafter ligger oftast till 
grund för allvarligare personskador [ 11 ].

Potentialen	att	skadas	av	hydraulik	beror	vanligen	på	att	de	som	arbetar	med	
eller omkring hydrauliska system är otillräckligt utbildade gällande säkerhet. 
Brukaren av hydrauliska produkter bör likaså vara väl insatt i omfattningen av 
hydrauliska skador [ 11 ].

Skadan av en hydrauloljestråle missuppfattas oftast på grund av ingångshålets 
ringa storlek som i regel döljer en mycket allvarlig skada [ 11 ].

Bilden till höger visar en handskada orsakad av ett brott på en hydraulolje-
slang. Den skadade bar vid olyckstillfället kraftiga läderhandskar. Såret kunde 
inte sys igen på grund av vävnadsskadorna och resulterade i bitvis stängning 
under ett antal veckor [ 11 ].
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Minimalt ingångshål orsakat av 1. 
 hydrauloljestråle [ 11 ].

Skadan kräver en omfattande  2. 
 operation och noggrann  
 undersökning där hydrauloljan 
 trängt in i vävnaden [ 11 ].

Handen skärs upp, vävnad  3. 
 kring ingångshål avlägsnas och  
 skadan dräneras grundligt på  
 hydraulolja [ 11 ].

Bildserien illustrerar behandling av hand injekterad med hydraulolja.
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1.  Snabbkoppling    
2.  Snabbkoppling
3. Högtrycksslang
4. Högtrycksslang
5. Skruv (4)
6. Manöverventil
7. O-ring (2)
8. Skruv
9. Kula
10. Ventilhus
11. Skruv
12.	 Plugg
13. Fjäder
14. Nål
15. O-ring
16. O-ring

17. Returledning
18. O-ring
19. Support ring (2)
20.	 Glid	O-ring
21. Kolv
22.	 Packning
23. O-ring
24. Bussning
25. Oljeskrap-ring
26.	 Guide
27. Skruv (2)
28. Cylinderkropp
29. Skruv (2)
30. Bult
31. Mutter
32. Bricka

33. Låsskruv
34. Bärhandtag
35. O-ring
36. Drag-/Tryckok
37. Axeltapp (2)
38. Låsring (4)
39. Axeltapp (2)
40. Länk (2)
41. Slangklämma
42. Klämskydd
43. Skärblad (2)
44. Låssprint (2)
45. Spridarspets (2)
46. Support ring
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3	Genomförande
Då faktainsamlingen rörande kroppens anatomi och ergonomi samt  
Räddningstjänsten ansågs tillräcklig övergick arbetet i att analysera dagens 
hydrauliska räddningsverktyg, brukare och marknad.

Avsnittet valdes att delas upp i tre stycken:

Faktainsamling: Vad är ett hydrauliskt räddningsverktyg  -  •	
 DHK 45 / 370, krav och normer, konkurrenter och verktygsfeatures,  
 enkätundersökning, funktionsanalys och designbrief.

Idégenerering: Brainstorming, idéskisser och konceptuella verktygs- •	
 features.

Konceptvisualisering: Konceptval, datorstödvisualisering (CAD)  •	
 och verktygsprototyp.

3.1	Faktainsamling

3.1.1	Vad	är	ett	hydrauliskt	räddningsverktyg		-	DHK	45	/	370	

Dubbel hydrauliska räddningsverktyg används av Räddningstjänsten vid 
frigörning av fastklämda människor eller djur genom klippning, klämning eller 
isärspridning av trafikfordon, tåg, flygplan eller byggnadskonstruktioner.

DHK 45 / 370 - DHK står för Dubbel Hydrauliskt Kombinationsverktyg, 45 
anger maximal vertygsbelastning i ton och 370 maximal verktygsöppning i 
millimeter [ 1 ].

NIKE DHK 45 / 370 är huvudsakligen baserad på hydraulik och kan enkelt 
beskrivas som en hydraulcylinder med fastmonterade skärblad/käftar.
Verktyget består dock av ett flertal ingående komponenter, se bild till höger.
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Beroende på tillämpningsområde kan hydraulcylindern som används till  
DHK 45 / 370 förses med olika skär. Obs. beteckningen ändras beroende på 
vilket skär som används.

Nedan följer egenskaper för respektive verktygsskär.

1. Vanligen benämnd “papegoj”-skär. Skäret lämpar sig bäst till   
 bearbetning av bilens sidostolpar och har förmågan att “krama”/ 
 samla in material nära centrumbulten vilket utnyttjar verktygs-
 kapaciteten optimalt.

2. Vanligen benämnd kombinationsskär med avtagbara spridarspetsar.  
 Skäret har både skärande och bändande egenskaper och används  
 främst vid behov av “platta” klipp samt uppbändning av motorhuv  
 och/eller demolerade bildörrar.

3. Vanligen benämnd “örnnäbbs”-skär. Skäret är snarlikt “papegoj”- 
 skäret men med större käftvidd och tandade skär som bearbetar   
 materialet annorlunda.

Då skador och felaktig hantering av hydrauliska verktyg kan innebära fara 
för användare såväl som olycksoffer är säkerhetsaspekterna mycket viktiga att 
beakta. DHK 45 / 370 arbetar på ett maximalt tryck på approximativt 800 bar. 
Ett tryck som kan få förödande konsekvenser vid läckage. Med den anledningen 
är följande säkerhetsfaktorer applicerade verktyget: Hydraulcylindern är  
dimensionerad till att motstå 2 gånger maximalt arbetstryck och hydraul- 
slangar är dimensionerade till 4 gånger maximalt arbetstryck.

I dagsläget väger DHK 45 / 370 omkring 18 kilogram med mestadels av  
vikten centrerad kring det främre bärhandtaget. Kraven på säkerhet och  
behovet av allt kraftigare verktyg leder till en negativ viktökning. Ökad vikt i 
kombination med ständigt skiftande olycksmiljö tvingar användaren till en rad 
olämpliga kroppsställningar. 
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 Skyddsmått (mm)

>200 >200

<
200

3.1.2	EN	13204	-	Föreskrifter	gällande	hydrauliska	räddningsverktyg

Europa norm 13204 behandlar koncist de tekniska krav och säkerhetsaspekter 
som skall beaktas vid konstruktion av dubbel hydrauliska räddningsverktyg. 
Dokumentets målsättning är att minimera olycksrisken vid brukande eller  
service av hydrauliska räddningsverktyg. Det är viktigt att korrekta kvalitets-
test utförs innan verktygen tas i bruk. Kvalitetstesten innefattar bland annat 
hållbarhetstest i form av snedställd last, mekanisk deformation, överskridande 
av tryck, extremt höga/låga temperaturer samt undervattentest [ 8 ].

Följande utdrag ur Europa norm 13204 ansågs vara essentiellt för projektet.

Hastighet•	
	 Öppning	eller	stängning	av	verktygskäftar	får	ej	understiga		 	
 2 sekunder.

Manöverventil•	
 Skall placeras på verktyg.
 Skall utformas för endast en brukare.
 Skall kunna manövreras med variabel hastighet.
 Skall utformas för brukande med skyddshandskar.

Bärhandtag•	
 Skall utformas så att brukare ej kommer i kontakt med rörliga delar  
 såsom länkarmar, skärblad eller verktygskäftar. Följande mått skall  
 beaktas.

Verktygstyngd•	
 Verktyg med massa överstigande 25 kilogram skall utformas med  
 adekvata hjälphandtag för assisterande person.  

Hydraulkopplingar•	
 Skall ej kunna förväxlas vid inkoppling.
 Skall utrustas med låsfunktion som förhindrar oönskad urkoppling.

Säkerhet•	
 Läckage av hydraulolja skall förutses och spridningsvinkeln får ej  
 understiga 90 grader.
 Adekvat utbildning skall ombesörjas innan verktygsbruk.
 Handskar och skyddsutrustning skall användas.

3.1.3	Konkurrentanalys  

Konkurrentanalysen fokuserar främst på de märke som finns etablerade på 
den svenska marknaden nämligen NIKE, HOLMATRO och LUKAS. Märket 
RESQTEC valdes in i analysen då det nyligen utarbetat ett helt nytt produkt-
sortiment som skiljer sig avsevärt i såväl form och uttryck från de traditionella 
räddningsverktygen.

3.1.3.1 Verktygsfeatures

Vid första anblick är hydrauliska räddningsverktyg relativt snarlika i både 
konstruktion och form. Därmed är det viktigt att utröna vilka features som 
särskiljer hydraulverktygen och gör dem unika.

Följande stycke behandlar och noterar positiva och negativa skillnader i infäst-
ning av bladskär, hydraulisk inkoppling, verktygsmanövrering samt  placering 
och utformning av bärhandtag. 
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Infästning av bladskär och klämskydd.
+ Centrumbult som endast spänner bladskär - 
    mindre friktion.
+ Förbättrad verktygsåtkomst.

Enslangssystem med svirvlad hydraulkoppling.
+ Enkel in- och urkoppling av verktyg.
+ En slang innebär ökad säkerhet.
+ En slang förenklar in-/utrullning.
-  Hydraulkoppling måste styras in exakt vilket      
    gör den svårhanterbar med stora handskar.

Handtag med integrerad manöverstyrning.
+ Enkel styrning med lagom vridmotstånd.
+ Hydraulslang leds ut via handtag
-  Kan innebära konstig handledsvridning 
    beroende på arbetshöjd.

Fastmonterat bärhandtag.
+ Säkert och stabilt.
+ Integrerad belysning i bärhandtag.
+ Hydraulkoppling tiltas uppåt vid placering på mark.
-  Kan vara i vägen under arbete.

HOLMATRO

Märke med stark anknytning till färgerna orange, svart och vitt.
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Infästning av bladskär och klämskydd.
+ Centrumbult som endast spänner bladskär - 
    mindre friktion.
+ Förbättrad verktygsåtkomst.
+ Färgat och minimalt klämskydd.

Tvåslangssystem  med två hydrualkopplingar.
+ Stora och tydliga grepp för in-/urkoppling.
-  Dubbel risk för smuts i hydraulkopplingar.
-  Två slangar försvårar in-/utrullning.

Handtag med dubbel manöverstyrning.
+ Enkel styrning med lagom vridmotstånd.
+ Möjliggör styrning med både tumme och handled.
-  Hydraulslangar leds ut på sidan av verktyget.

Fastmonterat bärhandtag.
+ Säkert och stabilt.
+ Formen möjliggör greppvariation.
-  Hydraulkopplingar utsätts för belastning vid   
    placering på mark.
-  Kan vara i vägen under arbete.

RESQTEC

Märke med stark anknytning till färgerna grönt, svart och silver.
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LUKAS

JAWS
LIFEOF

®

LUKAS

Märke med stark anknytning till färgerna blått och ljusgrått.

Infästning av bladskär och klämskydd.
+ Billig mutter, lätt att spänna.
-  Försämrad verktygsåtkomst, risk för ihakning. 
-		Glapprisk.

Tvåslangssystem med svirvlad hydraulkoppling.
+ Enkel in- och urkoppling av verktyg.
-  Två slangar försvårar in-/utrullning.

Fast handtag med främre manöverstyrning för 
tumme.
+ Stadigt grepp
+ Hydraulslangar leds ut via handtag
-  Hård manövrering för tumme

Fastmonterat bärhandtag.
+ Säkert och stabilt.
-  Kan vara i vägen under arbete.
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3.1.3.2 Marknad och utbud

Bilden till höger påvisar konkurrenternas produktsortiment 
såväl som helhetsintryck. De röda kryssen visar luckor i  
sortimentet.

HOLMATRO tillhandahåller ett tillsynes stort utbud    
räddningsutrustning med genomgående orange-tema. 
Företaget värdesätter hemsida, personlig feedback, service 
och verktygsvisning.

RESQTEC har nyligen utvecklat ett helt nytt produkt- 
sortiment	som	täcker	 in	de	största	kundbehoven.	Produkt-
sortimentet har en mycket god produktsamhörighet och  
betonar ergonomi starkt. Märket har relativt snabbt   
associerats med färgen grönt. 

LUKAS tillhandahåller liksom Holmatro ett stort produkt-
sortiment, dock med lite sämre produktsamhörighet. 
Det genomlöpande blåa temat förefaller lite mer ålderdom-
ligt än ovanstående konkurrenter.

NIKE erbjuder ett relativt litet produktsortiment utanför 
det hydrauliska området. Användningen av företagsfärgerna 
rött, grått och svart förfaller en aning inkonsekvent.
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3.1.4	Enkätundersökning

För att få en praktisk inblick i Räddningstjänstens utryckningsförfarande och 
utryckningsmateriel samt möjlighet att höra brukarnas egna personliga  
åsikter angående hydraulverktyg utfördes en mindre enkätundersökning.

Nedanstående brandstationer deltog i undersökningen och totalt intervjuades 
9 personer.

Heltidsbrandsstation  Deltagare  Verktyg

Lunds Räddningstjänst  Ulf  Adolfsson  HOLMATRO

Malmö Centrum   Mats Nilsson  HOLMATRO
	 	 	 	 Patrik	Olsson

Malmö Jägersro  Anders Svensson HOLMATRO
    Mats Jönsson

Jönköpings Räddningstjänst Kjell-Åke Romfors HOLMATRO

Deltidsbrandstation

Lomma	Räddningstjänst	 Pelle	Pettersson	 LUKAS

Staffanstorps Räddningstjänst Kenneth Karlsson HOLMATRO

Genarps	Räddningstjänst	 David	Isaksson		 LUKAS

31

Summering av deltagarnas svar från undersökningen.

Vilka	hydrauliska	räddningsverktyg	ingår	i	ert	ordinarie	utryckningsmateriel?
Nästintill samtliga intervjuade brandstationer använde sig av Holmatros 
räddningsverktyg.	Lomma	och	Genarps	Räddningstjänst	hade	i	dagsläget		
Lukas men skulle införskaffa Holmatro inom en snar framtid.

Vilka	skär	föredrar	ni/eller	använder	ni	främst?
Deltagare föredrog ”papegoj”-skär vid klipp av sidostolpar på fordon på grund 
av skärets stora materialomfång/-insamlingsförmåga, dess ovilja att vridas  
under klipp, hårdhet samt stora belastningsförmåga.

Är	du	högerhänt	eller	vänsterhänt?	Innebär	detta	problem	vid	verktygshanteringen?
Samtliga deltagare visade sig vara högerhänta. Verktygens utformning ansågs 
neutrala för såväl höger- som vänsterhänta, ett viktigt faktum på grund av 
växlande användningsområde och stora krav på hanteringsflexibilitet.

Använder	ni	mer	än	ett	klipp-/spridverktyg	vid	exempelvis	trafikolycka?
I regel används endast ett klippverktyg med tillhörande ”papegoj”-skär men 
vid behov även spridare och bändare.Vid eventuell uppbackning av ytterligare 
utryckningsstyrka bearbetas fordonet från två håll för att nå en så effektiv  
insats som möjligt. 

Skiftas	ni	åt	att	använda/hålla	verktyget?
Situationen anpassas utefter fordonsstorlek, olycksposition samt olycks-  
ställning dvs. huruvida fordonet är upp och ner eller på sidan.
Vanligtvis sker inget skifte.

Uppskatta tiden det tar och klippa igenom en sidostolpe
Tid för genombearbetning av sidostolpe uppskattades till 10 - 30 sekunder, 
beroende på bilmodell.
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Används	verktygen	till	annat	än	trafikolyckor?
Deltagarna uttryckte sig som sådant att endast fantasin sätter gränser. Verkty-
gen används till alltifrån: hopklämning av rör vid vattenläckage, uppklippning 
av lås, ras- och klämolyckor, arbetsplatsolyckor, losstagning av barn i gungor, 
häst fast i spilta, hand klämd i mangel etc. 

Hur	skulle	kombiverktyget	utformas	för	att	underlätta	ditt	arbete	ytterligare?
Deltagarna var rörande överens om att verktygen måste bli lättare. Dock inte 
på bekostnad av klipp-/spridkapaciteten, snarare tvärtom. 

Vilka	verktygsanslutningar	har	du	varit	i	kontakt	med	och	hur	upplever	du	dem?

> Två separata kopplingar för tryck- respektive returslang
Samtliga deltagare hade varit i kontakt med två separata hydraulkopplingar. 
Deltagarna upplevde tvåslangssystemet som omodernt och klumpigt i förhållande 
till enslangssystemet. Slangkonstruktionen med två slangar löpandes parallellt 
resulterar oftast i att slangen fastnar i omkringliggande föremål/kanter, vrider 
sig samt bildar knutar vilket gör den jobbig att rulla ut och in från bilen. Ett 
skadat ytterhölje kan innebära att slangens stålarmering börjar rosta vilket i 
värsta fall kan leda till slangbrott. Därtill måste trycksatt slang göras trycklös 
vid verktygsbyte vilket drabbar räddningsinsatsens effektivitet. 

> En koppling för kombinerad tryck- och returslang
Överlag var de deltagare som varit i kontakt med 1-slangssystemet mycket 
nöjda. Snabbkopplingen ansågs spara såväl tid som personal då manuell   
friläggning av slangtrycket ej längre behövdes vid verktygsbyte. Deltagarna  
tyckte även att slangen var lättare att rulla ut och in samt att rotation av verktyget 
underlättades av kopplingens svirvelfunktion. Slangkonstruktionen med  
tryckslangen inuti returslangen var enligt deltagarna en uppskattad säkerhets-
funktion. Koncist: Säkrare, enklare och snabbare.

Hur	upplever	du	klipp-/spridverktygets	tyngd	och	tyngdpunkt?
Deltagare ansåg att verktygen var välavvägda kring det främre bärhandtaget. 
De ansåg dock att verktygen var alldeles för tunga för att belasta endast en arm 
och efterfrågade i och med det lättare verktyg. Enligt deltagarna hade kvinn-
liga brandmän stora problem med verktygstyngden.

Har	du	upplevt	några	besvär	gällande	manövergreppet	för	öppning/stängning?
Deltagarna som huvudsakligen jobbade med verktyg från Holmatro var överlag 
väldigt nöjda med manöverhandtaget. De ansåg att handtaget gav ett ordentligt 
grepp trots stora och klumpiga handskar, hade ett stabilt av- och pådrag med 
bra återfjädring och lagom vridvinkel. De som använt eller använde Lukas-
verktyg ansåg att motståndet i manövergreppet var för hårt för endast tum-
manövrering och använde istället hela handen. Självaste vredet och dess vingar 
ansågs dock vara acceptabelt stort för manövrering med tumme eller vridande 
hand.

Har	du	uppmärksammat	några	specifika	ergonomiska	besvär	vid	verktygshanteringen?
Deltagarna var rörande överens om att verktygstyngden var ett stort problem, 
i synnerhet vid lyft till och över axelhöjd. De ansåg även att ryggen sned- 
belastades på grund av att tyngden låg centrerad kring det främre bärhand-
taget och endast en arm påverkades. Användarens längd ansågs vara av   
betydelse och kortare personer hade större problem vid utplacering av   
verktyget. 

Hur	tycker	du	olycksoffret	reagerar	på	verktyget?
Ordinarie räddningsprocedur innefattar att olycksoffer såväl som brandman 
med vårduppgift täcks med skyddande ”bubbel”-plast. Eftersom skyddsplasten 
begränsar olycksoffrets sikt har inga direkt negativa reaktioner på verktygets 
form, färg eller käftar noterats. 
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Deltagarna ombads kort beskriva kombinationsverktygets    
största fördelar med 3-5 ord.

•	 Smidigt.
•	 Lätt	i	förhållande	till	spridare.
•	 Kan	både	bräcka	och	klippa.
•	 Flera	funktioner	i	ett	och	samma	verktyg.
•	 Endast	ett	verktyg	att	hantera.
•	 Verktygets	spetsighet	underlättar	vid	uppspridning	av		 	 	
 material/föremål.
•	 Bra	till	mindre	kårer	i	väntan	på	förstärkning.
•	 Mindre	kostsamt	än	två	separata	verktyg.

Deltagarna ombads kort beskriva kombinationsverktygets   
största nackdelar med 3-5 ord

•	 Sämre	klippkapacitet	i	förhållande	till	”papegoj”-skär.
•	 ”Platta”-klipp	mindre	effektiva	vid	klipp	av	sidostolpar,	skäret	kasar		
 längs med materialet.
•	 Verktygstyngd	försvårar	hantering.
•	 Begränsat	användningsområde.
•	 Kombiverktygets	skär	vrider	sig	kontra	materialet.
•	 Sämre	spridkapacitet	kontra	spridare	dock	oftast	tillräcklig	vid		 	
 uppspridning av dörr eller huv.
•	 Sämre	öppningsvidd	på	verktygskäftar	kontra	spridare.
•	 Skärets	avsaknad	av	bearbetande	spetsar,	såsom	”papegoj”-skäret,		
 möjliggör ej sektionsklippning av sidostolpe.
•	 Spridarspetsar	kan	innebära	problem	vid	genomklippning	av		 	
 material/föremål.

Den allmänna åsikten var att kombinationsverktygets saxfunktion endast  
användes vid absolut behov eller nödfall. 

Deltagarna ombads ringa in det symbolpar som ansågs tydligast för öppning och  
stängning av hydraulverktyget.

I överlag upplevde deltagarna att NIKEs symbolpar ( nr 1 ) för öppning och 
stängning var mest logisk och tydlig. Holmatros symbolpar ( nr 4 ) ansågs 
rörig och missvisande på grund av pilar inuti pil.

En deltagare uttryckte sig som sådant att pilsymbolerna endast var av vikt på  
spridarverktygen då en feltolkning riskerade att släppa ner tyngden på olycksoffret.
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Deltagarna	ombads	testa	och	utvärdera	följande	verktygsställningar:

1. Ställningen upplevdes som tung och jobbig för både axel, biceps och  
 underarm. Belastningen upphörde dock då verktyget fått grepp om  
 sidostolpen. Ställningen erbjöd en stadig kropps position med bra  
 överblick av såväl verktyg som olycksoffer. Likaså tillät ställningen  
 enkla och smidiga rörelser i sidled då verktyget har en tendens att  
 vrida sig under klipp. 

2. Ställningen upplevdes som obehaglig eftersom ansikte och ögon kom
 obehagligt nära skär, klippyta, hydraulcylinder samt ingående   
 hydraulslangar. Verktygsvridningar samt felklipp i bultar eller  
 infästningar kan i värsta fall resultera i slag eller stötar mot såväl  
 huvud, axel eller hals. Därtill upplevdes även sikten över olycks-
 offret försämrad. Den huvudsakliga uppfattningen var att   
 deltagarna aldrig skulle våga arbeta med verktyget så nära huvud,  
 hals eller ögon.

3. Ställningen upplevdes mycket besvärligare än att hålla verktyget i 
 midjehöjd och mjölksyra inträdde snabbt. Tiden för verktyget att  
 greppa  materialet, dvs. verktygets snabbhet, spelade därmed en   
 viktig roll. Deltagarna ansåg även att användarens längd hade stor  
 inverkan på arbetsställningen och verktygslyftet.

4. Ställningen upplevdes bättre för ryggen i förhållande till att hålla  
 verktyget i axelhöjd med huvudsaklig tyngdbelastning på en arm.  
 Den huvudsakliga åsikten var dock att ansiktet kom obehagligt nära  
 skär, hydraulcylinder och hydraulslangar.
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Deltagarna	ombads	kort	beskriva	sina	intryck	av	följande	produkter:

•	 Enkelt	enslangssystem	vilket	innebär	hanteringsfördelar.
•	 Belysning	mycket	bra	nattetid.
•	 Kopplingen	är	tight	när	den	ska	passas	in	i	verktyget,	måste	rakt	på		
 dvs. ingen styrning.
•	 Bra	reglage	med	stora	handskar.
•	 Bra	viktavvägning,	kopplingen	doppas	ej	ner	i	”skiten”.	 	 	
 Hindrar dock ej urkopplad slang från att hamna i ”skiten”

•	 Utsatt	slangkoppling	som	är	i	vägen	vid	vridning	och	vändning	av		
 verktyg.
•	 Positivt	med	flera	greppmöjligheter	i	det	främre	bärhandtaget.
•	 Färg	som	påvisar	funktion.
•	 Flexibel	och	smidig.
•	 Designad	och	färgglad.
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•	 Ser	enkel	ut.
•	 Bra	kopplingsskydd	men	kan	innebära	tidsförlust	vid	byte	av	verktyg.
•	 Kopplingens	utformning	i	kombination	med	verktygets	markställning		
 innebär att kopplingen doppas i ”skiten” vid urkopplat verktyg.
•	 Intressant	koppling.
•	 Klumpig	och	omodern.
•	 Ser	äldre	ut	designmässigt.
•	 Robust,	ser	ut	att	klarar	uppgiften.

•	 Ser	ut	som	ett	bra	och	robust	verktyg.
•	 Släta	ytor,	fastnar	ej.
•	 Ser	enklare	ut	och	mindre	genomtänkt,	fyrkantigt	handtag	och		 	
 mycket traditionellt uttryck.
•	 Två	slangar	är	omodernt.
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3.1.5	Problemidentifiering	-	NIKE	DHK	45	/	370

Med användarsynpunkter från enkätundersökning samt kravspecifikationer 
från EN 13204 i åtanke analyserades kombinationsverktyget DHK 45 / 370. 
Målsättning var att förtydliga och identifiera verktygets problemområde: 
Skärinfästning och centrumbult, hydraulslangar och hydraulkopplingar, 
manövergrepp samt bärhandtag.
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Skärinfästning och centrumbult

•	 Mutter	ökar	risk	för	ihakning	samt	försämrar	verktygsåtkomst.

•	 Tre	friktionsställe	kräver	större	moment	vid	åtdragning	av	verktygs-	
 käftar.

•	 Mutterlossning	innebär	glapp	och	resulterar	i	ofullständigt	klipp.

•	 Bladkorsning	kan	i	värsta	fall	orsaka	sprängning	av	käftblad.

Hydraulslangar och hydraulkopplingar

•	 Två	hydraulslangar	för	respektive	tryck	och	retur	innebär	dubbel		
 risk för nersmutsade kopplingar.

•	 Slangbrott	på	tryckslang	innebär	risk	för	allvarlig	skada	eftersom		
 hydraulverktyget arbetar med uppemot 800 bars tryck.

•	 Stålspunna	slangar	är	känsliga	för	avskavning	av	skyddsplast.	Skadat		
 parti kan rosta och orsaka slangbrott.

•	 Två	slangar	innebär	dubbel	arbetsinsats	vid	in-	och	urkoppling	av		
 hydraulverktyg.

•	 Risk	för	missförstånd	gällande	tryck-	och	returslang.

•	 Två	hydraulslangar	leder	till	en	större	greppdiameter	av	manöver-	
 grepp.

Manövergrepp

•	 Greppet	kräver	vridning	av	handled	oberoende	av	arbetsställning.

•	 Oklar	markering	för	öppning	och	stängning	av	verktygskäftar.

•	 Stor	greppdiameter.

Bärhandtag

•	 Hårt	och	oergonomiskt	handtag.

•	 Hal	greppyta.

•	 Greppinfästning	innebär	förlorat	grepp	på	hydraulverktygets		 	
 undersida.

•	 Risk	för	att	hydraulverktyget	inte	kommer	åt	då	handtaget	inte			
 kan vinklas eller avmonteras utefter behov / situation.

•	 Europa	norm	13204,	skyddsmått	för	konstruktion	av	bärhandtag		
 måste efterföljas.
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Handhavande / Basfunktion

Funktion     Klass  Anmärkning

Minimera Skaderisk   N  för brukare
Medge  Bärbarhet   N  för brukare
Äga  Smidighet   N  för brukare
Uttrycka	 Funktion	 	 	 Ö
Medge  Klippning   HF
Medge  Spridning   HF
Erbjuda	 Grepp	 	 	 	 N	 	 vid	hantering
Förhindra Fasthakning   N
Erbjuda	 “Bärglädje”	 	 	 Ö	 	 för	brukare
Äga  Styrka/Hållfasthet  N
Uttrycka Kvalitet    N
Uttrycka Säkerhet   N

3.2 Idégenerering

3.2.1	Funktionsanalys

För att underlätta och strukturera brainstormingprocessen samt schematiskt 
klargöra för vad  som skulle finnas i produkten sattes en funktionsanalys  
samman. Funktionerna klassades utefter huvudfunktion, nödvändighet,   
önskvärd och/eller onödig.

H = Huvudfunktion  N = Nödvändig
Ö	=	Önskvärd	 	 	 O	=	Onödig

Analysen delades upp i sex område: Handhavande/Basfunktion, Ergonomi, 
Säkerhet,	Produktion,	Konstruktion	och	Marknadsföring.

Ergonomi

Funktion    Klass   Anmärkning

Medge  Kroppsrörelser  N   
Underlätta Armrörelser  N
Maximera Rörelsefrihet  N
Medge	 	 Individanpassning	 Ö
Minimera Kroppspåfrestning N
Minimera Axelbelastning  N
Minimera	 Energiförbrukning	 Ö	 	 	 Mänsklig
Minimera	 Skavning	 	 Ö
Minimera	 Vikt	 	 	 Ö
Maximera Stadga   N
Maximera	 Gångkomfort	 	 N
Maximera	 Balans	 	 	 Ö
Erbjuda	 Bärvariation	 	 Ö
Fördela		 Belastning	 	 Ö
Centrera	 Tyngdpunkt	 	 Ö

Säkerhet

Funktion    Klass   Anmärkning

Undvik  Klämskada  HF
Motstå  Temperaturvariation N
Maximera Hållbarhet  N
Förhindra	 Ihakning	 	 Ö
Minimera Snubblingsrisk  N
Koordinera	 Balans	 	 	 Ö
Underlätta Snabbfrigöring  HF
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Produktion

Funktion    Klass   Anmärkning

Medge	 	 “NIKE”-produktion	 Ö
Utnyttja	 “NIKE”-material	 Ö	 	 	 Aluminium
Maximera	 Produktionsvänlighet	 Ö	 	 	 i	Eskilstuna	
Underlätta Reparation/Service N
Underlätta	 Hantverksmoment	 Ö
Minimera	 Arbetsoperationer	 Ö
Minimera	 Kroppsbelastning	 Ö	 	 	 Ensidig
Minimera	 Skaderisker	 	 Ö
Underlätta	 Serieproduktion	 Ö
Medge	 	 Modellvariationer	 Ö
Medge	 	 Emballering	 	 Ö
Medge	 	 Lagring	 	 Ö
Underlätta	 Lagring	 	 Ö
Medge	 	 Transport	 	 Ö	 	 	 Internt/Externt

Konstruktion

Funktion    Klass   Anmärkning

Tåla  Slitage/Användning HF
Maximera Hållbarhet  HF
Motstå  Korrosion  HF
Maximera Stabilitet  N
Maximera Bäregenskaper  N
Erbjuda		 Fästmöjligheter		 Ö	 	 	 tyngdavlastning
Äga  Självklarhet  N
Erbjuda	 Greppvariation		 N
Förhindra Fasthakning  N

Marknadsföring

Funktion    Klass   Anmärkning

Öka	 	 Försäljningsvolym	 Ö	 	 	 NIKE:s
Tilltala		 Målgrupp	 	 Ö	 	 	
Erbjuda	 Målgruppsanpassning	 Ö	 	 	
Skapa	 	 Marknader	 	 Ö	 	 	 nya
Skapa	 	 Efterfrågan	 	 Ö
Skapa  Intresse  N
Uttrycka Kvalitet   N
Understryka Företagsimage  N
Skapa  Förtroende  N
Skapa	 	 Trend/Nyhetsvärde	 Ö
Sprida	 	 Kännedom	 	 Ö	 	 	 mun	till	mun
Markera Identitet  N
Uttrycka Särart   N
Skapa  Egenvärde  N
Skapa	 	 Produktfamilj	 	 N
Inge  Trygghet  N
Uttrycka	 Miljömedvetenhet	 Ö
Uttrycka	 Ursprung	 	 Ö	 	 	 svenskhet
Äga  Användarbarhet N
Äga  Självklarhet  N   för brukare
Understryka Bäregenskaper  N
Framhäva Ergonomifördelar N   för brukare
Framhäva Styrka   N
Maximera Kroppsanpassning N   för brukare
Motstå  Nedsmutsning  N
Befrämja	 Exponering	 	 Ö
Optimera Livslängd  N
Följa  Normer   HF
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3.2.2	Design	brief

För att förtydliga projektmål, omhänderta användarens krav och önskemål 
samt uttrycka företagets framtida image utformades en verbal brief  och tre 
visuella briefer.

3.2.2.1 Verbal brief

Identifiera vad den nya produkten vill vara.•	
	 Produkten	skall	bidra	till	att	användaren	på	ett	ergonomiskt	och		
 behagligt sätt frigör ett fastklämt trafikolycksoffer, snabbt och säkert.

Beskriv produktens grundfunktion.•	
 Skapa access som möjliggör omhändertagandet av fastklämt   
 trafikolycksoffer.

Se produkten på det sätt som brukaren ser den.•	
 Användaren ser produkten som en oumbärlig del av ordinarie   
 räddningsutrusning för fordonsolyckor.

	 Produktens	tyngd	i	relation	till	klipp/spridkapacitet	begränsar			
 till viss del användarens rörlighet. Kvaliteter såsom korrekt   
 tyngdavvägning i kombination med smidighet och flexibilitet   
 värdesätts därmed extra högt.

	 Produktens	smidighet	och	lätthanterbarhet	underlättar	i	hög	grad		
 frigörningsarbetet och är till gagn för så väl användare som   
 olycksoffer.

	 Produkten	är	tämligen	neutral,	utstrålar	en	stark	känsla	av	kvalitet		
 och stabilitet samt erbjuder användaren ett komfortabelt och flexibelt  
 grepp.

Beskriv brukaren och produktens personligheter.•	
 Användaren av produkten är så väl hel- eller deltidsverksam inom  
 Räddningstjänsten. Arbetsuppgifterna är desamma oavsett anställning.  
 
 Användarens arbetsmiljö är omöjlig att förutse då olycksplatsen  
 varierar från gång till gång och ingen olyckssituation är den andra lik.

 Kontrast och tydlighet är extremt viktigt för användaren. Oklarheter  
 och missuppfattningar får absolut inte förekomma på olycksplatsen.

 Användaren känner stor respekt för säkerheten vid användningen  
 av hydrauliska produkter eftersom arbetstrycket är mycket högt.  
 Vetskapen om att materialbrott/-försvagningar kan få förödande  
 konsekvenser medbringar en viss försiktighet.

Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda.•	
	 Produktens	visuella	formgivning	bidrar	till	att	användaren	upplever		
 produkten som tydlig, ergonomisk och lätt att hantera. Färgmarkering  
 av ingående verktygsfunktioner skapar en intuitiv användning.
 Materialet skapar en känsla av enhetlig formbarhet och flexibilitet men  
 utstrålar samtidigt personlig säkerhet.

Beskriv produktens avspegling och bidrag till företagets image.•	
 Den nya produkten ger företaget en nystart på marknaden.
	 Produkten	möjliggör	utveckling	av	helt	ny	produktfamilj	som		 	
 starkt uttrycker företagstradition, kvalitet, ergonomi och framförallt  
 säkerhet. 
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3.2.2.2 Visual brief

Som ett komplement till den verbala briefen utformades visuella briefer,   
i själva verket den verbala briefen uttryckt i bild i stället för ord.
Bilderna framkallar en individuell bild som förmedlar produktens tänkta  
känsla i form, färg och material.

Koncist: riktlinjer i jakten på rätt form och uttryck.



Ställbart och avtagbart bärhandtag 
som förbättrar verktygsåtkomst och 
ökar flexibiliteten.

Tvådelat manövergrepp möjliggör 
valfri styrning med handled eller  
tumme.

Manövergrepp med integrerad snabbkoppling  
minskar greppdiametern och förenklar in- och 
urkoppling av verktyget med handskar.

1
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3.2.3 Brainstorming

“Brainstorming - Idékläckning, metod att antingen generera idéer eller lösa problem, 
där	de	involverade	muntligt	eller	skriftligt	framkastar	förslag	utan	att	själva	censurera	
eller kritisera dem”  [ 9 ]

En specifk start för självaste brainstormingsprocessen, eller med andra ord 
idégenereringsfasen,	kan	ej	fastställas.	Processen	skedde	och	ändrades		 	
kontinuerligt till och från under projektets gång.

Eftersom tekniken var satt till hydraulik som i sin tur styrdes av EN 13204, 
föreskrifter gällande hydrauliska räddningsverktyg, begränsades idégenereringen 
i tidigt skede till konceptuella verktygsfeatures. 

Med föregående information i beaktning, såsom krav och normer, användar-
synpunkter och konkurrerande verktygsfeatures, utformades ett antal   
mycket basala skissförslag på verktygsfeatures.

3.2.4 Konceptval

Följande skissförslag på olika verktygsfeatures presenterades på plats i   
Eskilstuna för handledare Anders Nilsson på NIKE Hydraulics AB.

Idén med integrerad hydraulkoppling i manövergreppet ansågs unik och  spännande. 
Lösningen innebar troligen en hel del konstruktionssvårigheter men var trots det 
väldigt intressant.

Likaså uppskattades idén med ställbart bärhandtag som gav användaren 
möjlighet att personifiera verktyget utefter behov och situation.

Student och handledare tog ett gemensamt beslut om att gå vidare med   
konceptförslagen för att försöka kombinera dem i datormodell.



Ställbart bärhandtag som förbättrar verktygsåtkomst och ökar flexibiliteten. 
Den nedre delen av handtaget fungerar som ben och tiltar upp verktygets 
bakdel vilket förenklar in- och urkoppling av verktyg.

Tvådelat bärhandtag som förbättrar verktygsåtkomst och ökar   
flexibiliteten genom att handtagen kan fällas in mot cylinderkroppen.
Nedre delen av handtaget fungerar som extra handtag och ökar   
greppvariationen.

2 3
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4 Resultat

Med hjälp av 3D-visualiseringsprogrammet SolidWorks och ett antal sena 
nätter tog det konceptuella hydraulverktyget slutligen form. 

Ordinarie kombinationsverktyg, DHK 45 / 370, låg till grund för dimensionering 
av hydraulcylinder och skärbladsinfästning vilket innebär att konceptet med största 
sannolikhet klarar av gällande säkerhetskrav. Därutöver 3d-modulerades de   
existerande  kombinationsskären till DHK 45 / 370 utefter verkliga mått.

3D-modellen och dess måttsättning utgjorde en utomordentligt bra grund för 
tillverkningen av verktygsprototyp. 
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4.1	Slutkoncept	-	ABSCIDO

Slutkonceptet tillvaldes namnet ABSCIDO som kommer 
från latin och betyder avkapa, klippa av.

Det bör återigen påpekas att ABSCIDO är en konceptuell 
form- och ergonomistudie och inte på något sätt färdig för 
produktion. Huvudsaklig vikt har lagts på yttre visuell form-
givning med målsättning att underlätta korrekt verktygs-
hantering under pressade situationer.

Följande avsnitt behandlar de detaljer som gör verktyget 
unikt för såväl användare som för företaget   
NIKE Hydraulics AB i Eskilstuna.
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4.1.1	Verktygsfeatures	
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Cylinderkroppen har gestaltats med rundare övergångar med syfte att förhindra 
ihakning under räddningsinsats. Verktyget upplevs därtill smidigare och lättare. 
Formen är anpassad utefter produktion i NIKEs befintliga maskinpark.

Klistermärke med NIKEs logotyp har ersatts med en mjukare dekaltagg i tyg  
(eller gummi) och kan liknas med de som används till tvättanvisningar på  
textila plagg. Taggen säkerhetsställer att NIKEs logotyp ej förstörs eller  
skrapas bort. Taggen är en relativ billig detalj som på den här typ av verktyg 
resulterar i ett exklusivt nyhetsvärde samt väcker lätt förundran. Därutöver 
framhäver taggen verktygets mjukhet och flexibilitet. Taggen har försetts med 
Svenska flaggan för att knyta an NIKE med tradition och kvalitet. 

Klämskydden i gummi har förminskats med syftet att öka verktygsåtkomsten 
och framhäva cylinderkroppens mjukhet. Varningssymboler har applicerats 
direkt på klämskydden vilket gör att kontrasten intensifieras och symbol- 
översikten förbättras. 

Centrumbulten har utformats med avseende att endast spänna samman blad-
skären vilket ger en överlägsen klipprestanda och förbättrar verktygsåtkomsten 
avsevärt.
Därutöver har centrumbulten, verktygets greppytor och knappar infärgats med 
företagsfärgen rött med syftet att uppmärksamma användaren på händelse/
rörelse samt förstärka företagets färgassociation och produktimage . 
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Två hydraulslangar har ersatts med en hydraulslang där tryckoljan transporteras 
inuti returslangen, koncist ”slang i slang”-system. Med detta system minimeras 
risken för personskada vid slangbrott. Slangen är kevlarspunnen istället för stål-
spunnen vilket gör den avsevärt lättare att hantera vid in- och utrullning. 
Säkerhetsfaktorn är densamma som på föregående slangar, 4 gånger maximalt  
arbetstryck.

Manövergreppet har integrerats med en hydraulkopplingsfunktion.   
En enkel knapptryckning på vardera sidan av manövergreppet resulterar i att 
hela greppet kopplas bort och verktyget görs trycklöst.  Samma manövergrepp 
kan därmed användas på flera verktyg med olika typer av skärblad.  Kopplingen 
medger därtill användning av stora och klumpiga handskar. Kopplingen  
innebär dessutom en mindre kostnad för kund samt gynnar NIKEs försäljning 
av verktygspaket. Manövrering av öppning och stängning av verktygskäftar 
kan utföras med så väl tumme som handledsvridning.

Bärhandtaget i aluminium har försetts med  komfortabelt 
gummigrepp och utformats med regleringsmöjligheter. 
Genom	simultan	intryckning	av	de	röda	knapparna	
på vardera sidan bärhandtaget kan bärhandtaget 
varieras utefter behov och situation. Då skär-
bladen förskjuter verktygets tyngdpunkt och gör 
verktyget lättframåtlutande har de bakre benen på 
bärhandtaget vinklats snett utåt. Vinklingen ger 
upphov till ett naturligt grepp då bärhandtaget 
fällts bak mot cylinderkroppen. Därmed kan  
användaren placera verktyget nära kroppen,  
likt en portfölj, under längre transportsträckor.



>> resulTaT
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4.1.2	Verktygsprototyp

Då det är tämligen svårt att utläsa och utvärdera proportioner och verktygs-
features i datormiljö konstruerades en verktygsprototyp för att påvisa mötet 
mellan form och funktion.
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Därtill planerades en mindre användarstudie innefattande kompetent räddnings-
personal med avsikt att utvärdera verktygsprototypen såväl visuellt som fysiskt. 
Användarstudien fick dock åsidosättas på grund av tidsbrist och relativt ömtålig  
verktygsprototyp.



>>resulTaT
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>> sluTsaTs  Ø d Iskuss Ion

5.	Slutsats	och	diskussion

5.1	Positiva	reflektioner

I avsnitt 1.3 Syfte och mål behandlades de aspekter som utgjorde projektets  
grund med utgångspunkt i ”Konceptuell studie av framtidens ( 5 – 10års period ) 
hydrauliska räddningsverktyg med fokus på användare och olycksoffer”. 

Nedan följer en summering huruvida det konceptuella räddningsverktyget, 
ABSCIDO, tillgodoser projektkraven.

Manlig/kvinnlig	så	väl	som	höger-/vänsterhänt	brukare.•	
 Verktyget tillgodoser en neutral individanpassning av bärhandtag   
 utefter behov och situation vilket avsevärt förenklar hantering och transport. 

Högt slitage och oaktsam behandling.•	
 Verktygets hydraulcylinder är konstruerat utefter mått från ordinarie  
 kombinationsverktyg, DHK 45/370, och använder sig av befintliga  
 kombinationsskär. Verktyget bör därmed klara av gällande säkerhets- 
 krav enligt EN 13204.

 Utformning och ändrad placering av företagslogotyp och varnings- 
 symboler ökar motståndskraften gentemot användarslitage.

 Bärhandtagets nedre ben/grepp ger ett utökat skydd för verktygets  
 hydraulcylinder.
 

Teknik som innebär relativt tung och svårhanterbar utrustning.•	
 Bärhandtagets ergonomiska bäregenskaper, såsom gummerade
 greppytor som förhindrar att verktyget glider, samt manövergreppets  
 urkopplingsfunktion som möjliggör sektionsvis uttransport av   
 räddningsutrustning vilket minskar belastningen på räddningspersonalen.
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Tydlig och intuitiv användning  för en stressad men snabb och säker räddningsinsats.•	
 Verktygsdetaljer med betydelse för korrekt verktygshantering har,  
 enligt avsnitt 2.2.3 Utformning av information, infärgats rött för att  
 uppmärksamma händelse och rörelse.

 Varningssymbolerna har applicerats direkt på klämskydd vilket ger 
  en förbättrad översikt och ökad koncentration.

Verktygsflexibilitet	på	grund	av	varierande	olycksmiljöer/-situationer.•	
 Bärhandtagets variationsmöjligheter möjliggör en enastående flexibilitet  
 oberoende av olycksmiljö eller olyckssituation. 

 Centrumbultens och hydraulkroppens rundare övergångar ökar verktygs- 
 åtkomsten i trängre utrymme och förhindrar ihakning.

 Med stöd av avsnitt 2.2.2 Utformning av handverktyg möjliggör   
 manövergreppet variabel styrning med såväl tumme som handledsvridning. 

Brukarens och olycksoffrets reaktion på verktygets form och färg i stressad och ovan situation.•	
 I avsnitt 3.1.4 Enkätundersökning klargjordes att inga reaktioner  
 uppmärksammats från olycksoffer på räddningsverktygets form eller  
 färg med anledning av begränsad sikt. Verktygets profil tonades trots  
 det ner för att ge intrycket av ett mjukare, smidigare men i första hand  
 lättare verktyg.

Personlig säkerhet för brukare och olycksoffer gentemot verktyg.•	
 Verktygssäkerheten har kompletterats genom användningen av det  
 så kallade enslangssystemet. Användaråsikter från avsnitt   
 3.1.4 Enkätundersökning påvisade att enslangssystemet var en   
 uppskattad säkerhetsåtgärd som därtill förenklade verktygshanteringen.



>>sluTsaTs  Ø d Iskuss Ion

5.2	Kritisk	diskussion

Då kraven från EN 13204 efterföljts med viss personlig tolkning vid utformning 
av bärhandtag och manövergrepp krävs en mer ingående undersökning huruvida 
de är godkända eller ej.

Vidare bör den exkluderade användarstudien med kompetent räddnings-
personal utföras med målsättning att utvärdera verktygets ergonomiska, 
visuella och fysiska egenskaper. Studien bör dock utföras med korrekt måttsatt 
verktygsprototyp tillverkad i reella material och rätt tyngdavvägning. 
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Ökad bilsäkerhet i form av ny teknik och nya material.•	
 Eftersom bilsäkerheten är under ständig utveckling och kravet på  
 kraftigare räddningsverktyg ständigt ökar har fokus lagts på   
 hantering av verktygsvikt genom variabelt bärhandtag och avtagbart  
 manövergrepp.

Gällande	krav	EN	13204.•	
 Manöverventil har placerats på verktyg, bärhandtagets säkerhetsmått  
 har beaktats och hydraulkoppling har försetts med adekvat låsfunktion. 

Koncist uppfyller det konceptuella räddningsverktyget, ABSCIDO, projektets 
målsättning att uttrycka flexibilitet, ergonomi och framförallt användarvänlighet för 
såväl kort som lång, höger- som vänsterhänt, gammal som ung, kvinna som man.
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