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1. SAMMANFATTNING 1. ABSTRACT

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om mate-
rialet trä, mer än något av de i ambulansen nu använda ma-
terialen, kan göra ambulansfärder i vård-utrymmet mindre 
stressiga, främst för ambulans-personalen.
  Stress är en naturlig reaktion som uppstår i kroppen när 
människan utsätts för krav och förväntningar. Vid de tillfäl-
len då kraven och förväntningarna inte stämmer överens 
med de givna förutsättningarna kan detta leda till ohälsa,
  Stress ingår i ambulansyrket men forskning visar att natur 
och naturliga material kan främja återhämtning.
  I denna raport har undersökningar gjorts kring män-
niskors preferenser mot trä och plasten som idag används 
i ambulansen, för att utröna om trä är lämpligare material 
ur stress- och återhämtnings-synpunkt.
  Resultatet visar att björk, eller björkimitation är det lämp-
ligaste materialet att använda, och att det finns lämpliga 
ytor att applicera detta på i vårdutrymmet.

The purpose of this paper is to find out whether a wooden mate-
rial, more than the matierials used in the ambulance today, can 
make transportation in the patient compartment in an ambulance 
less stressful, foremost for ambulance staff.
  Stress is a natural reaction produced in the human body when a 
person is exposed to demands and expectations. If the demands 
and expectations, at some point, don’t match the given condi-
tions, this can lead to illness.
  Stress is part of the ambulance profession but research show that 
nature and natural materials can promote restoration.
  In this report surveys has been done about peoples prefer-
ences towards wood, and the plastic used in todays ambulances, 
to find out if wood is a more suitable material from a sress- 
and restorational point-of-view.
  The results show that birch or birch-imitating materials are the most 
suitable materials, and also a number of proposals on how the birch 
could be used in the patient compartment.
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1. INLEDNING

Jag har ett stort intresse av bildesign och fordon, och 
kombinerar i detta examensarbete materialet trä med 
mitt stora bilintresse genom att undersöka hur materi-
alet trä kan ha en positiv påverkan på ambulansen som 
arbetsplats.
  Jag undersöker de olika situationerna som kan uppstå 
i och kring en ambulans, samt försöker förstå de känslor 
som framkommer vid ambulans-transport, för att däreft-
er ge förslag på hur man kan göra färden så behaglig som 
möjligt med hjälp av de effekter, om några, materialet trä 
har på oss människor.

1.1 Hypotes

Jag tror att man med materialet trä kan få en mindre stressig 
miljö i ambulansens vårdutrymme, som i slutändan 
förhoppningsvis kan leda till snabbare återhämtning efter 
varje uppdrag.
  Ambulansen är en arbetsplats, och om personalen trivs så 
får det en positiv effekt även på patienterna.
  Jag tror också att olika träslag kan ha olika inverkningar 
på människor, och tror därför att det finns mer eller min-
dre lämpade träslag för miljön som ambulansen utgör.

1.2 Problemformulering

Jag måste ta hänsyn till att ambulanstransporter kan up-
plevas olika beroende på om man är ambulans-sjukvårdare 
eller patient. Det som är vardag för ambulanspersonalen 
kan vara den värsta dagen i patientens liv.

 - Hur kan materialet trä göra
    ambulansfärden mindre stressig?

 - Vilket träslag är att föredra?

 - Ska det vara äkta trä eller finns det andra
    alternativ som är mer lämpat i denna
    miljö och som samtidigt ger en likvärdig
    effekt?

Inom detta arbete finns det några viktiga aspekter att ta 
hänsyn till:

 - Stress: vad är stress? 

 - Hygienkrav: avtorkning, adsorption mm.

 - Tydlighet: hitta utrustning, se smuts mm.

 - Hållbarhet: tåla yttre, fysisk påverkan mm.

 - Tillverkning: det ska gå att tillverka på ett
    rationellt sett.

1.3 Syfte

Syftet med min undersökning är att ta reda på om materialet trä, mer än 
något av de i ambulansen nu använda materialen, kan påverka ambu-
lansfärder i positiv riktning och i slutänden göra en insats för den 
prehospitala vården. Syftet är också att öka på det skrivna materi-
alet kring dessa ämnen. 

1.4 Begränsningar

Tidsbegränsningen på tio veckor, och Inriktningen på arbetet är så-
dan, att vissa begränsningar har gjorts:

 - Endast den ambulans som Ambulansproduktion
    konstruerar (Chevrolet) behandlas i min rapport.

 - Mitt arbete är endast fokuserat på vårdutrymmet
    i ambulansen och varken på exteriören eller på
    förarutrymmet.

 - Jag har begränsat mig till att endast studera
    effekter på ambulanspersonalen och inte på
    patienter, då jag på grund av integritetsskäl
    inte fått tag i patientregister.

 - Jag har inte lagt något arbete på layouten i
    ambulansen som ergonomi, disponering av
    utrymmet mm.

1.5 Källkritik

1.5.1 Patienter

Då detta arbete är inriktat mot ambulansen som arbetsplats så 
borde en vidare studie av patientens synvinkel på det hela också 
göras.

1.5.2 Studiebesök/Intervjuer

Intervjuerna och mötena har varit mycket givande och bra, och en 
fördel med att träffa den intervjuade i verkligheten och under ord-
nade förhållanden gör att större möjlighet finns till att ställa följd-
frågor och be om förtydliganden osv jämfört med en tidsbegränsad 
telefonintervju eller mailintervju.

1.5.3 Preferenstest

Testet ger en bra bild över vad det är som gör att man gillar en viss 
yta. Testet är baserat på doktorsavhandlingen “Means To Measure 
The Aesthetic Properties Of Wood” av N. Olof Broman (2000). 
Broman är Universitetslektor på Luleå Tekniska Universitets 
avdelning i Skellefteå. De påståenden som Broman rekommend-
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erar är vettiga och ger en bra helhetsbild över vad det är som 
gör att man gillar en yta. Systemet med kontrollfrågan gillar/
gillar inte är kanon eftersom man då får svar på varför ytan är 
omtyckt.
  En nackdel kan vara att testet blir lite långtråkigt och att det 
man kanske skulle kunna ha färre positiva eller negativa alterna-
tiv per omdömespar. Detta skulle kunna gjort testet smidigare 
och man får en mer tydlig bild av vad testpersonerna tycker, 
dock så blir testet mindre nyanserat och mer oexakt, vilket 
kan göra att resultatet blir missvisande och slår fel.
  Lämpligt hade givetvis varit att ha ännu fler deltagare i detta 
test för att få en så rättvis bild som bara möjligt, och detta är 
eventuellt något som måste jobbas vidare med. Eftersom det 
tar relativt lång tid att göra, mellan 20-30 minuter, så finns det 
tillfrågade som har tackat nej till deltagande.
  Det kan också finnas en risk att man som deltagare hastar 
igenom de sista ytorna, men en lösning på ett sådant problem kan 
vara att ta en paus mitt i så att eventuell tristess motverkas. Överlag 
så kan sägas att de deltagande är spända på att medverka och 
att ingen egentlig tristess upplevdes.

1.6 Målgrupp

Mina målgrupper med arbetet är följande:

 - Ambulansproducenter
    Det är ambulansproducenterna som bygger
    ambulanserna och har möjligheten att förändra
    branschen

 - Ambulanspersonal
    Ambulanspersonalen har ambulansen som
    arbetsplats och är de som spenderar mest tid
    i ambulansen och därför påverkas mest av
    förändringar.

 - Elever / forskare
    Min tanke är att uppsatsen kan ligga till grund
    för vidare forskning både inom, och utanför
    skolvärlden.

 - Övriga intresserade
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2. BAKGRUND

2.1 Ambulansproduktion i Sandviken AB

På Ambulansproduktion har man lång och samlad er-
farenhet av ambulanstillverkning och försöker hela 
tiden ligga i framkant vad gäller utveckling och kvalitet. 
I Sverige är de unika med konceptet med överflyttbara 
vårdhytter på fyrhjulsdrivna Chevrolet-chassin. Idag arbetar 
8 personer på företaget och man bygger ca tio ambulanser år-
ligen, och levererar fordon till bland annat Uppland, Dalarna 
och Gästrikland.
  Skåpen, som i slutändan blir vårdutrymmet, levereras i de-
lar till Ambulansproduktion, som tar hjälp av ett när-
liggande företag för ihopmontering och lackering. Dä-
refter börjar Ambulansproduktions personal montera in 
moduler i vårdutrymmet, så som prefabricerade skåp av 
plywoodkonstruktion, vakuumformade paneler av ABS-
plast, kabel-stammar osv. Allt är konstruerat av perso-
nalen på Ambulansproduktion och mycket av delarna 
tillverkas också i företagets lokaler. En samarbetspartner 
som finns i länet är Forma Plast i Ockelbo, som tillverkar 
de vakuumformade delarna av ABS-plast.

2.2 Konceptet

Konceptet som Ambulansproduktion har är alltså 
Sverigeunikt, och baseras på fyrhjulsdrivna Chevrolet-chassin 
med “separat, gummiupphängd, hytt i sandwichkon-
struktion”.1 Konstruktionen medgör att skåpet kan över-
flyttas till nytt chassi 3-4 gånger, och har en beräknad 
livslängd på 100.000 mil. Inredningen är moduluppbyg-
gd och förberedd för medicinsk utrustning.
  Vid varje överflytt moderniseras hytterna till senaste 
standard, och ibland byggs vissa hytter om till rena led-
ningsfordon. De nya hytterna (709) har högre lastkapac-
itet än den äldre varianten (509), och bättre säkerhet för 
både vårdare och patient. Layouten i vårdutrymmet är 
också annorlunda, och skillnaden mot den gamla är stor, 
t ex med en vårdarplats på varsin sida om patienten, till 
skillnad mot förut när den ena vårdarplatsen var belägen 
i huvudändan av patienten (se Bild 2).
  Fördelen med överflyttningsbara hytter är att det ger en 
mer konstadseffektiv lösning för landstinget då en över-
flytt är en betydligt billigare affär än att köpa en helt ny 
bil. Dessutom blir ambulanserna bättre vid varje hyttbyte 
då både chassierna och hytterna hela tiden utvecklas och 
moderniseras.
  Företaget säljer idag ambulanser främst i Gävleborg och 

Dalarna, men kunderna finns även i andra delar av landet. Des-
sutom har företaget precis mottagit en order från Försvarsmakten 
om att bygga ambulanser för bruk inom olika utlandsmissioner.

2.3 Dagens inredning

Inredningen i dagens ambulans är uppdelad i två nivåer rent färg-
mässigt; den nedre delen, golv och den nedre halvan av väggen, går i 
grått, och den övre delen, övre halvan av väggen och taket, går i 
en ljus färgskala. (se Bild 3).
  Golvet är ljust gråspräckligt och samma färg går upp på vägg-en. 
Där finns också mörkgrå partier i vakuumformad ABS-plast överdra-
gen med en pmma-yta, en strukturerad akrylyta.
  De övre vägghalvorna har en sandfärgad ton som övergår i det 
vita, högblanka taket. De olika islagsytor som finns i vårdutrym-
met (alltså alla ytor där risk för islag finns och som därför är vad-
derade) är klädda i ett beige-gulaktigt konstläder. Konstläder 
används bl a för att det är lätt avtorkbart med trasa. Även i 

Bild 2: Vårdhytt 509

Bild 3: Vårdhytt 709

Bild 1: Ambulansproduktion i Sandviken AB, Logotyp
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den övre delen av vårdutrymmet finns det inslag av samma 
mörkgråa ABS-plast som nämnts ovan.
  Personligen så upplever jag inredningen som korrekt, men 
väldigt grå och tråkig, nästintill deprimerande. Gråskalan är 
det som dominerar med inslag av vitt och sandfärgad textil. 
Jag upplever att inredningen är utformad endast för att vara 
praktisk, dvs. utan att ha tagit övrig hänsyn till dom som fak-
tiskt arbetar och färdas i ambulansen. Jag förstår själklart be-
hovet av en “trovärdig” inredning, men ser man ambulansen 
som en arbetsplats så kan det finnas så mycket mer att väga in.
  Layoutmässigt måste hytten fungera optimalt, men det 
är  alltså ytor och material som skulle gå att ändra på. Färg-
sättning, olika ytmaterial osv. tror jag skulle kunna göra en 
stor skillnad i hur man upplever sin vistelse i ambulansen, 
oavsett om man är patient eller personal.

2.4 Stress

2.4.1 Vad är stress?

Arbetsmiljöverkets definierar stress som “den fysiologiska 
reaktion som uppstår i kroppen när människan utsätts 
för krav och förväntningar.” Den ohälsa som kan följa up-
pkommer när “krav och förväntningar och förväntningar 
inte stämmer överens med individens förutsättningar...”3

  Stressen är i grunden en positiv reaktion; den gör krop-
pen redo för fysisk aktivitet genom att ge ökad puls, förhöjt 
blodtryck och häftigare andning. Adrenalin pumpas ut i 
kroppen och musklerna spänns.
  Det farliga i stress uppstår när stresstopparna blir långvara-
iga och täta. Då ges kroppen ingen tid att slappna av och 
återhämta sig, vilket kan leda till sjukdom i form av bl a 
infektioner, högt blodtryck, värk i huvud och leder, mag-
problem samt hjärt och kärlsjukdommar4.
  Stressen kan uppkomma i många olika situationer, exem-
pelvis på jobbet där man kan ställas inför svåra uppgifter 
och höga krav, men även på hemmaplan; ta hand om barn, 
underhålla sitt sociala liv, “krav” från omvärlden att vara och 
se ut på ett speciellt sätt. Det är många saker som spelar in, 
och ofta i kombination.
  

2.4.2 Stress hos ambulanspersonal

En kvalitativ studie gjord vid Växjö Universitet på am-
bulanssjuksköterskor ger en bild av hur de upplever oro 
och stress i arbetet. I synnerhet när sjuksköterskorna är nya 
framkommer osäkerhet och oro. Orosframkallande faktorer är 
att ett stort medicinskt ensamansvar vilar på sjuksköterskorna, 
att det kan vara problem att få tillgång till utökade resurser i 
kritiska lägen, identifiering med patienten eller anhörig, och 
när oförutsedda händelser inträffar under transport.5
  En undersökning genomförd på ambulans-sjukvårdare och 
brandmän i nordvästra England visar på att båda yrkeskat-
egorierna är drabbade av dålig psykisk hälsa till följd av stress. 
Ambulanssjukvårdarna hade mer press på sig och upplevde 

mer stress i arbetet än normen, och med högre nivå-
toppar än brandmännen, och upplevde högre nivåer av 
psykisk ohälsa som konsekvens.6

    Starnberg (2004) skriver att stressen gör så att man 
förlorar sin flexibilitet och improvisationsförmåga 
vilket tar onödigt mycket energi från, och försvårar 
själva vårdarbetet.7

2.4.3 Stress hos patienter

Det man måste förstå är att det som är vardag för ambu-
lanspersonalen kan vara det absolut värsta som har hänt 
patienten.
  En undersökning gjord på patienters upplevelser av 
landsvägsburen ambulanstransport beskriver hur “den 
personliga katastrofen som personen oönskat drabbats 
av leder till en psykisk krisreaktion” Dessutom bidrar 
känslan av att den uppkomna situationen kontrolleras av 
främmande människor, och inte av den drabbade, till 
psykisk stress.8

  Vidare skrivs att den drabbade får stifta bekantskap med 
en ovanlig miljö; ambulansmiljön, med monitorer och 
främmande ljud och överlag en osäkerhet kring själva 
situationen. “En del personer känner sig trygga med över-
vakningsappartur som ett led i att ha kontroll över situ-
ationen. Andra personer blir istället oroade och rädda på 
grund av att de inte förstår syftet med apparaterna.” 9 I 
studien visade sig också att några intervjuade personer tycker 
att själva ambulansen och ambulansfärder var obehagliga.

2.5 Miljöns påverkan på återhämtning

Många studier har gjorts kring omgivningens påverkan 
på människan. Fokus har här lagts på återhämtning och 
stresslindring.

2.5.1 Vad är natur?

Enligt miljöpsykologen Joachim Wohlwill är naturen den 
väldiga sfär av organiska och icke-organiska ting som inte 
är en produkt av människans aktivitet eller ingripande.
  Enligt Kellert är naturen allt naturligt vi har bland oss så 
som krukväxter, trädgårdar, en gräsmatta, en närliggande 
park, men också en burfågel, sällskapshundar och till och 
med landskapsmålningar och tv-program. Dock under 
premissen att kontakten sker i, och påverkar människans 
vardagliga liv.10

2.5.2 Miljö och återhämtning

I början på 1980-talet gjorde Roger S. Ulrich en under-
sökning vid ett förortssjukhus i Pennsylvania i nordöstra 
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USA. Då gjordes en jämförande studie av patienter som 
just genomgått cholecystektomi, ett rutiningrepp som 
innebär bortoperation av gallblåsan. Studien gick ut på 
att jämföra återhämtningfasen efter operationen mellan 
patienter som från sitt rumsfönster såg antingen en brun 
tegelvägg eller en dunge med gröna träd. Patienterna pa-
rades ihop (en som såg tegelväggen med en som såg träd-
dungen) efter en mängd kriterier.
  Vid en jämförelse av journalerna så visade det sig att patien-
ter som hade utsikt över träddungen i snitt spenderade 
7,69 dagar på sjukhuset, att jämföra med 8,70 för de som 
endast hade den bruna tegelväggen som utsikt.
  Dessutom behövde patienter med trädvyn mindre mediciner-
ing, de hade färre småkomplikationer efter operationen och 
fick färre negativa utvärderande kommentarer av sköter-
skorna.
  De med utsikt på tegelväggen behövde å sin sida bety-
dligt fler injektioner av starka smärtstillande narkotikum, 
medan de med trävy tog fler doser av svaga smärtstil-
lande.11

  
Ulrich har också gjort en undersökning i Sverige på 160 
patienter som återhämtat sig efter hjärtkirurgi. Där placerades 
patienter slumpmässigt i tre typer av uppvakningsrum: det 
första med bilder på väggarna föreställande vatten och 
träd, det andra med abstrakt konst, och det tredje med 
endast blanka väggar.
  Undersökningen visade att de personer som hade bilder 
föreställande vatten och träd på väggarna uppvisade min-
dre oro och begärde mer sällan starka smärtstillande medi-
ciner. De patienter som uppvisade de högsta stressniv-
åerna var de som hade abstrakt konst på väggarna.12

  Ytterligare en undersökning av Ulrich, den här gången 
på svenska psykiskt sjuka patienter (där de återigen fick antin-
gen naturbilder eller abstrakt konst på väggarna), visade 
på positiva effekter av naturbilderna. Den abstrakta kon-
sten gav ett mycket sämre resultat, där till och med van-
ligtvis icke-agressiva personer attackerade och förstörde 
bilderna.13

2.5.3 Miljö och arbete

Kellert säger att mer och mer bevis finns på att arbetsplatser med 
omfångsrik naturlig ventilation och naturligt ljus, närvaron av 
naturliga material, och direkt eller representativ kontakt med naturen 
kan resultera i högre fysiskt- och psykiskt välmående, högre nöjd-
hetsgrad hos personalen, och till och med ökad produktivitet.

2.6 Trä och hygien

I en studie på bänkskivor gjord hos Teknologiska Institutet i samar-
bete med Fødevaredirektoratets Laboratorium i Hillerød, Dan-
mark, där också de motsvarande offentliga organen i Sverige, 
Norge och Island varit aktiva deltagare, har det framkommit att 
bakterier av typen salmonella, listeria och mjältbrand dör mycket 
snabbare på en bänkskiva i trä än på bänkskivor i stål eller plast.
  På varje bänkskiva påfördes tio miljoner bakterier som sedan 
kontrollerades efter två timmar. Det visade sig då att de bänk-
skivor som är gjorda i plast eller stål fortfarande hade omkring 
300 000 till 500 000 levande bakterier kvar, medan hela 99.9% 
av alla bakterier är döda på motsvarande bänkskiva i trä. I extrem-
fall är samtliga bakterier döda på en träskiva redan efter en timme.
  Fler forskningsresultat stöder detta, bl a Institutet för Livsme-
del på Universitetet i Michigan och Det Statliga Biologiska For-
skningscentrat i Braunschweig har tidigare gjort undersökningar 
som visar att träet har en väldigt god förmåga att i det närmaste 
förinta bakterier. Orsakerna bakom detta anses ligga i träets 
struktur, där bakterierna lätt tränger ned i rispor och porer. Des-
sutom kan det vara så att träet innehåller naturliga anti-bakteriella 
ämnen som helt enkelt tar död på bakterierna.14

  Trots dessa fördelar så finns det nackdelar som man inte kan bor-
tse ifrån. En aspekt är livslängd; exempelvis så är äkta trä känsligt 
för fukt, vilket kan göra att torrsprickor bildas och att träet kan 
släppa ifrån sig flisor och partiklar som är kan vara direkt farliga 
i vårdmiljön.
  Ett annat problem med trä är att det är relativt slag-känsligt, 
det har alltså en ganska mjuk yta som kan gå sönder lätt vid islag. 
Med tanke på att man ibland måste vara väldigt skyndsam i själva 
ambulansen, t ex vid i- och urlastning mm, så har man inte tid att 
ägna tid åt att vara försiktig med inredningen. Det skulle kunna 
leda till att dessa utom snabbt blir skadade och på så vis ohygieni-
ska och ohälsosamma.
  Vad gäller adsorption så är trä ett dåligt material då det väl-
digt lätt suger i sig vätskor. Trots dess antibakteriella egenskaper 
så har obehandlat trä dels för hög adsorption och dels för dåliga 
avtorkningsegenskaper. Tanken är att man, med spritlösningen 
Virkon® S, ska döda och torka bort alla bakterier från en icke-
adsorberande yta.15

 
 

Bild 4: Diagram över bakterieutveckling på olika ytor
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2.7 Trä i andra fordon

Man måste komma ihåg att materialet trä har länge används 
i olika transportfordon som estetiskt element. De allra flesta 
biltillverkare erbjuder träinlägg i sina inredningar i vari-
erande skala. En mängd kollektiva transportmedel så som 
bussar och tåg (exempelvis SJ’s X2000-tåg) använder sig av 
trä i interiören. Klassiska exempel är naturligtvis husvagnar 
och -bilar där plywood och träimitationer i form av lami-
nat har använts länge. Fler exempel är flygplan i varierande 
utsträckning och givetvis båtar och fartyg. Många gånger 
används träet pga sina fysiska egenskaper och ekonomiska 
fördelar mer än för utseendet, men när man klär in en hel 
interiör med blond björkplywood som i fallet med X2000 så 
anser jag att det tyder på något annat än att det bara är prak-
tiskt. Jag vet att jag personligen trivs bättre i ett tåg med trä 
på väggarna, än ett gammalt InterCity-tåg där inredningen 
domineras av sunkig plast.

Bild 5: Inredningen i andra klass på SJs X2000.

Bild 6: Trädetalj ur Audi A7

Bild 7: Gulfstream III med trädetaljer i inredningen

Bild 8: Inredningen i en Polar husvagn

Bild 9: Husbil från Solifer med träinredning
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2.8 Andra inspirationsområden

Två stora spelare inom hälsovårdsutrustning är Philips 
och Siemens som levererar produkter bland annat inom 
datortomografi, så kallade CAT-scans, röntgenmaski-
ner för skiktröntgen. Det är ett tydligt exempel på att 
hälsovård och akut sjukdom inte behöver vara tråkigt och 
formellt. Båda företagen erbjuder röntgenmaskiner som 
man utseendemässigt kanske inte förknippar med tradi-
tionell medicinsk utrustning.

Båda röntgenmaskinerna har en enkel och mycket avska-
lad design som nästan för tankarna till inredningsobjekt 
eller konstinstallationer istället för medicinsk utrustning, 
men fortfarande med ett seriöst intryck. Här finns många 
formidéer att ta vara på när det gäller utrymmet i ambu-
lanser.

Bild 10: Philips CAT-scan

Bild 11: Siemens CAT-scan
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3. METOD/RESULTAT

3.1 Litteraturstudier

Ett antal litteraturstudier genomfördes för att förstå vad 
ambulanssjukvård är och hur ambulansen är som ar-
betsmiljö osv. Böcker och skrifter som handlade om just 
det är bl a: Isaksson, Leif, Ljungquist, Åsa, (1997) Ambu-
lanssjukvård, Liber, som tar upp hur ambulanssjukvården 
i Sverige fungerar i stort.
  Ytterligare specialinriktade skrifter studerades, bl a 
Young, Kathryn M., Cooper, Cary L. (1997) Occupational 
stress in the ambulance service: a diagnostic study, Health Man-
power Management, Vol 23, No 4, som tar upp vilka stressmo-
ment som finns i ambulansen ur personalens synvikel.
Även Andersson, Marie, Rey, Andréa (2007) Upplevelsen 
av att vårda patient med akut hjärtinfarkt under lång am-
bulanstransport: En intervjustudie, Växjö Universitet och 
Mannberg-Hedlund, Carina (2004) Patienters upplevelse 
av landsvägsburen ambulanssjukvård i glesbbygd, Luleå 
Tekniska Universitet var till hjälp under arbetet för att 
förstå dels hur ambulanspersonal men även patienter up-
plever akutsjukvården.
  Dessutom studerades Starnberg, Daniel (2004) Ambu-
lansinredning, Karlstads Universitet, ett tidigare exam-
ensarbete utfört hos Ambulansproduktion. Detta arbete 
handlade mer om layout i själva vårdhytten, men viss 
bakgrundsfakta har gått att använda från detta arbete.
  För att förstå kopplingen mellan miljö och återhämt-
ning så har jag även studerat en hel del material som 
finns skrivet inom detta fält, bl a Kellert, Stephen. R 
(2005) Building for Life: Designing and Understanding 
the Human-Nature Connection, Island Press, Washing-
ton DC och Kellert, Stephen. R., Heerwagen, Judith H., 
Mador, Martin L. (2008) Biophilic Design: The Theory, 
Science, and Practice of Bringing Buildings to Life, John 
Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. Dessa böcker 
har i första hand att göra med arkitektur och byggnader, 
men principen i dessa böcker är densamma oavsett vilken 
miljö man befinner sig i, nämligen att människan mår 
bra av att vara nära naturen.
  En annan viktig artikel i sammanhanget, som på ett bra 
och pedagogiskt vis förklarar relationen mellan miljö och 
återhämtning är Ulrich, Roger S. (April 1984) View Through 
a Window May Influence Recovery from Surgery, Science, Vol 
224, No 27. Den studien visar att av de patienter som under-
söktes så var det en skillnad både i återhämtningstid och medi-
cinering mellan patienter som hade utsikt över en tegelvägg och 
de som hade träd utanför förnstret. Den halvan som hade utsikt 
över naturen hade fler postitiva resultat än den andra halvan.

3.1.1 Ambulanser som arbetsmiljö

Under tjänstgöringen har ambulanssjukvårdaren endast 
två fasta punkter; stationen och ambulansen. Vissa har även 
akutmottagningen som arbetsplats mellan uppdrag. Ar-

betsmiljön är väldigt okontrollerbar och varje nytt uppdrag 
innebär en ny arbetsmiljö.16

3.1.2 Prioriteringskategorier

Inom ambulanssjukvården uppdelas uppdragen i tre 
prioritetskategorier:

 - Prio 1: Omedelbar hjälp. Akut sjuk eller
  skadad, fara för livet.

 - Prio 2: Förtur. Akut sjuk eller skadad
  eller tillstånd förvärrats, men
  inte innebär omedelbar fara för livet.
  Får hjälp så snart det finns en
  ledig ambulans.

 - Prio 3: Transport. Någon som inte kan ta
  sig till sjukhus själv, är sjuk eller
  skadad, men har bedömts kunna
  vänta.

Om man räknar antalet uppdrag inom varje kategori är 
ordningen omvänd; Prio 3 fall överväger (ca 90%) medan 
Prio 1 har det lägsta antalet (6-7%). (Se Bilaga 1)

3.1.3 Hygienkrav i ambulanser

I ambulanser finns högt ställda krav på hygien; man 
transporterar många patienter med många olika diag-
noser i samma ambulans. Fordonet skall städas varje dag 
efter behov, dessutom finns vissa veckorutiner där de 
flesta delar och ytor både i förar-utrymmet och i vårdutrym-
met torkas med sprit (Virkon® S) minst två gånger per 
vecka. (Se Bilaga 1) Detta ställer förstås krav på materialen 
som används i ambulansen. Materialen får inte absorbera 
vätska som i sin tur kan bli en bakteriehärd.
  En konsekvens av detta kan då bli att man är tvungen 
att ha någon slags ytbehandling. Ytbehandlingen ska vara 
dels hygienisk, men får inte förta den positiva effekten av 
ytmaterialet.

3.2 Studiebesök/Intervjuer

Eftersom studiebesöken och intervjuerna i största mån utförts 
vid samma tillfälle så avhandlas dessa under denna 
gemensamma rubrik. Studiebesök/intervjuer har utförts 
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på tre olika ställen: Ambulansproduktion i Sandviken 
AB, Forma Plast AB och Ambulanssjukvården vid Gävle 
Sjukhus, och en telefonintervju har genomförts med 
Help & Rescue Products Sweden AB.

3.2.1 Ambulansproduktion i Sandviken AB
 Bengt Olsson, VD

Ett flertal studiebesök har, av naturliga skäl, gjorts hos 
Ambulansproduktion, i början för att se hur företaget 
fungerar och hur medarbetarna arbetar, senare för att 
stämma av arbetet med VD Bengt Olsson, allt utan att en 
regelrätt intervju har genomförts. Det har mer varit sam-
tal och diskussioner kring projektet, ambulanser, deras 
arbete osv. Det har gett en bra uppfattning om företaget 
och om de som arbetar där, hur utvecklingen och till-
verkningen av ambulanserna går till osv.

3.2.2 Forma Plast AB, Ockelbo
 Björn Östberg

Redan på hösten 2008 gjordes ett studiebesök på Forma 
Plast i Ockelbo där företaget och deras tillverknings-
metoder (vacuumformning av termoplaster) presenter-
ades. Jag utförde ytterligare ett studiebesök den 11/3 
2009 och en intervju/samtal med Björn Östberg ge-
nomfördes. Tanken var att få en inblick i vad som går att 
göra rent produktions-mässigt, samt vad för sorts plaster 
som går att få. Enligt en av Forma Plasts leverantörer så 
går det att få ABS-plast med tryckt träimitation på, som 
enligt uppgift ska vara natur-trogen. Tyvärr hade inte 
föregaet något varuprov på detta hemma så någon ut-
värdering har tyvärr inte kunna gjorts. Dock gavs en bra 
bild av vad företaget kan få fram för fomrer, ytsikt och 
kvalitet på sina produkter. Det går klart att konstatera 
att ett bra alternativ till äkta trä går att producera, åtmin-
stone utseendemässigt.

3.2.3 Ambulanssjukvården vid Gävle Sjukhus

Intervju med ambulanspersonal, Gävle Sjukhus 2009-03-20

På egen begäran så är samtliga personer som medverkat i intervjun/
samtalet anonyma, samt att inga fotografier från ambulansperson-
alens arbetsplats har tagits med i denna rapport. Intervjun går att 
läsa i sin helhet i Bilaga 1.

För att förstå hur vardagen för ambulanspersonalen ser ut, samt att 
få kommentarer på själva arbetet och de idéer som fanns gjordes 
ett besök på Ambulanssjukvården på Gävle Sjukhus. Där utfördes 
först en mer regelrätt intervju med en ur personalstyrkan, därefter 
anslöt 4-5 ytterligare varpå de utfrågades på ungefär samma sätt.
  Frågorna gällde deras arbetsmiljö, hur lång tid som spenderas i am-
bulansen varje dag, vanligaste åkommorna för transport i am-
bulans, hur färg och ljus upplevs, bra och dåligt, samt spontana 
tankar om materialet trä i ambulanser.
  Rent generellt kan sägas att de inte hade tänkt på materialet 
trä i ambulansen över huvud taget, och att vitt var väldigt bra och 
trevligt. Dock kan sägas att ingen var negativt inställd till trä i sig, 
så länge det fungerar ihop med deras arbetsuppgifter och inte läg-
ger något hinder ivägen för det dagliga arbetet.
  Vid frågan på hur de uppfattar att patienterna upplever ambu-
lanserna så verkar det beror på om de har ringt efter ambulan-
sen själv, eller om någon annan har ringt. Har patienterna själv 
ringt så är de lättade när ambulansen kommer (att de äntligen 
blir “räddade”). Om det däremot är en anhörig som har ringt så 
kan patienterna känna sig tvingade till något de inte tagit initiativ 
till och därmed inte vill. Detta kanske går att påverka med hjälp 
av en ny interiör, att på något vis avdramatisera hela ambulan-
skonceptet. Inte göra det mindre trovärdigt, utan bara ge dom 
patienter som inte aktivt valt att åka ambulans ett större lugn 
inför en transport. Om patienten upplever ambulansen med ett 
lugn så kanske man nästa gång är mer mottaglig för den omsorg 
som anhöriga och ambulanspersonalen står för.
  Kontakt med patienterna sker med handpåläggning och kon-
versation under färd, om de är kontaktbara. Vid Prio 1-fall är 
patienterna ofta inte kontaktbara och kräver dessutom mycket 
vård. Det kom fram att ungefär hälften av ambulanspersonalens 
arbetsdag spenderas i ambulansen, vilket är mycket tid. Med tanke 
på detta så är det såklart viktigt att arbetsplatsen är så bra som 
det går. Man kan göra en jämförelse med vilken arbetsplats som 
helst egentligen. Arbetar man på ett kontor så är det ju såklart 
viktigt att trivas på sin arbetsplats. Det är viktigt att miljön är 
lugn och avslappnande så att koncentrationen kan läggas på det 
arbete som ska utföras och inte på den stökiga och jobbiga miljön 
runt omkring. Miljön på arbetsplatsen påverkar ju inte bara hur 
man presterar under arbetstid, utan dessutom hur man känner 
sig efter avslutat arbete. Arbetar man i en stressig miljö så kan 
det vara svårt att koppla av efteråt, vilket kan ge stressymptom 
med negativa följder. På samma sätt är såklart ambulansens vår-
dutrymme (och även förarplats) en arbetsplats och bör utformas 
med detta i åtanke.

Bild 12: Bengt Olsson, VD, Ambulansproduktion.

Bild 13: Del ur produktionslinan på Forma Plast AB
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3.2.4 Help & Rescue Products Sweden AB, Krokom
 Eva Magnusson, delägare

Ett telefonsamtal med Eva Magnusson på Help & Rescue 
i Krokom utfördes. Det är ett företag som säljer sjukvårds-
produkter som väskor, hygienartiklar, värmetäcken och 
mycket mer till Försvarsverket, Landsting, räddningstjänster, 
ambulanser osv. De har samarbetat med Ambulans-
produktion till en mässa där Help & Rescue visade upp 
ett broderat thermotäcke i ambulansmiljö.
  De hade gjort täcket som ett sätt att liva upp vårdmiljön 
och göra den mer ombonad och välkomnande, och att 
broderi egentligen inte alls är lämpligt för den hygien-
kravfyllda miljön som ambulansen är. Ingen research 
hade gjorts bakom täcket, utan de hade gått helt på kän-
sla.

3.3 Preferenstest på olika ytor

Testet är baserat på Bromans (2000) metod och beskrivs 
i 1.5.3 Preferenstest på sidan 8.

3.3.1 Valda material

Vad gäller material så togs nio olika karaktärer av trä fram 
för att spridningen skulle vara så stor som möjligt. Detta 
för att se vad de olika kombinationerna ger för resultat. 
De olika materialen som har används är:

1. Björk, massiv värmebehandlad (Betula pendula)
2. Ek, massiv (Quercus robur)
3. Ask, massiv (Fraxinus excelsior)
4. Gran, massiv (Picea abies)
5. Valnöt, laminat (Juglans regia)
6. Björk, plywood (Betula pendula)
7. Björk, massiv (Betula pendula)
8. Grå ABS-plast med pmma-yta (referensmaterial)
9. Vit ABS-plast med akrylyta (referensmaterial)

Materialen är valda för att ha en stor variation i färgen, 
strukturen, doften och känslan. De massiva trä-slagen 
har endast slipats i två omgångar med 120- och 240-pap-
per, och har inte ytbehandlats, allt enligt förlagans exem-
pel. För att man inte direkt ska kunna skilja ut valnöts-
laminatet, ett golv-laminat, från de massiva träytorna så 
har samtliga bitar monterats på en MDF-skiva. Sedan 
har samtliga bitar, massiva som laminat, försetts med en 
kantlist i obehandlad (slipad) plywood för att dölja än-
dytorna.
   Anledningen till att jag använt både massiva trä-slag 
och laminat är för att se om man som tillfrågad märker 
skillnad på massivt trä och laminat. Detta med tanke på de 
hygienkrav som finns i ambulansen, där kanske massivträ 
inte är lämpat, utan ett laminat är bättre.
   De två ABS-plastbitar som finns med i testet är med 

som referensmaterial då det är dessa som används i da-
gens inredningar. Anledningen är att se hur dessa mate-
rial klassas av testdeltagarna i jämförelse med trämateri-
alen, för att ha argument till varför trä skulle kunna vara 
bättre.

3.3.2 Vald storlek på materialproverna

Materialprover bör vara ha en storlek så att man kan få en 
relativt rättvis uppfattning av materialets estetiska egens-
kaper. Dock kan inte proverna vara för stora och otymp-
liga eftersom testet måste vara mobilt.
   I ”Means To Measure The Aesthetic Properties Of 
Wood” av N. Olof Broman har man använt sig av prover 
i storleken 0,4 x 1,5 meter. Där var dock förutsättnin-
garna andra, eftersom han genomförde sina tester i en 
monter på en mässa.
   Efter en bedömning har beslutet tagits om att proverna 
bör vara 0,3 x 0,3 meter för att uppfylla både kravet på 
rättvis återgivning av materialet samt kravet på mobilitet. 
Utöver detta måttet tillkommer ovan nämnda kantlister 
i plywood. Undantaget är ABS-plasten som presenteras i 
10 x 10 cm stora bitar.

3.3.3 Enkätens utformning

Enkäten som har används är uppbyggd av samma påståen-
den som N. Olof Broman har pekat ut som relevanta i sin 
undersökning. Det är totalt 28 påståenden som handlar 
om hur man upplever ytorna i fråga, som; vilsam/stressig, 
ren/smutsig, stimulerande/tråkig, äkta/artificiell, lätt att se 
på/svår att se på för att nämna några. Det finns dessu-
tom ett referenspåstående; gillar/gillar inte, som används 
som till att väga de andra svaren emot; vad är det som gör 
att man gillar/ogillar en yta? Svaren på detta ska hjälpa 
till i vidare utvärdering.
  Mellan varje påstående finns en sjugradig skala där ex-
tremerna är värda -3 (mest negativ) och +3 (mest positiv), 
och mittenvärdet är 0. Det gäller alltså för testdeltagaren 
att sätta ett kryss i den ruta som mest stämmer överens 
med dennes uppfattning om ytan.

Testet baseras som sagt på Bromans testmetod, men 
skiljer sig på vissa punkter, eftersom jag har ambulans-
sjukvård som inriktning på mitt arbete. Jag har bearbetat 
Bromans metod enligt följande:

- Jag har använt nio stycken olika ytor, alltså av olika 
träslag, och dessutom en laminerad yta, och två plastytor, 
ABS-plast, att känna på och bedömma.

- Jag har viktat påståendena internt, vilken av de båda mot-
polerna som ska vara mest positiv och vilken som ska vara 
mest negativ, samt mellan varandra; vilka av påståendena 
som var viktigast i sammanhanget.
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Bild 14: Yta 1, Björk, massiv 
värmebehandlad

Bild 15: Yta 2, Ek, massiv

Bild 16: Yta 3, Ask, massiv

Bild 17: Yta 4, Gran, massiv

Bild 18: Yta 5, Valnöt, laminat

Bild 19: Yta 6, Björk, plywood

Bild 20: Yta 7, Björk, massiv

Bild 21: Yta 8 och 9, Grå pmma-
täckt ABS-plast, vit ABS-plast

     Nedan följer samtliga påståenden i enkäten, de ord som är i fet 
stil är de mest positiva, återigen, i detta sammanhang:

 Vilsam  Stressig
 Händelslös Händelsefull
 Symetrisk Osymmetrisk
 Stel  Livlig
 Fantasifull Fantasilös
 Kontrastfull Indifferent
 Hård  Mjuk
 Ren  Smutsig
 Kall  Varm
 Av hög kvalitet Av låg kvalitet
 Intressant Ointressant
 Vanlig  Ovanlig
 Stimulerande Tråkig
 Spännande Föga spännande
 Balanserad Obalanserad

 Ofräsch  Fräsch
 Lätt  Tung
 Strikt  Prålig
 Elegant  Rå, klumpig
 Äkta  Artificiell
 Solid  Skör
 Tom  Rik
 Harmonisk Disharmonisk
 Fin  Ful

 Gillar  Gillar inte

 Förkastlig Fin
 Utsökt  Motbjudande
 Lätt att se på Svår att se på

Påståendena värderades utifrån att skapa en så lugn och bra am-
bulansmiljö som möjligt; exempelvis så är vilsam värderad som 
mest positivt (+3) och dess motpol stressig som mest negativ (-3).

- Endast de ytor som har fått positivt betyg på kontroll frågan 
gillar/gillar inte har varit av intresse i vidare undersökning.

- De ytor som fått positivt på kontrollfrågan har analyserats och 
värderats efter följande sju utvalda påståenden:

 Vilsam/Stressig
 Äkta/Artificiell
 Ofräsch/Fräsch
 Ren/Smutsig
 Fin/Ful
 Lätt att se på/Svår att se på
 Harmonisk/Disharmonisk

Dessa har ansets viktigast för en yta i en amblansmiljö.
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3.3.4. De medverkande

Testet har genomförts på elva personer med vari-
erande ålder, 20-82 år, och så jämn köns-fördelning som 
möjligt; fem kvinnor och sex män).De svarandes bakgr-
und har inte undersökts.

3.3.5 Testets utförande

Testet har försökt genomförts i så lugn miljö som möjligt 
utan störande ljud eller stressande faktorer, allt för 
att få så ärliga och genomtänkta svar som möjligt. De 
svarande har inte heller fått reda på hur de olika svarsal-
ternativen är värderade för att undvika att svaren blir 
påverkade. Dessutom har ingenting nämnts om ambu-
lanser till de deltagande, eftersom de inte ska göra några 
värderingar angående den miljön, utan bara tänka på de 
olika ytorna.
  Testets nio ytor (sex massiva träytor, en laminatyta och 
två ABS-plastytor) placerades bredvid varandra på ett bord. 
Den svarande placerades framför ytorna och svarade på 
enkäten. Testet har utförts i antingen i ett klassrum eller 
hemma hos de deltagande.
3.3.6 Testets resultat

Totalt har alltså elva personer besvarat testet, varav 5 st är 
kvinnor och 6 st är män. Åldrarna på testdeltagarna vari-
erar mellan 20-79 för kvinnorna och 20-82 för männen.
 
  Kontrollpåståendet (gillar/gillar inte) var det första som 
kollades av och där visade det sig att av samtliga ytor var 
det bara tre som fick positivt betyg, en som fick negativt, 
och 5 ytor fick neutralt betyg (0).

  Ingen av ytorna som har använts i testet har fått full maximal 
poäng (+3) på kontrollfrågan, utan de ytor som fick högst 
betyg var de två första (Yta 1: värmebehandlad björk och 
Yta 2: ek), som båda fick +2. Den sista ytan som fick 
positivt omdöme var Yta 7: massiv björk (+1).
  Den enda yta som fått negativ kritik på kontrollfrågan 
är den Yta 8, den gråa ABS-plasten med pmma-skikt. 
Den har betyget -2. Resterande fem ytor har alltså fått 
betyget 0 på kontrollfrågan.

3.3.7 Urvalsprocess

Då de mest positiva och mest negativa ytorna nu 
är identifierade kommer endast dessa behandlas nedan 
(med vissa undantag).
  De sju högst värderade påståendeparen var, som tidigare 
berättat, följande:

 Vilsam/Stressig
 Äkta/Artificiell
 Ofräsch/Fräsch
 Ren/Smutsig
 Fin/Ful
 Lätt att se på/Svår att se på
 Harmonisk/Disharmonisk

De tre högst värderade ytorna (1, 2, och 7) och den 
lägst värderade ytan (8) har nu kontrollerats mot de ovan 
nämnda påståendena för att se anledningen till betygen 
på referens-påståendet.
  Rent generellt kan sägas att betyget på referenspåståendet är 
relativt representativt för övriga svar; har ytan fått hög poäng där 
så har den i de flesta fall fått det på de sju andra påståendena. 
Påståendena kommer inte att behandlas djupt, utan vill läsaren 
fördjupa sig så finns en sammanställning av samtliga enkätsvar att 
läsa i Bilaga 3. Dock så presenteras resultaten kort i nästa stycke.
  Det är alltså ovan nämnda åtta ordpar som har varit de 
viktigaste mest intressanta kombinationerna att jämföra. 
Vilsam och stressig är mycket viktig, eftersom tanken med 
hela undersökningen är att försöka göra miljön så stress-
befriad som möjligt. Sen följer två påståenden som har 
med hygien och upplevd fräschhet att göra, vilket också 
är oerhört viktigt i ambulansmiljön.
  Två andra mycket viktiga påståenden i denna under-
sökning är äkta/artificiell som står som nummer två i 
listan ovanför. Eftersom en av träytorna som har använts 
i testet är ett laminat (valnötslaminat, Yta. 5) så är dessa 
påståenden av yttersta intresse för att se om man uppfat-
tar laminat som något negativt. En yta som också är in-
tressant att bedöma utifrån dessa påståenden är plywoo-
dytan som använts (Yta 6), eftersom den skiljer sig från 
den massiva björkytan (Yta 7).
  Fin och ful är två högst subjektiva påståenden, men hjälper 
till i en vägning mot referenspåståendet gillar/gillar inte, 
för att kunna se hur stor roll fin/ful spelar in i det 
påståendet. Kan det vara så att en yta som har fått låg 
poäng på påståendet fin/ful ändå kan få hög poäng på 
gillar/gillar inte-påståendet?
  De övriga, i detta stycke nämnda, påståendena är också 
viktiga för att förstå vad det är som gör att man gillar en 
yta, men har också betydelse i ambulansmiljön. En yta 
som bedöms som “lätt att se på” kanske gör att den är 
bättre lämpad i en ambulans än en yta som bedöms som 
“svår att se på”, likaså med harmonisk.
  Träytorna får lika hög poäng, eller mer än plast-ytorna 
på samtliga kontrollfrågor, utom fråga 8, den om renhet, 
där den vita ABS-plasten, Yta 9, får högre.
  En intressant iaktagelse är att männen har svarat positivt 
på kontrollfrågan på Yta 5, valnötslaminatet (se Bilaga 3).
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3.4 Blickfång

Efter mina studiebesök på Ambulansproduktion och vid 
Ambulanssjukvården, samt efter att ha studerat bilder 
och fotografier av inredningen i vårdutrymmet, har föl-
jande slutsatser kunnat dras angående vad ambulansper-
sonalen och patienten har i blickfånget.

3.4.1 Vad ambulanspersonalen har i blickfånget

Det finns två vårdplatser i vårdutrymmet där vårdperso-
nalen sitter; en på vardera sidan om patienten. Patienten 
ligger eller sitter med huvudet mot den främre delen av 
vårdutrymmet, vilket gör att vårdpersonalen oftast sitter 
vända framåt i bilen, tittandes på patienten.
  Självklart sitter man som vårdpersonal inte bara och 
stirrar rakt fram, utan man har hela tiden saker att göra, 
och håller kontakt med patienten osv, se Bilaga 1. Det är 
dock svårt att, med blicken, undvika den stora tomma 
yta som är skiljeväggen mellan vårdhytten och förarhyt-
ten (se Bild 16).

  En del utrustning är också belägen i taket, i en takkonsoll som 
är placerad på mitten (se Bild 23). Detta gör att man ibland även 
har taket i mer fokus än andra delar.
  Självklart tittar man på de flesta delar i inredningen, men det 
är vissa områden som, på grund av vårdutrymmets layout och 
formgivning, beskådas mer än andra.

3.4.2 Vad patienten har i blickfånget

Patienten kan antingen ligga ner, eller sitta upp (i ett stort an-
tal vinklar), dock alltid med huvudet i ambulansens färdriktning. 
Patienten kan vara mycket stressad och flacka med blicken, men 
dock så finns det naturliga områden som finns i blickfånget.
  Om patienten ligger ned så säger det sig självt att taket finns i 
blickfånget, dock kan det hända att en del av den främre väggen 
också syns. Det är alltså återigen den takmonterade mittkonsollen 
och de stora, tomma ytorna patienten ser. (se Bild 24.)
  Om patienten istället befinner sig i en uppåtlutad eller sittande 
position så är det istället insidan av den bakre luckan/dörren 
denne ser. (se Bild 25). Den är klädd i samma vita ABS-plast som 
taket. Där finns också skåpskonstruktioner i bakstammen som 
är i blickfånget, som dock upplevdes, vid besök på ambulanss-
jukvården, att vara relativt täckta av utrustning och jackor osv.

Bild 23: Takkonsoll i ambulansskåp

Bild 22: Främre skiljevägg Bild 24: Takyta ovanför patienten

Bild 25: Baklucka
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4. ANALYS

4.1 Preferenstest på olika ytor

4.1.1 De högst värderade ytorna

  Den mest vilsamma ytan är enligt testsvaren Yta 1, den 
värmebehandlade björken som fick betyget +2, därefter 
den massiva naturliga björken (Yta 7). Det som är in-
tressant i detta sammanhang är att Yta 8, den grå ABS-
plasten som fick det mest negativa betyget på kontrollfrå-
gan, har fått samma betyg på detta påstående som Yta 7; 
den är alltså att anses som relativt vilsam. Däremot har 
eken (Yta 2) betyg 0 på detta påstående.
  Däremot på påståendet äkta/artificiell så får Yta 8 det 
mest negativa omdömet (-2) av samtliga ytor. Den up-
plevs alltså som mycket artificiell. Det är kanske inget 
oväntat då det är en plast. Däremot så upplevs den naturliga 
björken (Yta 7) och eken (Yta 2) som mycket äkta (båda med 
betyget +2). Den värme-behandlade ytan (1) känns dock 
lite mindre äkta med betyget +1. Här är rätt läge att ta 
upp Yta 5, valnötslaminatet. Det har fått betyget 0 på 
detta påstående, det upplevs alltså varken äkta eller artifi-
ciellt, och har fått samma betyg som björkplywood-
en (Yta 6). Alltså är kanske varken en laminerad yta eller 
en plywoodyta helt uteslutet i slutprodukten. Det ska 
dock sägas att av alla nio ursprungsytor så har endast 
de två plastytorna på slutet fått negativt omdöme på 
detta påstående. Samtliga trä- eller träimiterande ytor har 
fått betyget 0 eller mer.
  Vad gäller påståendet fräscht så är de ytor som fick högst betyg 
på referenspåståendet i topp på detta påstående.
  Vid sammanslagning av poängen i de övriga påståen-
dena, mellan de tre ytor som har fått högst betyg i refer-
enspåståendet, så visar sig följande:

Yta 2 får totalt 8 poäng (ek)

Yta 1 får totalt 9 poäng (värmebehandlad björk)

Yta 7 får totalt 11 poäng (naturlig björk)

Björken är bäst eller lika bra som de övriga på samtliga 
punkter, utom:

Vilsam:  här vinner den värmebehandlade   
  björken med ett poäng

Fin/Ful:   här vinner eken med ett poäng,
  medan båda björkvarianterna var
  jämna

Dock så har den värmebehandlade björken (Yta 1) högst poäng 
på både referenspåståendet gillar/gillar inte och på det högst 
värderade påståendet vilsam/stressig.

4.1.2 De lägst värderade ytorna

Den yta som är lägst värderad på referenspåståendet Gil-
lar/Gillar inte är den gråa ABS-plasten (Yta 8), som är 
den enda ytan som har fått ett negativt omdöme (-2). 
Den har fått sammanräknat -5 på de utvalda påståen-
dena, sämst av alla ytor. Det finns endast två andra ytor 
som har fått negativt på något av de utvalda påståendena. 
Den vita ABS-plasten däremot har fått nästan lika många 
negativa omdömen som den grå, men inte på de utvalda 
viktiga påståendena, och inte alls i referenspåståendet.
  Som redovisat i slutet på 3.3.7 Urvalsprocess så visar det 
sig att männen har svarat positivt på kontrollfrågan gillar/
gillar ej, vad gäller Yta 5, valnötslaminatet. Detta tyder 
på att ett laminat eller en oäkta yta faktiskt kan vara en 
stark kandidat.

4.2 Möjliga appliceringsområden

4.2.1 Synintryck

Synliga ytor i tak, på väggar och på golv som både per-
sonal och patienter ser. I taket i dagens ambulans sitter 
en mittkonsol med utrustning i, men övriga takytor är 
outnyttjade vilket ger utrymme för förändringar. Andra 
ytor som skulle kunna utnyttjas är den främre väggen 
mot förarhytten och den bakre dörren/luckan som idag 
är två helt tomma ytor. Det är också två relativt stora 
ytor som skulle kunna ha effekt. Dessa ytor är också ytor 
som syns väl från de olika positionerna i ambulansen 
(se 3.4.1 Vad ambulans-personalen har i blickfånget och 
3.4.2 Vad patienten har i blickfånget).

4.2.2 Doft

Om äkta trä används på något vis så kan det utsöndra en 
viss doft som kan ha effekter på de som vistas i utrymmet. 
Träprodukter har länge använts i parfymer (ex cederträ-, 
rosenträ- och sandelträolja)17, och det finns vissa träslag 
som har en stark och karaktäristisk doft, exempelvis en. 
En viktig aspekt är att en eventuell doft inte får bli för 
påtaglig och påträngande så att det stör i verksamheten i 
ambulansen.

4.2.3 Känsla

En viktig del i upplevelsen av trä är själva känslan när 
man tar på ytan. Ytan har en viss upplevd värme och 
känsla som andra material saknar som också gör att ytan 
känns lugn och harmonisk.
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4.2.4 Konstruktion

Att använda trä i själva konstruktionen är också ett alter-
nativ. Det finns exempel på biltillverkare som fortfarande 
använder trä i vitala delar i ramverket på sina bilar (den 
brittiska bil-tillverkaren Morgan är mest känd). Idag an-
vänds plywood i vissa skåpsbyggnationer i ambulanserna 
från Ambulansproduktion, men kanske finns andra möj-
ligheter.
  Om möjligheten att bygga med massivträ finns så
kan man få en hel del andra fördelar med på köpet, t ex 
de ovan nämna effekterna. Man kan alltså få både synin-
tryck, doft och känsla i inredningen, utan att egentligen 
behöva addera material, utan bara byta ut befintligt. Hur 
detta fungerar i hygiensynpunkt är en annan fråga. En 
annan nackdel med att använda mer massivt trä i kon-
struktionen är att vikten ökar.
  Förmodligen är massivträ i konstruktionen (exempelvis 
i skåpstommar eller i ramverk osv.) inte ett gångbart al-
ternativ. Problemen kan uppstå kring hygien, vikt, eko-
nomi, rationalietet vid tillverkning (både hos Ambulans-
produktion och dess underleverantörer), hållbarhet osv.

4.3 Koppling mot teorierna

Jag har i min undersökning visat att vissa träytor är mer 
omtyckta och ansets som lika eller mer vilsamma än de 
idag använda plasterna. Då ambulansmiljön är stressig så 
borde material med lägre stressgrad användas i inredningen.
  Som Kellert skriver så är alltså naturliga material, eller 
till och med avbildningar av natur, tillräckligt för att 
påverka oss människor. Ulrich har också påvisat i sina un-
dersökningar att avbildningar av natur ger positiv effekt 
på återhämtning (se 2.5.2 Miljö och återhämtning). Alltså 
finns bevisning att införandet av trä i någon form, gör 
positiv nytta i vård-utrymmet.
  Kellert skriver också att införandet av naturliga mate-
rial på arbetsplatsen och direkt eller representativ kontakt 
med naturen kan resultera i högre fysiskt- och psykiskt 
välmående, högre nöjdhetsgrad hos personalen, och till 
och med ökad produktivitet (se 2.5.3 Miljö och arbete). 
Alltså blir effekten positiv även om man använder äkta 
trä, dvs naturliga material och direkt kontakt med na-
turen, eller om man använder ett screentryckt plastmate-
rial, dvs representativ kontakt med naturen.
  Vad gäller hygienen så är det endast ett problem om 
obehandlat trä används. Obehandlat trä används väl-
digt sällan på utsatta ytor, de behandlas oftast på något vis, 
därför finns heller ingen anledning att använda en obe-
handlad träyta i ambulansen. Trots träets bakteriedödande 
egenskaper (se 2.6 Trä och hygien) så är trots allt en tät, 
plastliknande yta att föredra, just för att ytan skall kunna 
torkas ren. En lackad yta kan få samma ytegenskaper 
som en plast, alltså så skulle de hygieniska egenskaperna 
kunna bli desamma som idag.

- Till vilken grad kan materialet trä göra
   ambulansfärden mindre stressig?

Materialet trä verkar till hög grad kunna göra ambulansfärden 
mindre stressig, alla indikationer pekar åt det hållet.

- Vilket träslag är att föredra?

Av de material jag har undersökt så är björken mest lämpad pga 
sitt lugnande intyck och ljusa yta.

- Ska det vara äkta trä eller finns det andra
   alternativ som är mer lämpat i denna
   miljö och som samtidigt ger en likvärdig
   effekt?

Kanske är inte äkta trä ett alternativ, men det har visat sig att 
skillnaden i uppfattning mellan äkta trä och laminat inte är 
enorm, så en likvärdig effekt kan eventuellt uppnås med ett 
mer påkostat laminat. Det hänger på hur daglig rutin så som 
rengöring osv. fungerar emot äkta vara.
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5. SLUTSATS

Att ambulansen är en komplicerad miljö har alltså kon-
staterats eftersom det är så stor skillnad mellan de olika up-
pdragen (från en lugn Prio 3 till ett panikartat Prio 
1-larm), stora hygienkrav, trånga utrymmen, stress hos 
både patienter och personal.

5.1 Lämpliga träslag

Tittar man på resultaten från undersökningen så är den 
värmebehandlade björken mest lämpad eftersom den vann 
på de viktiga kategorierna. Dock så finns fler faktorer att 
ta med i beräkningen,  
  Om man sammanväger dessa resultat med ambu-
lanspersonalens vilja att ha ljust i ambulansen (5.2.3 Am-
bulanssjukvården vid Gävle Sjukhus) så blir den värmebe-
handlade björken mindre bra.
  Yta 2 (ek) fick också högsta betyg på referens-påståen-
det, dock så var betyget på vilsam/stressig-påståendet lågt 
(0). För övrigt så är eken också relativt mörk, så i det 
avseendet är den inte heller optimal.
  Det lämnar då den naturliga björken som fick mest 
poäng av de tre vid sammanräkningen. Inte bäst på 
varken referenspåståendet eller på vilsam-påståendet, men 
vinner, eller är lika bra på de andra. Dessutom är björken 
bäst vad gäller att få en ljus yta.
  Något man också kan beakta är att trä uppfattas så klart 
olika av alla människor, och i vissa regioner/länder så kan 
det vara lämpligare med vissa träslag. Furu kanske skulle 
vara det optimala träslaget i Finland, medan man i skåne 
hellre kanske vill ha alm.

5.2 Appliceringsområden

Björk är alltså det mest lämpade träslaget om man 
räknar samman enkäterna och ambulans-person-
alens önskemål. Som Kellert (2005) skriver så är närva-
ron av naturliga material eller till och med avbildningen 
av natur tillräcklig för att påverka positivt på människor. 
Det betyder alltså att möjligheten finns att använda ett 
annat material än ett äkta trämaterial.
  Tittar man på var i ambulansen det skulle kunna gå att 
applicera valda material så diskuterades detta i 4.2 Möjli-
ga appliceringsområden, och det jag har kommit fram till 
är mest lämpligt, dels effekt-mässigt, dels konstruk-
tionsmässigt och dels användbarhetsmässigt, är att 
påverka syninryck. Det är en gyllene medelväg mellan 
investering, arbetsinsats och resultat, det stöds dessutom 
av teorierna (se 4.3 Koppling mot teorierna).
  För övrigt kan det finnas mening i att använda olika 
träslag på olika delar av ambulansen; ett material kan ha 
en viss effekt på patienten som kanske lämpar sig att per-
sonalen upplever. Ponera att ett material gör patienten 
sömning, så är detta inte en rekommenderad effekt på 
chauffören.

5.3 Diskussion kring appliceringsytor

Om en applicering av en ny yta ska ske så innebär ju detta 
att en gammal yta skall ersättas. Då finns några vägar att 
gå; antingen så ska de ytor som finns i så många blick-
fång som möjligt ersättas för att få en så spridd effekt som 
möjligt, eller så ska den grå pmma-beklädda ABS-plasten 
ersättas eftersom den fick ett så dåligt betyg i testet.

5.4 Lämpligt materialval

Här finns några ytterligare aspekter att väga in;

 - Tillverkning: en ABS-plast är förmodligen
    mycket billigare än äkta trävara, både i inköp
    och bearbetning.

 - Vikt: ABS-plast är lättare än massivträ, dock
    så kan fanér eller en tunn plywood vara ett
    alternativ, rent viktmässigt.

 - Utseende: Det kan finnas fördelar i att
    använda ABS-plasten av rent estetiska skäl.
    Genom att använda ett mindre attraktivt
    material (ABS-plast) i relation till ett mer
    attraktivt material (trä) så kan man på så vis
    ytterligare framhäva träets naturliga effekt.
    Skulle hela ambulansen vara klädd i trä så
    skulle det förmodligen ta bort den positiva
    effekten av träet.

5.5 Vidareutveckling

Trots att inte någon undersökning har gjorts på patient-
sidan, så har jag som förhoppningar om att det som gör 
gott för ambulanspersonalen också gör gott för pati-
enten.
  Det finns några intressanta frågor att vidare med:

 - Patientundersökningar: Samtal och intervjuer
    med ambulanspatienter, preferenstester mm.

 - Övriga material: Hur skall övriga material
    matchas emot en träyta? Både i material-
    möten färgmatchniing, struktur och helthets-
    intryck.

 - Designförslag i fullskala för att dels se hur
    olika material upplevs, och hur de fungerar 
    rent praktiskt med rengöring osv. Detta bör 
    mätas mot patienter, förare och företag.

 - Vad ger konceptet för marknadsmässiga
       fördelar? Att vara ensam på marknaden med
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ett koncept som kanske gynnar både patienter och per-
sonal är en fördel vid upphandlingar emot kommuner 
och landsting. T.ex så skulle mindre stress kunna leda 
till en effektivare vård och på så sätt spara pengar. Något 
som i slutändan skulle kunna gynna skattebetalarna rent 
ekonomiskt.
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6. VISUALISERING

Bild 26: Björk applicerad på främre skiljeväggen

Bild 27: Björkplywood applicerad på baklucka

6.1 VISUALISERING I BEFINTLIG MILJÖ

Här följer visualisering där björk har applicerats i befintlig 
ambulansmiljö.
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6.2 YTTERLIGARE VISUALISERING

Som synes på föregående sida så blir inte miljön i ambu-
lansen automatiskt “bättre” eller för den delen “lugnare” 
bara av att kasta in ytterligare ett material i hytten. Det 
är i nästa steg läge att titta på om det går att ta bort ma-
terial ur hytten för att förenkla och på så vis ge ett mer 
harmoniskt intryck. Här har jag tagit inspiration från de 
brancher jag nämde i kapitel 2.7 Trä i andra fordon, och 
även CAT-scans från Philips och Siemens (se s. 13).

Tanken är att hålla kupén luftig och ljus, med färre in-
tryck och med enklare färgsättning. Detta för att kupén 
ska bli så behaglig och lugn som möjligt för både patien-
ter och ambulanspersonal. Trädetaljer är implementerade 
i bakre vägg och tak för att vara i patientens synfält. Även 
trä på den främre väggen i ambulansen (mot förarhytten) 
skulle kunna apliceras, för personalens skull. Inrednin-
gen måste fortfarande vara funktionell och slitstark, där-
för är naturligtvis materialvalen viktiga, och här får man 
utvärdera vidare vad som är lämpligt. Tanken är att det 
ljusa i tak och på väggar ska göra att det krävs mindre/
färre lampor för att få tillräcklig belysning, samt att man 
enkelt ser smuts och liknande. Golvet behålls i en mörk-
are ton för att inte slitas på samma vis. Viktig utrustning, 
väskor och verktyg märks ut genom färgade väskor (un-
gefär som det är idag) som kommer att synas klart och 
tydligt mot den ljusa inredningen.

Bild 28: Det nya förenklade designförslaget
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Vad upplever ni vara (är) den vanligaste orsaken till 
ambulanstransport?

90% prio 3, 6-7 % prio 1.

Hur lång är den genomsnittliga (vanligaste) transport-
sträckan?

Ca 8-15 minuter i snitt, extremfall till Umeå, Ystad, Norge, 
om ambulansflyg ej är lämpligt.

Hur lång tid spenderas i ambulansen på en vanlig arbets-
dag?

Först ca 2-3 h, sen ändrat till ungefär halva.

Vad har ni för hygienrutiner?

Veckostädning, sprit vid lort (som självtorkar), patienten lyfts 
på lakan, så att ingen kontakt uppstår med brits/madrass. 
Virkon är ett av de rengöringsmedel som används.

Hur trivs ni på er arbetsplats (i ambulansen)?

Kompromissmiljö.

Hjälper er arbetsplats till att lugna i stressiga situationer?

Gick under övriga frågor..

Hur upplever ni färgsättningen?

Vitt är ljust och fint, man ser skiten, reflekterar ljuset bra. 
Verkar nöjda med den ljusa färgen. Jämförde med en Mercedes-
buss som hade gröna väggar, som var mycket mörkare.

Hur upplever ni ljuset?

Idag är det ljust och bra och tydligt.

Vad har ni för kontakt med patienterna under transport?

Man presenterar sig och har handpåläggning och konverserar 
under färd, åtminstone de som är kontaktbara. Är det ett Prio 
1-fall så är de ofta inte närvarande för konversation, och des-
sutom kräver dessa patienter ofta mycket vård.

Hur upplever ni att patienterna reagerar på ambulan-
sen?

Det beror på om patienten har ringt själv; har dom det är 
dom lättade när ambulansen kommer, annars så kan man 
uppleva det som att man blir tvingad till något som man 
inte vill egentligen (om det är någon anhörig som har ringt 
t ex).

Vad är särskilt bra idag?

Lättare att säga vad som är dåligt.

Vad skulle kunna göras bättre?

Ett gäng idéer som inte hade direkt med färg/trä att 
göra. Dessutom har de bara Chevroletbilar av den äldre 
versionen, och inte det senaste från Ambulansproduktion 
vilket innebär att några av de saker som de klagade på är 
åtgärdat i den nya ambulansen.
  Annars var det lyften som ansågs vara det största prob-
lemet. Snittviken på dagens patienter är ca 100kg, vilket 
gör att lyften in i ambulansen blir väldigt tunga.
  Krångligt att hålla reda på nycklar till medicinskåp, 
kodlås, men dom pajar ibland. Problem med totalvikten på 
fordonen, lätt att överlasta.
  Skärmen borde vara snurrbar så att det är lätt att se från 
olika håll (kan vara åtgärdat). Priset ansågs också vara ett 
problem, ambulansen ansågs som den bästa, men för dyr.
  0,5m kortare skåp i fram. Teleskopskåp, ljudisolera tak-
lucka i skåp. InterCom.

Spontana tankar om trä i ambulans!

En tyckte att det kanske skulle bli lite dystert med trä. 
Viktigt att det är ljust, får inte bli murrigt.
Alla var överens om att vitt var bra för att det ska vara ljust 
och lugnt. Kanske känns det för sterilt för patienten.

BILAGA 1: INTERVJU MED AMBULANSPERSONAL, GÄVLE SJUKHUS
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BILAGA 2: ENKÄTEN ANVÄND I PREFERENSTESTET
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BILAGA 3: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAREN


