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Sammanfattning	
Varje år drabbas ca 10 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus och av dem är det 
endast 500 som överlever. Sannolikheten för överlevnad ökar upp mot 75% vid 
användning av hjärtstartare. 
 
Kandidatexamensarbetet gjordes i uppdrag av Servicia Medical, där målet var att 
analysera den nordiska marknaden för AED, utifrån att undersöka största 
återförsäljarna, attraktiva platser för placering av AED, prisutveckling och tillväxt. 
Marknadsundersökningen omfattar enbart Sverige, Finland och Danmark. För att ta 
reda på vilka återförsäljare som är störst utfördes en webbaserad informationssökning, 
samt telefonsamtal och mejlväxling med generalagenter. Data för attraktiva platser och 
tillväxt erhölls från olika verksamheter. Intervjuer, mejl och telefonsamtal utnyttjades 
för att få fram prisutvecklingen. 
 
Återförsäljarna delades in i två kategorier, där den ena avsåg företag som har fokus på 
första hjälpen och den andra företag med ospecifik fokusering.  Information som 
krävdes för att undersöka vilka platser som är mest attraktiva, samt tillväxten i Finland 
och Danmark saknades. Gator och torg, tåg, buss, båt och spårtrafik är de mest 
attraktiva platserna för placering av AED i Sverige. Under de senaste fem åren har 
priset sjunkit i Sverige och Danmark. Tillväxten i dessa länder är olika där Sverige har 
en växande trend, medan Danmark har en ojämn och otydlig. Ingen slutsats kan dras 
för tillväxten i Finland. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Nyckelord: AED, Hjärtstopp, Hjärtstartare, Återförsäljare, Tillväxt, Prisutveckling, 
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Abstract 
Each year about 10 000 people get a cardiac arrest outside hospital and only 500 of 
them survives. Defibrillators are an efficient treatment for cardiac arrest, where the 
probability of survival increases up to 75%. 
 
This Bachelor project is done on behalf of Servicia Medical, where the goal is to 
analyze the Nordic market of AED by investigating the greatest retailers, the most 
attractive locations to place AED, price development and growth. The market research 
covers only Sweden, Finland and Denmark. To discover the greatest retailers, web-
based research was performed as well as phone-calls and e-mail exchanges with 
general agents. Data for analyzing attractive locations and growth were obtained from 
various businesses. Interviews, e-mails and phone calls were used to derive price 
development. 
 
The found retailers were divided into two categories. The first category was companies 
that focus on first aid and the second one had a non-specific focus. Some Finnish and 
Danish businesses had a lack of required information to examine the most attractive 
locations and growth. Streets and squares, trains, busses, boats and rail traffic are the 
most attractive locations in Sweden to place AED. During the past five years prices 
have decreased in Sweden and Denmark. The growth in these countries is different. 
Whilst Sweden has a growing trend, Denmark has an uneven and unclear trend. No 
conclusion can be drawn for the growth in Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Keywords:	 AED,	 Cardiac	 arrest,	 Defibrillator,	 Resellers,	 Growth,	 Price	
development,	Placing	AED,	Nordic	countries	
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1	Inledning	
Varje år drabbas ca 15 000 människor av hjärtstopp varav 10 000 av dem drabbas 
utanför sjukhus (Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2014). Vid 
hjärtstopp har hjärtat en oregelbunden elektrisk aktivitet där den drabbade förlorar först 
sin puls, sedan medvetandet och till sist andningen (Medtronic, 2016). För varje minut 
som går minskar sannolikheten för överlevnad med 10% och därav krävs en tidig 
behandling. För att få igång hjärtats normala rytm krävs en defibrillering, alltså en 
elektrisk stöt. Eftersom hjärtstopp oftast sker utanför sjukhus så har behovet av tidig 
defibrillering lett till en utveckling av Automatic External Defibrillator, AED (även 
kallad publik hjärtstartare). Vid användning av hjärtstartare ökar sannolikheten för 
överlevnad upp mot 75% (Delgado, 2013). 
 
Uppdragsgivaren till detta projekt är Servicia Medical, som är återförsäljare av AED. 
Företaget startades 2006 och har tidigare inte utfört någon grundlig 
marknadsundersökning. En sådan analys är viktig eftersom det möjliggör för 
uppdragsgivaren att förstå hur de ska förhålla sig till marknaden och marknadsföra sig.  

1.1	Syfte	och	mål	
Syftet med detta projekt är att analysera marknaden för AED i Norden. Genom att ta 
lärdomar av de länder som är i framkant inom denna bransch kan chansen för 
överlevnad vid hjärtstillestånd öka i Sverige. Projektets mål uppfylls genom att besvara 
följande frågeställningar för respektive land: 

• Vilka återförsäljare av hjärtstartare finns det idag och vilka av dem är störst? 
• Vilka platser är mest attraktiva för placering av AED? 
• Hur har priset utvecklats för AED under de senaste fem åren? 
• Hur ser tillväxten ut för AED, det vill säga hur många säljs per år och hur 

många finns på marknaden? 

1.2	Avgränsningar 
Den nordiska marknaden kommer att avgränsas genom att utesluta Norge och Island på 
grund av tidsbegränsning. Sverige, Finland och Danmark prioriterades på grund av 
uppdragsgivarens intresse. 
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2	Bakgrund	
I detta avsnitt kommer hjärtstopp, hjärtstartare, företaget Servicia Medical och två olika 
register att behandlas.	
2.1	Hjärtstopp	
Plötsligt hjärtstopp sker på grund av oregelbunden aktivitet i hjärtat som orsakas av 
störningar i retledningssystemet. Hjärtat förlorar då sin pumpförmåga och därmed 
avstannar syretillförseln till kroppen. Behandlas inte hjärtstopp korrekt inom några få 
minuter kan det leda till döden (Hjärtlungfonden, 2012).  
 
Enligt Medtronic är små variationer av hjärtats rytm inget livshotande tillstånd, utan 
betraktas som normalt, medan större variationer bedöms som sjukliga störningar. 
Exempel på sjukliga tillstånd är bradykardi, då patienten har väldigt låg puls (färre än 
50 slag/min) och takykardi, då patienten har väldigt hög puls (fler än 100 slag/min). En 
direkt hotande form av hjärtrytmrubbning är kammarflimmer som sker vid 
oregelbunden elektrisk aktivitet. Bara fem minuter efter ett hjärtstillestånd kan kroppen 
få obotliga skador på grund av syrebrist i hjärnan och sannolikheten för överlevnad blir 
minimal. Hjärtat förlorar då sin pumpförmåga och därmed stannar blodtillförseln till 
kroppen. För att återfå hjärtats normala rytm krävs en elektrisk stöt. Vid hjärtstopp 
förlorar den drabbade sin puls, sedan medvetande och till sist andningen. Allt detta 
händer inom loppet av några sekunder (Medtronic, 2016). 
 
I Sverige drabbas årligen ca 15 000 personer av hjärtstopp. Vem som helst kan få 
hjärtstillestånd men vissa personer har en ökad sannolikhet t.ex. om patienten tidigare 
haft hjärtinfarkt, upplevt hjärtsvikt, överlevt tidigare hjärtstopp eller har släkt som 
drabbats av hjärtstopp (Medtronic, 2016). Enligt Svenska Hjärt- 
lungräddningsregistrets årsrapport 2014, är det inte bara personer med hjärt- 
kärlsjukdomar som drabbas av hjärtstopp, utan även personer som råkar ut för svåra 
olyckor, så som trafikolyckor, drunkningsolyckor och astmaattacker. Äldre personer 
drabbas oftare av hjärtstopp än yngre, och sannolikheten för överlevnad en månad efter 
hjärtstoppet, sjunker med stingande ålder (HLR-rådet, 2014).  
 
Idag räddas ca 500 människor som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Om man 
lyckas förkorta tiden från att hjärtstoppet inträffat till behandling (defibrillering och 
hjärt-lungräddning, HLR) så skulle man enligt Sveriges hjärt- lungräddningsregister 
rädda ytterligare 300-400 liv. En åtgärd till tidig defibrillering är att ha hjärtstartare på 
allmänna platser där många människor vistas (HLR-rådet, 2014). 
 
Enligt Stefan Svanström (medicintekniker på Nortech Medical, 04/05-16) innebär 
defibrillering att få stopp på hjärtats aktivitet, så att hjärtat sedan självmant kan påbörja 
en puls och återgå till normalrytm. Vid förmaksflimmer, som inte är ett livshotande 
tillstånd defibrillerar inte hjärtstartaren, till skillnad från kammarflimmer. Ett 
stillastående hjärta kan inte aktiveras med hjälp av en hjärtstartare eftersom det inte 
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finns någon aktivitet att stoppa. Hjärt-lungräddning bör tillämpas för att tillföra syre till 
hjärtat, få igång hjärtats muskulatur och aktivitet (Stefan Svanström, 2016).	
	

2.2	Hjärtstartare		
Enligt boken Cardiac Defibrillation framgår det att sannolikheten för överlevnad går 
upp mot 75% vid ett hjärtstopp, om hjärtstartare används inom god tid. För varje minut 
som går minskar chansen för överlevnad med 10%. Eftersom hjärtstopp oftast sker 
utanför sjukhus så har behovet av tidig defibrillering lett till en utveckling av AED 
(Delgado, 2013).  
 
Redan under 1950 och 1960 fanns det manuella hjärtstartare som krävde att användaren 
skulle analysera hjärtrytmen innan defibrillering. Under 1970-talet användes 
hjärtstartare även av räddningspersonal. 1985 lanserades den första helautomatiska 
hjärtstartaren, och när halvautomatiska blev tillgängliga på marknaden började AED 
användas i större utsträckning (Svenska riktlinjer för hjärt-lungräddning, 2013). 
 
Idag finns det ca 13 AED modeller på den Nordiska marknaden. Dessa har olika 
specifikationer och priser (Se bilaga 1 för jämförelse av tre modeller). Priserna ligger 
idag mellan 10 000 och 20 000 kr. AED kan instruera användaren genom röst och/eller 
visuellt till en säker defibrillering. Vissa modeller har dessutom HLR-feedback som 
innebär att den bland annat ger respons på kompressionshastighet och djup vid HLR. 
Publika hjärtstartare är avsedda att användas av lekmän som helst någon gång 
genomgått en AED utbildning, men eftersom de är lättanvända kan de även hanteras av 
oerfarna. 
 
Enligt boken Cardiac Defibrillation finns det två typer av AED: halvautomatiska och 
helautomatiska. Halvautomatiska kräver att användaren ska leverera en elchock genom 
knapptryckning medan helautomatiska inte kräver några insatser. De flesta hjärtstartare 
är energibaserade vilket betyder att den tillförda energin till hjärtat, är beroende av 
spänningen som laddar defibrillatorns kondensator, samt den transtorakala impedansen. 
Denna impedans är det elektriska motståndet i hjärtats hålrum och väggar, och varierar 
beroende på patient (Delgado, 2013). Vissa AED har förmågan att detektera 
pacemakerpuls och urskilja det från patientens puls. För att kontrollera om 
hjärtstartaren har eventuella fel har vissa modeller en självkontrollerande funktion 
(Vitri Medical, 2016). Denna funktion samt batteriets naturliga urladdning bidrar till en 
begränsad hållbarhetstid hos batteriet (Stefan Svanström 2016). Elektroderna hos 
hjärtstartaren har en hållbarhetstid vilket beror på att den har en gel som torkar ut efter 
en viss tid (Medigo 2016). 
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AED går bl.a. att finna på arbetsplatser, affärer/butiker samt 
idrottsanläggningar (HLR-rådet, 2014). För att synliggöra 
hjärtstartaren på publika platser är AED ofta färgstarka och 
skyltade. Svenska HLR-rådet rekommenderar en standardiserad 
skylt som bör finnas där hjärtstartaren är placerad. 
Hjärtstartarskylten är utformad med en grön bakgrund och ett vitt 
hjärta med en blixt i. På övre högra hörnet finns det ett vitt kors, se 
Figur 1 (Svenska hjärtstartarregistret, 2016). 
 
Även om hjärtstartare är en väldigt effektiv behandlingsmetod vid 
hjärtstopp behövs det närvaro av fysisk person som kan tillämpa och 
driva den. Ungefär hälften av alla hjärtstopp är obevittnade, och därför 
förblir en stor andel patienter utan denna terapi (HLR-rådet, 2014). 

 

 
 

Figur	1	visar	den	
standardiserade	skylten	
för	hjärtstartare.	Bilden	
är	tagen	från	Sveriges	
hjärtstartarregister.	

	

2.3	Servicia	Medical	
År 2006 startades Servicia Medical med ambitionen att utbilda företag inom hjärt- 
lungräddning (HLR) och sälja defibrillatorer. Sedan start har de utbildat över 13 000 
personer och försett 1000 företag med hjärtstartare. Företagets strävan ligger i att rädda 
fler som drabbas av hjärtstillestånd. Trots att huvudkontoret ligger i Stockholm och ett 
litet lokalkontor finns placerat i Malmö, är företagets HLR instruktörer utspridda över 
hela landet. Utöver försäljning och utbildning förser företaget även kunderna med 
service på medicinsk utrustning (Servicia Medical, 2016). 
 
Servicia Medical är ett ungt företag och därför har ingen grundlig 
marknadsundersökning gjorts. Enligt företagets VD, Mattias Bodin, har det än så länge 
enbart förts kontinuerliga omvärldsbevakningar och under ett par tillfällen försökt göra 
en analys av prisnivån på marknaden. 

2.3	Hjärtstartarregistret 
Hjärtstartarregistret startades 2009 av Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet 
med ett samarbete med hjärt-lungfonden. På hjärtstartarregistret kan varje ägare 
kostnadsfritt registrera sin hjärtstartare. Syftet med registret är att informera 
allmänheten var den närmaste tillgängliga hjärtstartaren finns och på så sätt öka 
överlevnaden vid hjärtstopp (Svenska Hjärtstartarregistret, 2016). 

2.4	Svenska	Hjärt-Lungräddningsregister	
Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret är det enda register som rapporterar hur 
många liv som räddas vid hjärtstopp varje år, på och utanför sjukhus. Syftet med 
registret är bland annat att förstå vilken behandlingsmetod som är mest effektiv, 
kartlägga populationen som drabbas av hjärtstopp och i vilka förhållanden de skett i, 
samt registrera vilka långtids- och korttidseffekter behandlingarna har (HLR-rådet, 
2014).	
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3	Material	och	metod	
Metoden är uppdelad i fyra underrubriker där vardera behandlar en frågeställning. 
 

3.1	Återförsäljare	
För att hitta återförsäljare av AED i Sverige kontaktades två verksamheter, 
hjärtstartarregistret och det nybildade rådet, Branschrådet för hjärtstartare i Sverige, 
BRHS. Detta eftersom verksamheterna har goda förbindelser med återförsäljare i 
Sverige. Dessutom utfördes två internetsökningar på allabolag.se och på sökmotorn 
Google. Via allabolag.se studerades alla företag som gick under samma 
branschkategori som Servicia Medical, ”Juridik, Ekonomi & konsulttjänster – 
Konsultverksamhet/Avseende Företags Org”. Därefter användes sökorden ”AED” och 
”hjärtstartare”. Under Google-sökningen användes nyckelordet ”aed återförsäljare” 
samt följande (basmodeller från olika AED tillverkare): 

• Powerheart AED 
• LifePak 
• Telefunken AED 
• HeartStart 
• Zoll AED 
• Samaritan PAD 
• HeartSave 
• iPAD 
• Life-Point Pro 
• HeartPlus. 

 
För att studera finska återförsäljare kontaktades den finska motsvarigheten till svenska 
hjärtstartarregistret, Defi. Därefter, på samma sätt som för Sverige, övergicks arbetet 
till internetsökning via Google.fi. Det första sökordet var ”jälleenmyyjä	 aed”, vilket 
betyder återförsäljare aed. Sedan söktes det på alla basmodeller som nämnts tidigare, i 
två omgångar där ”defibrillaattori suomi” respektive ”aed suomi” utnyttjades som 
ändelser vid varje omgång. 
 
Samma metodik tillämpades för danska återförsäljare som för finska. Ansvariga för det 
danska hjärtstartarregistret, TrygFonden, kontaktades. Sedan användes sökordet 
”forhandler aed” på Google.dk där ”forhandler” betyder återförsäljare. Liksom 
faktasökningen för Sverige och Finland söktes det på basmodellerna, men med 
ändelsen ”hjertestarter”. 
 
Alla funna sökträffar undersöktes fram till förekomst av hemsidor som innehöll 
irrelevant information för denna undersökning, t.ex. upplysning om att företag eller 
verksamheter anskaffat hjärtstartare eller att sidorna var på ett annat språk än det sökta.	
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För att bestämma vilka återförsäljare som är störst har det valts att titta på två faktorer: 
företagets omsättning eller bruttoresultat samt antal anställda. Omsättningen väger 
dock tyngst då det är direkt kopplat till företagets storlek. Hemsidan allabolag.se har 
utnyttjats för att hitta data om svenska företag för år 2015. När information från 2015 
inte var tillgänglig användes data från år 2014 istället. Motsvarande hemsidor för 
finska och danska företag var sv.finder.fi respektive www.proff.dk. Sökord som 
användes på dessa hemsidor var: Företagets namn, telefonnummer, adress, 
organisationsnummer och namnet på Vd:n. 
 
Vid bestämmelse av vilka återförsäljare som är störst uteslöts: 

• Företag som inte hade någon årsredovisning, d.v.s. information om antal 
anställda och omsättning (eller bruttoresultat) saknades. 

• Företag som inte ville ange organisationsnumret. 
• Utländska företag 

 

3.2	Attraktiva	platser	
För att bestämma vilka platser som är mest attraktiva för försäljning av AED valdes det 
att studera var det sker flest hjärtstopp och var det finns flest/minst antal registrerade 
hjärtstartare. Dessutom togs det hänsyn till om det finns tillräckligt många människor 
på dessa platser. 
 
Data på fördelningen av hjärtstopp med avseende på plats erhölls från Svenska hjärt- 
lungräddningsregistret årsrapport 2014. Information om placeringen av AED togs emot 
från hjärtstartarregistret. Eftersom datafilen var i Excel format, utnyttjades samma 
programspråk för att ranka antalet hjärtstartare beroende på platskategori.  Koden som 
användes var: 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿.𝑂𝑀(𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒;𝑣𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑟). “Område” beskriver de kolumner och 
rader som analyseras, och ”villkor” anger vilket sökord som granskas. 

3.3	Prisutveckling	
Information om prisutvecklingen erhölls genom telefonsamtal, intervju och mejl med 
bland annat: 

• Stockholms Läns Landsting (SLL) 
• Säkerhetschef på Locus 
• 5 anläggningschefer på Friskis och Svettis i Stockholm 
• Jakob Rooseniit, ordförande i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige 
• 12 säkerhetschefer från olika kommuner, företag och universitet 
• Jacob Hollenberg, forskningsledare och grundare till Hjärtstoppscentrum 
• David Fredman, doktorand på KI. 
• Alla svenska generalagenter för de olika modellerna av hjärtstartare. 

 

3.4	Tillväxt	
Data för antal sålda hjärtstartare per år och totalt antal som finns på marknaden, har 
samlats från svenska, finska respektive danska hjärtstartarregistret. 
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4	Resultat	
I detta avsnitt kommer resultatet för varje frågeställning att presenteras. 
 

4.1	Återförsäljare	
Alla funna återförsäljare har delats upp i 2 kategorier. Där kategori 1 avser alla 
återförsäljare oavsett bransch och fokusering. Kategori 2 beskriver de återförsäljare 
som har fokus på hjärtlungräddning- och förstahjälpen utbildning och/eller försäljning 
av tillhörande produkter. 
 
Nedan presenteras de 5 största återförsäljarna i respektive land med avseende på vilken 
kategori de tillhör. Observera att företagens omsättningar omfattar annan försäljning än 
enbart hjärtstartare. För fullständig lista över alla återförsäljare och siffror på 
omsättning se bilaga 3, 4 och 5. 

4.1.1	Största	återförsäljare	i	Sverige	
Securitas, OneMed, Procurator, Skydda i Sverige och OCAY är de 5 största 
återförsäljarna i Sverige som tillhör kategori 1, med en omsättning mellan en halv och 
70 miljarder kronor. APTUM, Servicia Medical, Human Comfort, Plusab och HLR 
Konsulten Sverige är de 5 största återförsäljarna i Sverige inom kategori 2. Deras 
omsättning ligger mellan 16 och 40 miljoner kronor. 

4.1.2	Största	återförsäljare	i	Finland	
De 5 största finska återförsäljarna inom kategori 1 är: Skydda, Medidyne, Merplast, 
Medkit och Suomen Ensiapukoulutus, med en omsättning mellan 1 och 21 miljoner 
euro. Merplast, Suomen Ensiapukoulutus, Waloplast, EMS Consulting och Tammed är 
de 5 största återförsäljarna inom kategori 2, med en omsättning mellan 1 och 2 miljoner 
euro. 

4.1.3	Största	återförsäljare	i	Danmark	
De 5 största återförsäljarna i kategori 1 i Danmark är Coop, DAVIDSENS 
TØMMERHANDEL, Abena, Mediq och Lomax. Dess bruttoresultat ligger mellan 75 
och 4000 miljoner danska kronor. Apropos Kommunikation, Beredskabsförbundet, 
Heart To Beat, CardioCare Scandinavia och Life2Safe ligger inom kategori 2 och är de 
5 största återförsäljarna med ett bruttoresultat mellan 1 och 3 miljoner danska kronor. 
 
Utöver de funna verksamheterna är även Röda Korset återförsäljare i Norden. 
Dessutom sker försäljning av AED via eBay och Amazon. Detta innebär att det finns 
hjärtstartare på den nordiska marknaden som inte gått via nordiska återförsäljare. 

4.2	Attraktiva	platser	
I det följande presenteras de registrerade hjärtstartarna och andel hjärtstopp med 
avseende på diverse platser, för respektive land. För fullständig lista se bilaga 6 och 7. 
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4.2.1	Sverige	
	
Tabell	1.	Tabellen	beskriver	flest	antal	registrerade	hjärtstartare	med	avseende	på	plats	år	2016.	

Plats	för	hjärtstartare		 Antal		
Arbetsplatser	 6317	 	
Affärer/butiker	 1076	
Idrottsanläggningar	 922	
Offentliga	lokaler	 877	
Övrigt	 755	
	
Tabell 1 påvisar att arbetsplatser är den kategori med flest antal registrerade 
hjärtstartare, ca 6 gånger fler än i affärer/butiker. 
	
Tabell	2.	Tabellen	beskriver	minst	antal	registrerade	hjärtstartare	med	avseende	på	plats,	år	2016.	

Platser	för	hjärtstartare	 Antal	
Annat	fordon	 0	
Lekplatser	 0	
På	tåg,	buss,	båt,	spårtrafik,	taxi	 0	
Sjukhus,	Geriatriska	kliniker	 56	
Badplatser	 62	
	
Tabell 2 visar att annat fordon, lekplatser och på tåg, buss, båt, spårtrafik och taxi, är 
kategorier som inte har några registrerade hjärtstartare. 
	
Tabell	3.	Denna	tabell	beskriver	störst	andel	hjärtstopp	med	avseende	på	plats	för	år	2007-2013.	Totalt	antal	
hjärtstopp	var	17	756.	

Plats	för	hjärtstopp	 Andel	[%]	
Hemmet	 67,9	
Gator/torg	 7,6	
Övrigt/Annat	 5,3	
Ambulanser	 5,2	
Övrigt/Allmänna	platser	 3,7	
 
Enligt tabell 3 är skillnaden mellan den på första plats och andra plats väldigt stor, där 
hemmet har en dominerande andel. 
 
Tabell	4.	Denna	tabell	beskriver	minst	andel	hjärtstopp	med	avseende	på	plats	för	år	2007-2013.	Totalt	antal	
hjärtstopp	var	17	756.	

Plats	för	hjärtstopp	 Andel	[%]	
Flygplatser	 0,1	
Privatkontor	 0,2	
Hotellrum	 0,2	
Kyrkor	 0,2	
Tågstationer	 0,4	
 
Tabell 4 visar att andelarna hjärtstopp inte skiljer sig mycket mellan dessa fem platser. 
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4.2.2	Finland	
Finlands hjärtstartarregister har ingen sammanställning av placering av hjärtstartare likt 
Sverige. Dessutom har de inget register som beskriver på vilka platser hjärtstoppen sker. 
Detta innebär att inget resultat kan erhållas för den finska marknaden.  

4.2.3	Danmark	
Information från Danmark om var hjärtstopp sker saknas, och placering av hjärtstartare 
per kategori finns endast för 2011. Idag pågår det ett projekt där man sammanställer data 
för kartläggning av hjärtstopp och hjärtstartare. 
 
Tabell	5.	Denna	tabell	rangordnar	alla	hjärtstartare	med	avseende	på	plats	för	år	2011.	

Plats	för	hjärtstartare	 Antal	
Företag	(t.ex.	revisorer,	fabriker)	 1250	
Sportanläggningar	 858	
Butiker/Boende	(inkl.	Banker,	apotek	och	köpcenter)		 574	
Stat/kommuner	(t.ex.	rådhus,	borgerservice,	
SKAT(danska	skatteverket),	polisen,	försvaret)		

462	

Skolor		 448	
Övrigt	(t.ex.	porter,	brand/räddningstjänst,	flygplatser,	
färjeterminaler,	privat	personer)	

359	

Läkare/tandläkare/hälsa	(t.ex.	sjukgymnast,	hälsocenter)		 317	
Institutioner	(t.ex.	gruppboenden,	förskolor,	vårdhem)		 210	
Kultur	(t.ex.	museum,	biografer,	bibliotek,	kyrkor)		 191	
 
Enligt tabell 5 ligger företag på första plats med 1250 registrerade hjärtstartare och 
kategorin kultur på sista plats med 191.  
 

4.3	Prisutveckling	
Information om prisutvecklingen erhölls från endast 7 av 27 kontakter. Dessa var: 2 
säkerhetschefer/säkerhetssamordnare, 1 inköpare på sportanläggningen Friskis och 
Svettis, Jacob Hollenberg som är forskningsledare och grundare för 
Hjärtstoppscentrum, David Fredman doktorand på KI, Cardio Life som säljer 
Telefunken och iPAD, samt VD för Medidyne som är generalagent för Zoll. 
Resterande ville inte ge ut information eller svarade inte på mejl/samtal. Samtliga 
som svarade påstod att priset för AED har sjunkit under de senaste åren. Medidyne 
som både säljer professionella defibrillatorer direkt till sjukhus samt publika AED till 
återförsäljare, påstod att priset för försäljningen till sjukhus har varit stabilt, medan 
försäljningspriset för hjärtstartare för publika bruk sjunkit. 
 

4.4	Tillväxt	
Resultatet nedan har delats upp i två delresultat, där det första beskriver antalet 
registrerade hjärtstartare per år och det andra hur många hjärtstartare som sålts per år.  
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4.4.1	Registrerade	hjärtstartare		
	

	
Diagram	1.	Diagrammet	redovisar	det	årliga	värdet	av	registrerade	hjärtstartare	mellan	2007	och	2015	för	
Danmark	och	Sverige.	Det	totala	antalet	registrerade	hjärtstartare	för	Danmark	mellan	2007	och	2015	var	
12500,	och	för	Sverige	mellan	2009	och	2014	var	13343.	

	
Diagram 1 påvisar en växande trend för antalet registrerade hjärtstartare i Sverige, 
medan de danska värdena är varierande och visar därför inget tydligt samband. 
Information om den finska tillväxten saknas. 
	
Tabell	6.	Denna	tabell	visar	totala	antalet	registrerade	hjärtstartare	i	Sverige,	Finland	och	Danmark	år	2016-05-
31.	Det	svenska	hjärtstartarregistret	startades	2009,	finska	2012,	och	danska	2007.		

Land	 Sverige	 Finland	 Danmark	
Totalt	antal	registrerade		 15259	 535	 13757	
	
	
Tabell 6 markerar de stora skillnaderna mellan Sverige och Danmark kontra Finland 
med det totala antalet registrerade hjärtstartare.  Se bilaga 8 för årliga värden.  
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4.4.2	Sålda	hjärtstartare	
 

	
Diagram	2.	Diagrammet	redovisar	hur	många	hjärtstartare	som	sålts	per	år,	mellan	2007	och	2014	i	Sverige.	
Totalt	antal	sålda	hjärtstartare	år	2014	var	35	897.	

Diagram 2 visar en stark tillväxt för försäljning av hjärtstartare år 2010 och 2013, medan 
för 2014 ökades antalet med endast 174. Data från Finland och Danmark saknas. 
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5	Diskussion	
I detta avsnitt kommer en diskussion föras med avseende på de olika 
frågeställningarna. 

5.1	Återförsäljare	
Vid undersökningen av återförsäljare användes ett flertal metoder, där det första var 
sökning på allabolag.se Denna typ av sökning gav endast 2-3 relevanta träffar och 
därmed beslutades det att inte gå vidare med metoden för Finland och Danmark. Den 
andra metoden som tillämpades var Google sökning för varje land.  
 

Under arbetets gång har det totalt hittats 119 återförsäljare i Sverige. Ca 40 av dem 
erhölls genom faktasökning för att besvara projektets andra frågeställningar, alltså inte 
genom någon utav metoderna för sökning av återförsäljare. Eftersom denna metod 
omfattade endast ca 79 av 119 återförsäljare tyder det på att den är bristande. Detta kan 
bero på att träffarna är starkt beroende av sökorden. För att täcka in fler återförsäljare 
krävs andra optimala sökord och även fler i antal. Ett annat problem är att Google 
baserar sin sökning på hemsidor som refererats flest gånger, och därmed är träffarna 
inte konstanta. Dessutom exkluderar internetsökningen företag som inte har nätbaserad 
försäljning. 
 
Den webbaserade sökningen har även försvårat arbetet vid anskaffandet av finska och 
danska återförsäljare på grund av språksvårigheter. Till undersökningen av finska 
återförsäljare användes Google Translate för att förstå innehållet. 
 
För att komplettera bristerna i internetsökningsmetoden applicerades en tredje metod. 
Denna gick ut på att kontakta alla generalagenter i Sverige, och efterfråga vilka 
återförsäljare som arbetar under dem i Norden. På så sätt skulle hela marknaden täckas 
och därmed få ett mer tillförlitligt resultat. Generalagenterna ville dock inte 
offentliggöra sina listor på återförsäljare, vilket kan bero på att de upplever att projektet 
inte är neutralt, på grund av att uppdragsgivaren är Servicia Medical. Även 
Branschrådet för hjärtstartare i Sverige kontaktades och svaret blev följande "Hej, tog 
upp er förfrågan i vårt möte och det blev tyvärr så att vi inte kan hjälpa er med vårt 
medlemsregister i detta skede.” Slutligen kontaktades hjärtstartarregistret och även de 
ville inte gå ut med vilka återförsäljare som finns på marknaden, på grund av att 
informationen upplevs känslig. Förklaring till denna respons kan vara att: 

• företag inte vill gå ut med information till sina konkurrenter 
• många företag är väldigt små och därför är det ingen bra marknadsföring för 

dem om de ska jämföras med större företag 
• många företag och verksamheter kan känna sig tidspressade och prioriterar 

andra ärenden, än att hjälpa studenter. 
Utöver detta kontaktades hjärtstartarregistren i Finland och Danmark som inte hade 
uppgifter om återförsäljare. 
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Idag finns det många nystartade företag som ännu inte hunnit göra en årsredovisning 
och därav saknas information om deras omsättning och antal anställda (se bilaga 3, 4, 
och 5). Danska enskilda firmor behöver inte offentliggöra årsrapporter till allmänheten, 
medan svenska och finska enskilda firmor måste offentliggöra om de uppfyller vissa 
kriterier. På grund av detta saknas information från ett stort antal återförsäljare. 
Svårigheten med att hitta alla återförsäljare och den stora andelen saknad information, 
kan bidra till att resultatet inte överensstämmer med verkligheten. 

5.2	Attraktiva	platser	
Vid undersökning av de mest attraktiva platser har det valts att titta på tre aspekter: 
vilka platser det sker flest hjärtstopp, var det finns flest/minst antal registrerade 
hjärtstartare, samt att placeringen av hjärtstartare ska vara på folktäta platser. 
 
Enligt tabell 3 sker 67,9% av alla hjärtstopp i hemmet, där 265 hjärtstartare är 
registrerade (se bilaga 6), vilket motsvarar ca 1,93%. Denna låga andel kan bero på att 
kostnaden för en hjärtstartare ligger mellan 10 000 och 20 000 kr, vilket kan vara allt 
för dyrt för en privatperson. En strategisk lösning på detta problem kan vara försäljning 
av hjärtstartare till bostadsrätts- eller hyresgästföreningar, där fler kan ta del av dem 
och därav eventuellt dela på priset. En bidragande faktor till den höga andelen 
hjärtstopp som sker i hemmet, kan vara att äldre personer vistas i sin bostad i större 
utsträckning, drabbas oftare av hjärtstopp vilket betraktas som en naturlig död. De har 
dessutom en lägre sannolikhet att överleva. Baserat på detta och den låga sannolikheten 
att bli upptäckt, kan det diskuteras vidare huruvida det är värt att satsa på denna plats. 
 
Gator och torg ligger på andra plats enligt tabell 3, med andelen 7.6%. Enligt bilaga 6 
framgår det att endast 84 hjärtstartare är registrerade på gator, torg och parker, ca 
0,61% av det totala antalet. Gator och torg är avsedda för människor i rörelse och 
socialt liv, därav ökar sannolikheten att den drabbade upptäcks i tid. Baserat på detta 
resonemang bör det satsas på gator och torg, trots riskerna för vandalisering. 
 
Enligt tabell 2 har tåg, buss, båt, spårtrafik och taxi inga registrerade hjärtstartare och i 
bilaga 7 framgår det inte hur många hjärtstopp som sker där. På grund av det stora 
antalet passagerare, är det en ganska stor sannolikhet att ett hjärtstillestånd inträffar. De 
långa färderna mellan hållplatserna bidrar till en allt för lång tid från att hjärtstopp 
inträffat till behandling. Det avsaknade utfallet av registrerade hjärtstartare och den allt 
för långa tiden för behandling, påvisar att dessa platser är potentiella för placering av 
AED.  
 
Arbetsplatser, affärer/butiker, idrottsanläggningar och offentliga lokaler redogörs enligt 
tabell 1 som de platser som har flest antal registrerade hjärtstartare. På arbetsplatser 
finns det ca 6 gånger fler hjärtstartare än i affärer/butiker, vilket kan bero på att det 
finns fler arbetsplatser än affärer/butiker. En annan bidragande faktor kan vara att 
anställda ställer krav på arbetsgivaren för en säkrare arbetsplats.  Eftersom allt
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fler människor är medvetna om faran av hjärtstopp kan många företag utnyttja inköp av 
AED som en marknadsstrategi för att locka till sig nya kunder. Platser med hög andel 
hjärtstartare så som kategorin arbetsplatser kan möjligen vara attraktiva för placering 
av AED. För att utreda hur attraktiv en plats är, exempelvis skolor, kan man undersöka 
mättnaden. Detta genom att ta reda på antalet registrerade hjärtstartare på skolor i 
förhållande till det totala antalet skolor inom den undersökta regionen.  
 
Data för kartläggning av hjärtstopp i Danmark saknas och därav kan inte metoden för 
framtagning av attraktiva platser appliceras. Placering av hjärtstartare enligt 
kategorierna i tabell 5 medför en begränsad användning av hjärtstartare för 
allmänheten, eftersom tillgängligheten där är begränsad exempelvis på grund av 
öppettider. För att AED ska användas i större uträckning krävs det att de placeras på 
allmänna och välbesökta platser, så som gator, torg, vid bankomater, brevlådor eller 
liknande. Ett annat attraktivt område är avlägsna platser som ger upphov till långa 
ambulanstider. AED fungerar då som ett bra komplement till räddningstjänst, eftersom 
tiden har en avgörande roll för överlevnad. 
 
Det saknades data för att få fram mest attraktiva platser i Finland. Detta beror på 
bristande hjärtstartregister och våra otillräckliga kunskaper i finska.  

5.3	Prisutveckling	
Informationen om prisutvecklingen i Sverige erhölls genom mejl, intervju och 
telefonsamtal. Resultat erhölls endast från 7 av 27 kontakter, där samtliga påstod att 
priset sjunkit. Eftersom inga data erhölls går det inte dra någon slutsats om hur mycket 
priset sjunkit. Informationen om prisutvecklingen från generalagenter tolkades kritiskt 
eftersom det kan vara vinklat för att avvärja nya möjliga konkurrenter på marknaden. 
Dock fick vi liknande svar från de resterande kontakterna som inte har något 
vinstintresse i denna bransch. 
 
Diagram 2 visar att försäljningen ökat genom åren, det vill säga en växande trend. 
Doktorandstudenten från Karolinska Institutet, David Fredman, påstod under en 
intervju att det tidigare fanns ca 3-4 modeller av AED medan det idag finns 12 eller 
fler, därav en ökad konkurrens. En ökad konkurrens och en växande trend bidrar till en 
prissänkning. Detta resonemang stärks av rapporten, Application of the Experience 
Curve to price trends in medical devices: Implications for product development and 
marketing stratergies 2007, som beskriver att den rådande konkurrensen och dess 
prisstratergi, påverkar försäljningspriset. 
 
På grund av språkproblem och svårigheterna med att få fram resultat om 
prisutvecklingen i Sverige, gjordes inte motsvarande undersökning för den finska och 
danska marknaden. I Sverige finns fler hjärtstartare än i Finland och därför går det inte 
att generalisera det svenska resultatet med det finska. Danmark har däremot liknande 
trend. 
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5.4	Tillväxt	
Tillväxten av AED har analyserats utifrån antal sålda och registrerade hjärtstartare. 
Från det danska registret saknades information om antalet sålda hjärtstartare. All 
önskad information saknades från det finska registret. 
 
Från diagram 1 går det att se att antalet registrerade hjärtstartare i Sverige ökar för 
varje år, medan det danska inte påvisar någon tydlig och jämn trend. Enligt Hjärt- 
Lungfonden har deras kampanj, som pågått mellan 2013 och 2015, fördubblat antalet 
registrerade hjärtstartare mellan dessa år. Detta kan vara en förklaring till den växande 
trenden. År 2010 blev det danska registret tillgängligt över hela landet vilket kan ha 
bidragit till ökningen år 2010. 2011 kom Sundhedsstyrelsen med sina 
rekommendationer om användning av hjärtstartare, och mellan 2014 och 2016 har 
TrygFonden drivit en kampanj där de satt upp hjärtstartare på utvalda stationer. Denna 
rekommendation och kampanj som skett vid olika tidspunkter, kan därmed påverkat 
den varierande trenden. För att kunna registrera sin hjärtstartare måste en del krav 
uppfyllas och för var sjätte månad skall registreringen uppdateras. Uppfylls inte kraven 
tas alltså registreringen bort, och detta faktum kan ha påverkat trenderna i diagram 1. 
 
Diagram 2 visar antal sålda hjärtstartare per år mellan 2007 och 2014 i Sverige. En 
stark tillväxt skedde år 2010 och 2013, medan försäljningstillväxten var låg för 2014. 
Tillväxten under 2013 kan ha påverkats av Hjärt-Lungfondens kampanj då de uppgetts 
ha sålt 3800 hjärtstartare. För att studera den svenska tillväxten mer ingående och 
definiera vilken tillväxtfas AED befinner sig i, kan man jämföra med en produkt med 
liknande branschinriktning som haft hög tillväxt, exempelvis brandsläckare. 
 
Enligt tabell 6 har Sverige och Danmark ungefär lika många registrerade hjärtstartare. 
Enligt Nationalencyklopedin, NE, är det danska invånarantalet ca 5,7 miljoner, vilket 
innebär att Danmark har fler registrerade hjärtstartare per invånare än Sverige. Det 
stora antalet registrerade hjärtstartare i Danmark kan ha påverkats av: 
Sundhedsstyrelsens rekommendation 2011 som anger att alla statliga inköp av 
hjärtstartare i Danmark ska registreras, samt att all återförsäljare bör rekommendera 
registrering vid försäljning av AED. En observation som gjordes mellan Danmark och 
Finland, var att Danmark har enligt tabellen ca 13 000 fler registrerade hjärtstartare än 
Finland, trots att invånarantalet är ungefär detsamma (Finland har ca 5,5 miljoner enligt 
NE). Detta kan bero på drivande kampanjer i Danmark och ett bristande register i 
Finland. Den bristande informationen och det låga antalet registrerade hjärtstartare från 
det finska registret kan bero på att registret endast existerat i 4 år. 
 
De registrerade hjärtstartarna återspeglar inte det faktiska antalet på marknaden, 
exempelvis fanns det i Sverige år 2014 13 343 registrerade hjärtstartare (se diagram 1), 
medan det totala antalet på marknaden var 35 897 (se diagram 2). Därför kan det inte 
dras någon sanningsenlig slutsats om tillväxten baserat på enbart antalet registrerade 
hjärtstartare, och därav går det inte dra någon slutsats om den finska och danska 
marknadens tillväxt. 
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6	Slutsatser	
Följande besvarar projektets fyra frågeställningar.  
 

• De största återförsäljarna i Sverige, Finland och Danmark redovisas i avsnitt 4.1. 
• Områden värt att satsa på i Sverige är gator och torg, tåg, buss, båt och spårtrafik.  
• Under de senaste fem åren har priset för AED sjunkit i Sverige samt Danmark. 

Ingen slutsats går att dra för den finska marknaden.  
• Antalet hjärtstartare i Sverige har en positiv tillväxt. Ingen slutsats kan dras om 

den finska och danska tillväxten.  
 
 
	 	

	
16	



 

7	Källförteckning	
Delgado,	H.	(2013).	Principles	of	External	Defibrillators.	i	D.	Ekapic,	&	T.	

Bauernfiend,	Cardiac	Defibrillation	(s.	kapitel	1).	InTech.	
Herlitz,	J.	(2014).	Svenska	Hjärt-lungräddningsregistret	årsrapport	2014.	HLR-

rådet.	Hämtat	från	http://www.hlr.nu/wp-content/uploads/Svenska-
HLR-registret-Arsrapport-2014.pdf	

Medigo.	(den	3	maj	2016).	Medigo.	Hämtat	från	medigo.se:	
http://medigo.se/butik/elektroder-till-philips-hs1/	

Medtronic.	(den	14	april	2016).	Medtronic.	Hämtat	från	www.medtronic.se:	
http://www.medtronic.se/sjukdom/ploetsligt-hjaertstopp/	

Nationalencyklopedin.	(den	12	05	2016).	Danmark.	Hämtat	från	
Nationalencyklopedin:	
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/danmark	

Nationalencyklopedin.	(den	12	05	2016).	Finland.	Hämtat	från	
Nationalencyklopedin:	
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland	

Servicia	Medical.	(den	18	Februari	2016).	Servicia	Medical.	Hämtat	från	
http://www.hjartstartare-defibrillator.se/kontakt/om-oss/		

Strand,	K.	(2012).	Plötsligt	hjärtstopp.	Hjärtlungfonden.	Hämtat	från:	
https://www.hjart-
lungfonden.se/Documents/Skrifter/Plötsligt_hjärtstopp_web_2012.pdf	

Svenska	Hjärtstartarregistret.	(den	31	Mars	2016).	Svenska	Hjärtstartarregistret.	
Hämtat	från	http://www.hjartstartarregistret.se/om-registret	

Svenska	hjärtstartarregistret.	(den	4	Mars	2016).	Sveriges	hjärtstartarregister.	
Hämtat	från	http://www.hjartstartarregistret.se/fakta/Uppmarkning	

Svenska	Rådet	för	hjärt-lungräddning.	(2013).	Svenska	riktlinjer	för	hjärt-	
lungräddning.	HLR-rådet.	Hämtat	från	Svenska	Rådet	för	hjärt-	
lungräddning:	http://www.hlr.nu/wp-content/uploads/Medicinska-	
riktlinjer-Svenska-radet-for-hjart-lungraddning-2011-Sammanfattning-	
Rev-130401.pdf	

ViTri	Medical.	(den	3	maj	2016).	ViTri	Medical.	Hämtat	från:	
www.vitri.se:	
http://vitrifirstaid.mamutweb.com/subdet64.htm	

	
	
	 	

	
17	



 
	

18	



 

Bilagor	

Bilaga	1:	Modelljämförelse		
	
Tabell	7.	Nedan	jämförs	olika	egenskaper	för	modellerna	Powerheart	G3	Plus,	Zoll	AED	Plus	och	HeartStart	
HS1.	
	

 Powerheart	G3	Plus	 Zoll	AED	Plus	 HeartStart	HS1	
Användning	 Helautomatisk/halvautomatisk	 Halvautomatisk	 Halvautomatisk	
Kurvform1	 STAR	Bifasisk	Trunkerad	

Exponentiell	
Rätlinjig	Bifasisk	 SMART	Trunkerad	

Exponentiell	Bifasisk	

Röststöd	 Ja	 Ja	 Ja	
Textinstruktioner	 Ja	 Ja	 Ja	
Hörbar	indikator	 Ja	 Ja	 Ja	
Synlig	indikator	 Ja	 Ja	 Ja	
Automatisk	
självtest	

Ja	 Ja	 Ja	

Pacemakerpuls	
detektion	

Ja	 Nej	 Ja	

HLR	feedback	 Ja	 Ja	 Nej	
Programmerbar	 Ja	 Ja	 Begränsad	
Garantitid	 7	år	 7	år	 8	år	
Hållbarhetstid	
för	elektroder	

2	år	 2	år	 2	år	

Batterityp	 Litiumbatteri	 Litiumbatteri	 Litiumbatteri	
Batteritid	 4	år	 5	år	 4	år	
Dimensioner	 8	x	31	x	27cm	 13,3	x	24,1	x	29,2	cm	 21	x	19	x	7	cm	
Vikt	 3,1kg	 3,1kg	 1,5kg	

	

Följande referenser har använts: 
Checkit	health	care.	(den	3	maj	2016).	Hjärt-lungräddning.se.	Hämtat	från	hjärt-

lungräddnings.se:	http://hjart-lungraddning.se/hjartstartare/product/64-	
heartstart-1-hs1-s	

HLR-Konsulten.	(den	3	maj	2016).	HLR-Butiken.	Hämtat	från	www.hlr-		
butiken.se:	http://hlr-butiken.se/upl/files/102712.pdf	

Medisol.	(den	3	maj	2016).	Medisol.	Hämtat	från	www.hjärtstartarshop.se:	
http://www.hjartstartareshop.se/zoll-aed-plus-zoll-aed-plus-stadz-pads-	
elektroder.html	

ViTri	Medical.	(den	3	maj	2016).	ViTri	Medical.	Hämtat	från:	www.vitri.se:	
http://vitrifirstaid.mamutweb.com/subdet64.htm	

ZOLL.	(den	3	maj	2016).	Zollaed.	Hämtat	från	www.zollaed.se:	
http://www.zollaed.se/media/11121/zoll_aed_plus_specifikationer.pdf	

ZOLL.	(den	3	maj	2016).	Zollaed.	Hämtat	från	www.zollaed.se:	
http://www.zollaed.se/media/9923/zoll_aed_plus_bruksanvisning.pdf	

	
1	För	mer	information	om	de	angivna	kurvformerna	se	bilaga	2.	
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Bilaga	2:	Vågformer	
En bifasisk vågform fås då en ström flödar från en riktning, för att sedan flöda i motsatt 
riktning. Detta resulterar i en positiv och en negativ puls2. AED är designad på sådant 
sätt att den ska kunna appliceras på alla, trots de olikheter som råder mellan patienter. 
När en stöt skickas in mot en patient, påverkas den av impedanser från exempelvis 
huden och hjärtväggarna. Impedansen influeras dessutom av kroppstemperaturen. AED 
mäter sedan impedansen från patienten och anpassar den levererade energin utefter 
detta. 
 
En bifasisk trunkerad exponentiell vågform har likt den rätlinjiga bifasiska vågformen 
en max nivå på 200 J3. Skillnaden på dessa är att toppen på vågformen är avtagande för 
den trunkerade exponentiella vågformen medan den nästintill är konstant för den 
rätlinjiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2	CPR	Savers;	04/05-16;	CPR	Savers;	http://www.cpr-savers.com/assets/images/PDF/M5066A-Technical-	
Reference-English.pdf	
	

3	Zoll;	04/05-16;	Zoll;	
http://www.zoll.com/uploadedFiles/Public_Site/Supporting_pages/Biphasic/Biphasic-lo-new.pdf	
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Bilaga	3:	Svenska	återförsäljare	
Tabell	8.	Följande	tabell	är	en	rangordning	av	alla	svenska	återförsäljare,	från	störst	till	minst	utifrån	
omsättning.	De	blå	markerade	beskriver	de	återförsäljare	som	har	fokus	på	hjärtlungräddning-	och	
förstahjälpen	utbildning	och/eller	försäljning	av	tillhörande	produkter	
	

 Företagsnamn	 Omsättning	(tkr)	 Anställda	
1	 Securitas	AB	 70241400	 277438	
2	OneMed	 3208235	 613	
3	Procurator	 1165163	 415	
4	 Skydda	i	Sverige	AB	 477202	 28	
5	OCAY	Sverige	AB	 437119	 222	
6	Dafo	Brand	 329960	 143	
7	Apotea	 288093	 48	
8	Kidde	Sweden	 189892	 117	
9	VingMed	 169434	 39	

10	Medtronic	 125323	 59	
11	 Svetsmaskinservice	Wesslander	AB	 103874	 30	
12	Cupola	 60150	 15	
13	PRE	 40415	 21	
14	APTUM	 39564	 31	
15	Medidyne	 35064	 8	
16	Wulff	Beltton	 31432	 33	
17	Brand	och	industriskydd	i	Osby	 26516	 22	
18	Brandexperten	 24811	 22	
19	Nordic	Servicia	Medical	AB	 22742	 15	
20	Human	Comfort	 21289	 17	
21	Göran	Sjödén	Rehab	Shop	AB	 21049	 10	
22	 Laerdal	 20992	 10	
23	Ragnarssons	Brandservice	AB	 18512	 18	
24	ViTri	Medical	 18487	 5	
25	Plusab	AB	 18360	 21	
26	Kontorsgiganten.se	 16647	 2	
27	HLR	Konsulten	Sverige	 16459	 6	
28	E-safe	 15141	 6	
29	Dahl	Medical	 14759	 12	
30	Brand	och	industriskydd	i	Mellansverige	 12987	 9	
31	ViaMedici	 11567	 5	
32	Medical	Care	System	MCS	AB	 10369	 7	
33	Eld	och	vatten	 10238	 3	
34	 Fratelligruppen	AB	 8834	 8	
35	TM	utbildning	 8481	 7	
36	Axel	Group	AB	 8434	 5	
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37	Första	hjälpencentrum	 7981	 8	
38	Alabanza	 6946	 5	
39	Medigo	AB	 6512	 5	
40	Carumed	AB	 6077	 1	
41	Rexus	 5647	 4	
42	 Stockholm	Medical	Office	 4941	 5	
43	Eldupphör	AB	 4759	 5	
44	Hjärt-lungsräddning.se	 3719	 6	
45	TryggSaker	Norden	AB	 3715	 -	
46	Checkit	Health	Care	AB	 3719	 6	
47	 SydostBrand	AB	 3266	 3	
48	Techmedico	Syd	AB	 3261	 2	
49	 Flexsell	AB	 3191	 1	
50	 Livtjänst	Sverige	AB	 3040	 4	
51	 Säkerhetsutbildningar	Sverige	 3040	 1	
52	 Sjösäkerhetsservice	Björn	Olausson	 3000-4999	 0	
53	Eventa	Sjukvård	AB	 2737	 5	
54	HeartHelper	 2527	 1	
55	 Life	in	Mind	 2369	 2	
56	Cardio	Life	 2269	 2	
57	Cardius	 2028	 2	
58	GA	Mänsklig	Omtanke	 1993	 2	
59	Brand	och	räddningsakademien	 1803	 2	
60	Medlife	 1752	 1	
61	RescueRENT	AB	 1696	 1	
62	Hjärtsäkra	 1580	 1	
63	Wennerholms	brandskola	 1500-2999	 0	
64	HLR	hjälpen	 1375	 1	
65	 Firstaid.se	 1296	 1	
66	Brandmästaren	 1214	 1	
67	 Lake	Trading	 1072	 0	
68	 Svenska	Räddningsproukter	 1029	 0	
69	RoNi	Medical	 1000-1499	 0	
70	 Livrustning	AB	 914	 1	
71	Hjärstarte	i	Kalmar	M.E.Strömberg	 895	 2	
72	Nettobrand	 861	 0	
73	HeartPartner	 789	 1	
74	Abata	 700-999	 0	
75	 Sjukvårdscirkeln	 700-999	 0	
76	 Svensk	brand	och	sjukvårdsutbildning	 605	 0	
77	Hjärtstartare	Mälardalen	 536	 1	
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78	HLR-instruktören	Ingelstad	 500-699	 0	
79	Agera	Utbildning	 319	 1	
80	 Safe	HLR	 300-499	 1-4	
81	Nordinspira	 300-499	 0	
82	Västerås	HLR	utbildningar	 300-499	 0	
83	ProLivia	 200-299	 1-4	
84	EFR	utbildarna	 200-299	 0	
85	Team	Safety	 171	 1	
86	Hearty	 163	 0	
87	Enslinjen	AB	 121	 1	
88	Cardiokraft	 100-199	 0	
89	 Första	Hjälpen	i	Norr	 100-199	 0	
90	Zoticus	Medical	 100-199	 0	
91	TS	Medical	 100-199	 0	
92	Ullas	HLR	&	Friskvård	 50-99	 1-4	
93	 Livrädda	 12	 0	
94	Brandfast	 Information	saknas	 -	
95	Agera	 Information	saknas	 -	
96	Corbonum	 Information	saknas	 -	
97	 IHL	Akademi	 Information	saknas	 -	
98	 Livic-HLR	 Information	saknas	 -	
99	Melanie	Medical	 Information	saknas	 -	

100	Priolife	 Information	saknas	 -	
101	 Strömmer	produkter	 Information	saknas	 1-4	
102	 LifeHelp	 Information	saknas	 1-4	
103	Brandskyddskoncept	 Information	saknas	 -	
104	 Sveriges	Civilförsvarsförbund	 Information	saknas	 -	
105	MedHeart	 Information	saknas	 -	
106	Var	Trygg	 Information	saknas	 -	
107	Hjärtgruppen	AB	 Information	saknas	 -	
108	Citygruppen	Första	Hjälpen	Örebro	 Information	saknas	 -	
109	Heart	Heroes	UF	 Information	saknas	 -	
110	Hjärtstartaren	i	Nyköping	 Information	saknas	 -	
111	Curae	Care	-	HLR	 Information	saknas	 -	
112	Quirumed	 Spanskt	företag	 -	
113	Feuerlöscher24	UG	 Tyskt	företag	 -	
114	Vivomed	 Brittiskt	företag	 -	
115	MEDshop.se	 Danskt	företag	(se	tabell	10)	 -	
116	Saving	Lives	 Danskt	företag	(se	tabell	10)	 -	
117	Global	Tools	 Danskt	företag	(se	tabell	10)	 -	
118	Diac	Holland	 Holländskt	företag	 -	
119	Medisol	 Utländskt	företag	 -	
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Bilaga	4:	Finska	återförsäljare	
Tabell	9.	Följande	tabell	är	en	rangordning	av	alla	finska	återförsäljare,	från	störst	till	minst	utifrån	
omsättning.	De	blåmarkerade	beskriver	de	återförsäljare	som	har	fokus	på	hjärtlungräddning-	och	
förstahjälpen	utbildning	och/eller	försäljning	av	tillhörande	produkter.	
	

 Företagsnamn	 Omsättning	(t€)	 Antal	anställda	
1	Skydda	 21150	 26	
2	Medidyne	 5020	 8	
3	Merplast	Oy	 2194	 0	
4	Medkit	 1699	 5	
5	Suomen	Ensiapukoulutus	 1244	 0	
6	Waloplast	Oy	 1156	 3	
7	Laerdal	 1106	 5	
8	EMS	Consulting	Oy	 945	 4	
9	Tammed	Oy	 925	 0	

10	Proficient	 845	 0	
11	Voxtel	Finland	Oy	 556	 24	
12	Auts-Tuote	Oy	 261	 2	
13	Suomen	Defibrillaattori	Oy	 158	 0	
14	Ensiapukoulutus	Camilla	Mäkinen	 111	 0	
15	Eaton	Technica	 Information	saknas	 -	
16	Turvallisuuskauppa	 Information	saknas	 -	
17	Uudenmaan	Aikuiskoulutuskeskus	 Information	saknas	 -	
18	Varsinais-Suomen	Turvallisuuskoulutus	 Information	saknas	 -	
19	Medical	Care	System	 Svenskt	företag	(se	tabell	8)	 -	
20	Checkit	Health	Care	AB	 Svenskt	företag	(se	tabell	8)	 -	
21	Medisol	 Utländskt	företag	 -	
22	Cryosa	 Spanskt	företag	 -	
23	Quirumed	 Spanskt	företag	 -	
24	Feuerlöscher24	UG	 Tyskt	företag	 -	
25	Vivomed	 Brittiskt	företag	 -	
26	Diac	Holland	 Holländskt	företag	 -	
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Bilaga	5:	Danska	återförsäljare	
Tabell	10.	Följande	tabell	är	en	rangordning	av	alla	danska	återförsäljare,	från	störst	till	minst	utifrån	
bruttoresultat.	De	blåmarkerade	beskriver	de	återförsäljare	som	har	fokus	på	hjärtlungräddning-	och	
förstahjälpen	utbildning	och/eller	försäljning	av	tillhörande	produkter	
	

 Företagsnamn	 Bruttoresultat	(tDKK)	 Antal	anställda	
1	Coop	 4304000	 1000+	
2	DAVIDSENS	TØMMERHANDEL	A/S	 384282	 500-999	
3	Abena	 310036	 200-499	
4	Mediq	 146760	 100-199	
5	Lomax	 74636	 100-199	
6	Nordenta	 72434	 50-99	
7	Dansk	Forstehjaelp	 61997	 50-99	
8	ViCare	Medical	 44512	 50-99	
9	Laerdal	 36320	 50-99	

10	Lotek	A/S	 29041	 50-99	
11	Staples	 25581	 50-99	
12	Medidyne	 22299	 20-49	
13	OS	(Otto	Schachner)	 21774	 20-49	
14	Stennevad	A/S	 10368	 20-49	
15	Med24.dk	ApS	 6468	 20-49	
16	Nordical	 4014	 5-9	
17	Grafical	 3624	 5-9	
18	SafetyGroup	 3494	 2-4	
19	Skift	Selv	 3470	 10-19	
20	AP	service	 2734	 2-4	
21	Apropos	Kommunikation	ApS	 2545	 2-4	
22	Beredskabsforbundet	 2152	 10-19	
23	Heart	To	Beat	ApS	 1550	 2-4	
24	Cardiac	Nordic	 1467	 5-9	
25	CardioCare	Scandinavia	 1356	 2-4	
26	Hjerteklub	 Samma	som	CardioCare	  
27	MEDshop.dk	 1275	 5-9	
28	Life2Safe	 1060	 2-4	
29	Heart2Start	 1053	 5-9	
30	Global	Tools	 962	 5-9	
31	OPTI-SAFE	Førstehjælp	ApS	 713	 2-4	
32	Sikkert-liv	 481	 1	
33	HomeCare	 456	 1	
34	Abfu	Førstehjælpskursus	&	-Udstyr	ApS	 427	 2-4	
35	NettoMedical	 304	 1	
36	Health	On	 245	 -	
37	HeartPro	 134	 -	
38	SafeGear	 116	 1	
39	Ancare	 80	 -	

	
25	



 

 

40	Shop2Rescue	 5	 0	
41	Nurseriet	 -9	 0	
42	SikkerhedsGiganten.dk	 -42	 1	
43	Hjertevagt	 -48	 0	
44	Hjerteboxen	(samma	som	cardioCare?)	 -54	 -	
45	SG	BRAND	ApS	 -132	 1	
46	Forstehjaelpsshoppen.dk	Aps	 -208	 -	
47	Kunsten	at	redde	liv	 Information	saknas	 10-19	
48	BrandSikring	Danmark	 Information	saknas	 5-9	
49	HelpanSafety	 Information	saknas	 5-9	
50	Dansk	Forstehjaelp	 Information	saknas	 2-4	
51	Brand-Tech	 Information	saknas	 2-4	
52	OPTI-SAFE	Førstehjælp	ApS	 Information	saknas	 1	
53	Aktiv	Forstehjaelp	 Information	saknas	 0	
54	Saving	Lives	 Information	saknas	 0	
55	AidUcators	 Information	saknas	 0	
56	Red-liv	 Information	saknas	 0	
57	safe4life	 Information	saknas	 0	
58	Foerstehjaelp.com	 Information	saknas	 0	
59	Foerstehjaelpsudstyr	 Information	saknas	 0	
60	Defi.dk	 Information	saknas	 0	
61	Genopliv	 Information	saknas	 0	
62	Konsulent112	 Information	saknas	 0	
63	1stehjaelp.dk	 Information	saknas	 0	
64	Livredderkurser	 Information	saknas	 0	
65	Laer	Forstehjaelp	 Information	saknas	 0	
66	Forstehjaelp.com	 Information	saknas	 0	
67	Lolk	Safety	 Information	saknas	 0	
68	Samarit-shoppen	 Information	saknas	 0	
69	Forstehjaelp.nu	 Information	saknas	 0	
70	ForsteHjaelp	i	Praksis	 Information	saknas	 0	
71	Reddernes	 Information	saknas	 0	
72	ProCourse	 Information	saknas	 0	
73	KS	Forstehjaelp	(Kirsten	Schoubo)	 Information	saknas	 0	
74	Simple	Forstehjaelp	 Information	saknas	 0	
75	Hjertehjaelp	 Information	saknas	 -	
76	Kaemp	for	livet	 Information	saknas	 -	
77	Nordjyllands	Beredskab	 Information	saknas	 -	
78	Heki	Distribution	I/S	 Information	saknas	 -	
79	Billighjertestarter.dk	 Information	saknas	 -	
80	Promedic	 Information	saknas	 -	
81	Nordjysk	forstehjaelp	 Information	saknas	 -	
82	PEJ	–	Forstehjaelp	 Information	saknas	 -	
83	Kim’s	Hjertestarter	 Information	saknas	 -	
84	Forstehjaelp	112	 Information	saknas	 -	
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85	BRANDABC	 Information	saknas	 -	
86	Thomsens	Brandteknik	 Information	saknas	 -	
87	Valentis	 Information	saknas	 -	
88	Sikkerhedsbutikken.dk	 Information	saknas	 -	
89	Safe	Nordic	 Information	saknas	 -	
90	TL	Red	Liv	 Information	saknas	 -	
91	 Invester	i	Livet	 Information	saknas	 -	
92	RescYou	 Information	saknas	 -	
93	Forstehjealpskurser	 Information	saknas	 -	
94	RescueCor	 Information	saknas	 -	
95	Medisol	 Utländskt	företag	 -	
96	Diac	Holland	 Holländskt	företag	 -	
97	JT-eXtra	 Ägs	av	brand-tech	 -	
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Bilaga	6:	Plats	för	hjärtstartare	i	Sverige	
	
Tabell	11.	Denna	tabell	beskriver	antal	registrerade	hjärtstartare	i	Sverige	utifrån	olika	platser	år	2016.	
	
Plats	för	hjärtstartare	 Antal	registrerade	

Affärer/	Butiker	(ej	köpcentra)	 1076	
Annat	fordon	(ej	tåg,	buss,	båt,	spårtrafik,	taxi	eller	
ambulans)	

0	

Arbetsplatser	 6317	
Badplatser	 62	
Flygplatser	 73	
Golfbanor	 143	
Gym	 261	
Hemma	 265	
Hotell/Vandrarhem	 394	
Idrottsanläggningar	 922	
Kyrkor/Församlingslokaler	 624	
Köpcenter	 159	
Lekplatser	 0	
Nöjesplatser	 70	
Offentliga	lokaler	 877	
På	stationer/terminaler	(tåg,	buss,	båt,	spårtrafik,	taxi)	 98	
På	tåg,	buss,	båt,	spårtrafik,	taxi	(ej	på	station/	terminal)	 0	
Simhallar/badhus	 172	
Sjukhus/geriatriska	kliniker	 56	
Skolor	 600	
Utomhus	på	gator/torg/park	 84	
Vårdcentraler/Privat	kliniker/Tandläkarmottagningar	 604	
Vårdhem	 146	
Övrigt	 755	
TOTALT	 13758	
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Bilaga	7:	Plats	för	hjärtstopp	i	Sverige	
	
Tabell	12.	Denna	tabell	beskriver	andel	hjärtstopp	på	olika	platser	i	Sverige	mellan	2007-2013.	Totalt	antal	
hjärtstopp	var	17	756.	
	
Plats	för	hjärtstopp	 Andel	[%]	
Ambulanser	 5,2	
Arbetsplatser	 1,0	
Badplatser	 0,5	
Flygplatser	 0,1	
Gator/torg	 7,6	
Hemmet	 67,9	
Hotellrum	 0,2	
Kyrkor	 0,2	
Köpcenter	 1,1	
Nöjesplatser	 0,3	
Parker/terränger	 1,6	
Privatkontor	 0,2	
Sportanläggningar	 1,5	
Tågstationer	 0,4	
Vattendrag	 0,5	
Vårdhem	 2,8	
Övrigt,	allmänna	platser	 3,7	
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Bilaga	8:	Registrerade	hjärtstartare	per	år	i	Danmark	och	Sverige		
	
Tabell	13.	Denna	tabell	beskriver	antalet	registrerade	hjärtstartare	per	år	i	Danmark	och	Sverige	mellan	år	
2007	och	2015.	
	

År	 Antal	registrerade	Danmark	 Antal	registrerade	Sverige	
2007	 134	 0	
2008	 478	 0	
2009	 872	 492	
2010	 2142	 1400	
2011	 1805	 1994	
2012	 2220	 2491	
2013	 1449	 3194	
2014	 1922	 3772	
2015	 1478	 -	
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