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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete av förstudiekaraktär utfört på uppdrag av Permobil AB. Rapporten 
beskriver ingående den process som genomgåtts under utvecklingsarbetet av det justerbara 
KB-ryggstödet. Ryggstödets främsta målgrupp är personer som lider av skolios eller annan 
sjukdom som gör att användandet av traditionella ryggstöd ger dålig tryckfördelning. 
 
I dagsläget består ryggstödets ram av ett flertal justerbara länkar som fixeras genom 
skruvförband. Mellan länkarna är kardborreband fästa för justering av sitsdjupet. Länkarna 
hålls på plats genom den friktion som uppstår dem emellan. Detta leder till att de måste 
fixeras mycket hårt för att behålla sin form under användning, vilket minskar 
användarvänligheten. KB-ryggen är en del av KB-sitsen som skall försvinna ur Permobils 
sortiment. På grund av ryggstödets unika egenskaper vill Permobil behålla produkten som en 
valbar komponent i den mer mångsidiga Corpus-sitsen som också står för en utveckling. 
Innan det sker krävs dock en vidareutveckling av produktens negativa aspekter vilket detta 
arbete har haft för avsikt att lösa. 
 
Arbetet har haft sin tyngdpunkt på att utveckla den låsande mekanism som krävs för att fixera 
ryggstödets delar. Den största utmaningen under utvecklingen har varit att kombinera ett 
enkelt manövrerat lås som medger fullgod fixering och samtidigt har goda 
justeringsegenskaper samt få komponenter. 
 
Det slutgiltiga konceptet har sju länkar på vardera sida med tvärgående kardborreband. 
Användandet av fler länkar ger en mer följsam ram mot ryggprofilen och mindre glapp mellan 
kardborrebanden, för förbättrad tryckfördelning jämfört med dagens lösning. Länkarna har 
givits kuggmönster på vardera sida som pressas samman med hjälp av ett excenterlås för 
fixering. Den översta tvärgående länken har förskjutits bakåt, likt ett handtag, för att 
möjliggöra större justeringsmån för kardborrebanden i djupet. 
 
Konceptet kräver ytterligare tester, främst ur hållfasthetssynpunkt, för att kunna förbättras och 
sedermera tas i bruk. De egenskaper som konceptet ger ifråga om enkel justering och fixering 
anses vara värda att tas i beaktande vid framtida vidareutveckling. 
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Abstract 
This master thesis is commissioned by Permobil AB. The report describes thoroughly the 
developing process of an adjustable backrest for wheelchairs. The target group for the 
backrest are people that suffer from scoliosis or other spinal diseases. Because of insufficient 
pressure distribution usage of traditional backrests is not an option for them. 
 
The current solution has got a frame that is made by several adjustable links that is held in 
place by friction. Between the links velcro tapes are attached that is adjusts the depth. The 
links are fixated by screw joints that need to be tightened real hard to keep the links shape 
correct during usage, which is not user friendly. The KB backrest is a part of the KB seat that 
is disappearing from the company’s assortment. Permobil want to keep the backrest as an 
optional component for the more versatile Corpus seat because of its unique abilities. The 
Corpus seat is also in development and before the KB backrest can be included its negative 
sides needs to be corrected, which this project aims to do. 
 
Primarily the work has focused on the locking mechanism that is needed to fixate the parts of 
the backrest. The greatest challenge during the project was to achieve an easily manoeuvred 
lock that fixates the system properly and at the same time admit a great range of adjustment 
with few parts. 
 
The final concept has seven links on each side of the frame with the same sort of velcro tapes 
between them. Using more links gives a frame that follows the users back profile more exact 
and smaller gaps between the tapes. This leads to better abilities concerning even pressure on 
the users back. A clamping lever with eccentric cam is used to push together cog shapes on 
the links ends for total locking. The upper link that connects the frame sides has been given an 
angle backwards to further ease the upper tapes function in depth. 
 
The concept needs more thorough testing, mainly concerning component strength, for further 
enhancements and final realisation. The qualities the concept brings concerning easy 
adjustment and locking is recommended to be taken under consideration for further 
development. 
 

 



 

 



 

Förord 
Kungliga tekniska högskolans civilingenjörsutbildning med inriktning Design och 
produktframtagning är en utbildning på 270 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med en 
kompetensinriktning, syftet med detta är att ge studenterna en fördjupad kunskap och kompetens 
inom ett huvudämne. 
 
En av dessa kompetensinriktningar är Integrerad produktutveckling (IPU), som sedan 1996 ges av 
institutionen för maskinkonstruktion. IPU kan beskrivas som en utbildning inom 
produktutveckling i projektform och inkluderar därmed en rad aspekter som berör både 
produktutveckling och projektarbete. Tanken är att studenterna skall få en bred teoretisk och 
praktisk kunskapsbas inom produktutveckling och därmed vara väl rustade för de situationer de 
kan tänkas möta i arbetslivet. 
 
För att erhålla civilingenjörsexamen krävs det att studenten utfört ett godkänt examensarbete på 
30 högskolepoäng. Arbetet skall utföras självständigt med hjälp av de vetenskapliga och 
ingenjörsmässiga metoder som lärts ut under studietiden samt anknyta till för problemområdet 
relevant teori. Det här examensarbetet gjordes i samarbete med Permobil AB. 
 
Ett stort tack vill riktas till hela designavdelningen på Permobil och framförallt Fredrik Hedin som 
agerat handledare för examensarbetet. Ytterligare personer som bidraget med tid, inspiration, 
kunskap, handfasta förslag och positivt bemötande är Jonas Jähkel samt Niklas Bäckström. Ännu 
ett tack till Ulf Olsson för intervjumaterial och bokning av observationstillfälle samt Björn 
Henriksson för visa ord och McGyver-kunskaper. 
 
Tack till Katarina, Love och Lykke för att ni alltid ställer upp. 
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1. Inledning 
Permobils grundare Per Uddén arbetade 1963 som provinsialläkare i Kälarne när han av en 
amerikansk kollega fick höra talas om en elektrisk rullstol. Uddén ansåg att den skulle passa 
utmärkt för en av hans poliopatienter som satt orörlig i sin rullstol. Efter en donation fick kvinnan 
sin rullstol men den visade sig vara en besvikelse då den endast kunde användas inomhus och 
välte vid minsta hinder. Uddén kontaktade företaget som tillverkade rullstolen och fick veta att det 
var omöjligt att konstruera en rullstol som var tillräckligt liten för att kunna användas inomhus 
och samtidigt kraftig nog att kunna användas utomhus. Detta var startskottet på Uddéns egna 
utveckling av den elektriska rullstolen. 
 
Tillsammans med maskinisten Bert Engman började de i sjukstugans källarlokal utveckla den 
första prototypen som skulle utgöra grunden för Permobil. Det fanns många tekniska barriärer att 
bryta, främst gällande styrning och strömförsörjning och många av de initiala komponenterna 
utgick från bildelar. 
 

”Den första stolen såg ut som ett monster. Och den lät olidligt högt, tjöt som en jetmaskin.” 
Bosse Engman, medarbetare sen 1966 

 
Per Uddén och hans medarbetare flyttar sedan sitt utvecklingscenter till Timrå. Där ligger 
företagets huvudkontor än idag och utgör centrum för forskning, utveckling, tester och 
kvalitetsutveckling. 1967 fick Uddén och hans rullstol sitt stora genombrott när de på 
Uppfinnarsalongen i Bryssel fick ta emot Grand Prix för sin uppfinning, det förnämsta priset. 
Figur 1 visar en av de första prototyperna. 
 

 
Figur 1. En av de första Permobil-prototyperna 

 
Idag har företaget över 550 anställda i 30 länder, på fyra kontinenter, och 2007 hade de en 
omsättning på över en miljard svenska kronor. Företaget ägs sedan 2006 av Nordic Capital. 
 
Det finns mer än tjugo olika rullstolsmodeller i Permobils utbud men då varje färdig rullstol 
anpassas och monteras för att passa den specifika brukarens individuella önskemål är 
variationerna näst intill oändliga. Den mest sålda sitsen heter Corpus och har en stor bredd i sina 
tillbehörsalternativ. 
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År 2000 köptes företaget Boden Rehab upp som utvecklat ett justerbart ryggstöd som numera 
ingår i Permobils sits KB. Ryggstödet består av justerbara länkar med tvärgående justerbara 
kardborreband för att kunna följa ryggkurvaturen hos brukaren maximalt. Figur 2 visar Permobils 
rullstol C400 med en Corpus- respektive KB-sits, utan dynor, monterad. 

 
Figur 2. C400 med Corpus- respektive KB-sits utan dynor monterad 

1.1 Bakgrund 
Då den framgångsrika Corpus-sitsen håller på att vidareutvecklas är tanken att KB-sitsen skall 
försvinna ur Permobils produktsortiment. KB-sitsens ryggstöd anses dock ha helt unika 
rygginställningsmöjligheter och för de personerna med de behoven är den fortfarande attraktiv. 
Permobil vill därför behålla ryggstödet, samt förbättra det, som en alternativ integrerbar 
komponent i Corpus-sitsen. 
 
Permobil valde att göra en förstudie under våren 2009, i form av ett examensarbete, av det 
framtida tänkta utvecklingsarbetet med KB-sitsens ryggstöd som är planerat att börja under 
sommaren 2009. 

1.2 Problembeskrivning 
KB-ryggens huvudsakliga avlastande funktion är otvivelaktigt bra, inställningsarbetet är dock 
desto mer svårhanterbart. Först och främst är det hanterbarheten vid justeringsarbetet som är 
problematiskt. För varje justering måste ett flertal skruvar gängas upp och dras åt. På grund av att 
länkarna, som ramen är uppbyggd av, fixeras genom friktionen dem emellan krävs det höga 
åtdragande moment på skruvarna. 
 
Då utvecklingsarbetet av KB-sitsen är eftersatt stod det inte klart om den aktuella lösningen, 
gällande användandet av kardborreband, var den mest effektiva, ur både brukare och användares 
perspektiv. Ett uppenbart problem är att brukaren inte kan belasta KB-ryggen under 
justeringsarbetet.  
 
Då ryggstödet är tänkt att integreras med den nya Corpus-sitsen måste även infästningen mellan 
dessa gränsytor utvecklas. Detta arbete måste dock ske parallellt med det pågående 
utvecklingsarbetet av Corpus-sitsen. 
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1.3 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med arbetet är att förbättra den befintliga justeringsmöjligheten i KB-
ryggens länksystem. Detta skall göras utan att göra avkall på den befintliga lösningens 
avlastningsförmåga och komfort 
 
Målet är att ta fram ett flertal koncept och i samråd med Permobil arbeta vidare och förbättra 
några tills slutligt val av koncept. Det valda konceptet skall dimensioneras enligt belastningsfall 
och ritningsunderlag för en prototyp skall tas fram. Materialval skall även beaktas. Vidare skall en 
prototyp tas fram för tester och analys.  
 
Då examensarbetet var av förstudiekaraktär var det tänkt att ta Permobil en bit på vägen i 
utvecklingsarbetet. Om det visade sig att det valda konceptet inte vara praktiskt genomförbart 
eller användbart för fortsatt utveckling var det också ett godkänt resultat. Då kunde de avfärda det 
spåret vid fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Utöver de mål som Permobil satt är syftet med examensarbetet att ge studenten mer 
verklighetsbaserade arbetslivserfarenheter inom produktutvecklingsområdet. 

1.4 Avgränsningar 
I första hand var uppgiften begränsad till att arbeta med utveckling av länksystemet och den 
funktion som kardborrebanden gav upphov till, i KB-sitsen. I mån av tid kunde 
infästningsmöjligheter mot den nya Corpus-sitsen undersökas. 
 
Examensarbetet beaktade inte ergonomiska aspekter gällande ryggstödets dyna och dess 
uppbyggnad. Sittdynans utformning var heller inget som kunde påverkas då den utvecklades i det 
pågående Corpus-projektet. Fungerande nackstöd fanns även i Permobils produktportfölj och 
ingick därför heller inte i uppgiften. Beroende av slutgiltigt koncept kunde dock dess utformning 
vara tvungen att anpassas för fullgod funktion. Inget underlag för tillverkningskostnader av den 
reella produkten togs fram.  

1.5 Definitioner 
sits  rullstolens avlastande ytor för rygg och lår 
 

KB förkortning för kardborreband och den sits i Permobils sortiment som 
har störst justeringsmöjligheter i ryggstödet 

 

Corpus  Permobils mest sålda sitssytem 
 

brukare den person som använder elrullstolen som hjälpmedel för förflyttning. 
 

användare de personer, utöver brukaren, som kommer i kontakt med produktens 
inställningar 

 

kontraktur  en kronisk förkortning av en muskel som ger upphov till stela leder 
 

(hög) muskeltonus  extra hårt spända eller spastiska muskler 
 

kyfos  konvex ryggradskrökning 
 

lordos  konkav ryggradskrökning 
 

funktionell skolios1   en krökning av ryggen som rätar ut sig i sitt- eller sängläge 
 

strukturell skolios2  ett sjukdomstillstånd där ryggraden är deformerad på ett sådant sätt 
att den inte kan rätas ut. 

                                                   
1 http://www.kiropraktorcentrum.com/index.php/sv/din-rygg/116-nyhetsbrev-0512 
2 http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Skolios.Symptom_och_sjukdomsforlopp.htm 
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Figur 3 visar en förenklad bild av ryggens anatomi och dess nämnda delar i rapporten, för bättre 
förståelse. 
 

 
 

Figur 3. Ryggens anatomi 

2. Metod 
I detta avsnitt följer beskrivningar av de metoder som använts, hur de har tillämpats i projektet, 
samt källkritik. 

2.1 Vetenskaplig metod 
För datainsamling finns det primärt två angreppssätt. Den kvalitativa metoden utgår från empiri 
och lämplig information insamlas till exempel genom intervjuer. Signifikativt för metoden är att 
den fokuserar på människors beteenden för inhämtning av subjektiv data. Informationen 
analyseras sedan för generering av slutsatser. På grund av dess subjektivitet kan det finnas en risk 
med övertolkning eller felaktig generalisering från den erhållna informationen (Seymour, 1992). 
 
Den kvantitativa datainsamlingsmetoden förlitar sig mer på siffror och numerisk data för att 
utifrån dessa dra sina slutsatser. Metoden är mer kontrollerad, än den tidigare nämnda, och 
angriper en uppställd hypotes genom att antingen bekräfta eller förkasta den. Syftet med metoden 
är att med hjälp av en stor mängd data statistiskt verifiera ett förhållande (Seymour, 1992). 
Typiska metoder som anses vara kvantitativa är tester, prov, enkäter samt frågeformulär 
(Backman, 1998, s. 31). 
 
I detta projekt var en kombination av dessa metoder nödvändigt att använda sig av. För den mer 
subjektiva konceptgenererande fasen användes en kvalitativ datainsamlingsmetod. För 
dimensioneringsarbetet var dock en mer statistisk säkerställd metod, såsom den kvantitativa 
tvungen att användas. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns huvudsakligen två vetenskapliga ansatser, induktiv samt deduktiv. Med deduktiv menas 
att teoriunderlag först inhämtas för att sedan testas mot empiriska studier. Den induktiva ansatsen 
är uppbyggd på omvänt sätt, med empirisk undersökning innan instudering av befintlig teori 
(Jacobsen, 2002, s 25). Det finns dock även en abduktiv metod som är en kombination av de två 
innan beskrivna. Den abduktiva metoden tar sin utgångspunkt i både empiri och teori. Teori och 
empiri tillåts här justeras under rapportens utveckling (Andersen, 1998, s 129). 
 
I detta projekt var den grundläggande kunskapen eller inblicken i det aktuella området relativt 
liten, hos projektdeltagaren. För att det skulle vara möjligt att erhålla en förståelse för problemet 
införskaffades först en generell praktisk kunskapsgrund. Detta gjordes med hjälp av en 
genomgång av produkten samt en övergripande teoribildning på de problemområden som 
uppdagats. Den teoretiska referensramen utvecklades med projektets gång då det inte kunde tas 
hänsyn till lösningsspecifika kunskaper i initialskedet av projektet. Därför anses en abduktiv 
metod ha använts. 

2.3 Litteraturstudie 
I början av ett utvecklingsprojekt är friheten gällande det slutliga resultatet som störst. I takt med 
att parametrar låses, gällande produktens utformning eller liknande, minskar friheten. Det är 
därför viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt ta reda på all relevant information kring 
produkten och dess tänkta användning (Luttropp, 2007). Detta illustreras, utifrån ett 
miljöperspektiv, med figur 4. 
 

 
Figur 4. ”Design trade space” (Luttropp, 2007) 

 
Att arbete framtungt och redan i ett tidigt skede utröna så många tänkbara problem, och 
alternativa lösningar, som möjligt är fördelaktigt för maximal användning av projekttiden 
(Måhede och Collin, 2007, s. 51). För undersökningar eller projekt, utförda av studenter, är det 
oberoende av omfattning klokt att börja sökandet av adekvat litteratur via det aktuella lärosätet 
(Bell, 2006, s.83). 
 
En lista med problemområden uppfördes och referenslitteratur som kunde vara lämplig för varje 
område som skulle undersökas skapades. Litteraturstudien genomfördes främst via KTH:s 
bibliotek och dess webbaserade arkiv men även via sökmotorer på Internet. En lista med sökord 
upprättades, och fylldes på under arbetets gång, med ord som kunde kombineras för största 
möjliga användbarhet. 
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Produktutveckling 
Då examensarbetet var ett praktiskt produktutvecklingsprojekt var det nödvändigt att strukturera 
upp arbetet för att få maximal avkastning på nerlagd arbetstid. Då Ullrich och Eppingers 
uppdelning, av projektets faser, genom deras generiska produktutvecklingsmodell var väl bekant 
användes den för hela arbetet. 

Teknik & mekanik 
Projektet behandlade en bruksprodukt som utsattes för höga belastningar, samt hade stora krav på 
säkerhet för användaren då den klassas som medicinskt hjälpmedel. Därför var det viktigt att 
inhämta nödvändig kunskap, samt inspiration, från alla tänkbara genrer som berörde mekanik och 
teknik. Detta gjordes delvis genom studerande av patentdatabaser och så kallad ”reverse 
engineering” av reella produkter. 
 
Beroende av lösning på problemet inriktades informationsinhämtningen på aktuell och användbar 
teori på området. Dessa beskrivs under avsnitten som beskriver utvecklings- samt 
dimensioneringsarbetet. 

Ergonomi 
Ledande litteratur på ämnet studerades. Då brukarna nyttjar sitsen merparten av deras vakna liv 
ställs det höga krav på att komforten är den bästa möjliga. 
 
För att få fram relevant litteratur rörande ergonomi sammanfattades problemet som sedan 
skickades till en ledande person inom ämnet för förslag. Även kunnig personal på Permobil 
kontaktades för grundläggande litteratur i området. 

Brukaren 
För att i slutändan få fram en produkt som tilltalade brukaren inhämtades information angående 
deras behov redan i ett tidigt stadium. På grund av projektets storlek, den i vissa fall bristande 
kommunikationsförmågan, samt hänsynen till brukarens integritet gjorde det svårt att få till stånd 
en direkt interaktion med en brukare i den primära fasen. En observation av en utprövning av en 
KB-sits kunde dock göras i slutet av konceptgenereringsarbetet. 

Examensarbeten 
Permobil har haft ett kontinuerligt samarbete med högskolor i form av examensarbeten. Vissa av 
dessa hade i sina ämnesområden berört den uppgift som var aktuell och studerades för konkreta 
tips och inspiration. 

2.4 Produktanalys 
För att få en överblick och på ett lättare sätt ”bryta ner” problemet i mindre delar analyserades 
produktens befintliga komponenter samt dess huvudsakliga funktion. Delarna namngavs även för 
att få en stringens i rapportskrivandet. Genom noggrann granskning av befintliga komponenter 
kan förslag på alternativa, och mer effektiva, konstruktions- och produktionslösningar uppdagas 
(Ulrich och Eppinger, 2008, s. 221). 

2.5 Intervjuer 
Forskningsintervjuer kan variera i grad av struktur. Intervjun kan vara välorganiserad med en rad 
standardfrågor eller mer öppen och snarare fokuserad på specifika teman, utan att frågornas 
formulering och ordningsföljd är bestämd i förväg. Huvudsakligen finns det tre distinkta 
skillnader i tillvägagångssätt under intervjuer. 
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Ostrukturerade intervjuer utgår från ett visst tema och kräver mycket av intervjuaren, i form av 
erfarenhet samt förståelse för problemet. En sån intervju kan ge mycket information, om den 
utförs rätt, men analysen av den inbringade informationen är ofta mycket tidskrävande. Metoden 
är speciellt användbar vid så kallade pilotintervjuer, i en tidig fas av en undersökning, där mer 
generell vetskap samlas in för framtida mer strukturerade intervjuer (Bell, 2006, s. 162).  
 
Den halvstrukturerade intervjun innefattar en rad teman och förslag på relevanta frågor. Det finns 
dock möjligheter för intervjuaren att förändra frågor, ordningsföljd eller helt förbise vissa frågor 
under intervjun (Kvale, 1997, s. 117). 
 
Vid användandet av den helt strukturerade, eller fokuserade, intervjuformen är alla frågor i förväg 
förutbestämda. Med detta tillvägagångssätt är det lätt att sammanfatta och analysera 
intervjuresultatet (Bell, 2006, s. 160).  
 
För det primära undersökningsarbetet valdes en halvstrukturerad intervjuform där intervjuguiden 
innehöll ämnen som skulle beröras och förslag på frågor. Det var alltså upp till intervjuaren att 
bestämma om han exempelvis skulle följa upp ett visst svar och gå in djupare på det ämnet eller 
gå vidare till nästa fråga. Under arbetets gång användes dock ostrukturerade intervjuer med 
personer som var insatt i specifika ämnesområden. 

Intervjuförberedelser 
För att kunna genomföra intervjuerna på ett för utvecklingsarbetet gynnande sätt förbereddes de 
noga. Det är viktigt att utreda vad de skulle användas till, vilka personer som skulle vara 
respondenter samt hur intervjuerna skulle genomföras (Bell, 2006, s. 170). 
 
Det stod klart att intervjuerna skulle göras med personer med god kännedom om KB-sitsen. De 
intervjuade skulle vara bekant med konstruktions- eller produktionsarbetet, eller ha en 
övergripande kunskap. Eventuellt kunde den intervjuade vara en användare av produkten. Helst 
skulle personer med lång erfarenhet intervjuas. 
 
För att säkerställa att alla viktiga frågor skulle ställas under intervjuerna upprättades en 
intervjuguide. Sammanställandet av intervjuguiden ledde även till att intervjun kunde genomföras 
mer logiskt, då guiden delades upp i olika teman. Intervjuguidens frågor anpassades beroende av 
respondent.  

Respondenter 
Som naturligt ”bollplank” fanns under hela projektet projektledaren för Corpus-projektet Fredrik 
Hedin och benämns i rapporten som projektledaren. Han ingick även i den grupp som hjälpte till 
med brainstorming kring koncept, tillsammans med industridesignern Jonas Jähkel och 
maskinkonstruktören Niklas Bäckström. En stor del av det materialet i förstadiet av projektet har 
fåtts genom intervjuer med Permobils säljare Ulf Olsson som är en stark förespråkare av KB-
sitsen på företaget. Under observationen deltog ett flertal arbetsterapeuter och en sjukgymnast, 
förutom Ulf Olsson.  

2.6 Observation 
Att observera produkter och dess användare under dess brukande kan ge värdefull information om 
kundens behov. I det ideala fallet kan produkten studeras i dess naturliga miljö (Ulrich och 
Eppinger, 2008, s. 57). Observationer kan göras på ett flertal sätt beroende av produkt och syften. 
Ostrukturerade observationer, där få förberedande handlingar har utförts innan, kan vara 
användbara vid skapandet av generella hypoteser men svårare att jämföra med andra 
observationer. Deltagande observationer innebär en interaktion mellan observatör och användare. 
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Denna metod kan ge god kunskap om de aktuella problemen men likväl som den ostrukturerade 
är den svår att jämför med andra observationer (Bell, 2006, s.189).  
 
Den strukturerade observationen rekommenderas vid mindre projekt samt när observatören inte 
har praktiska erfarenheter av de två tidigare nämnda. Metoden används för att på ett enklare sätt få 
användbar information. Genom att utforma något slags underlag för registrering av data kan 
sådana aspekter av personens beteende som i förväg hade bestämts vara relevanta för 
undersökningen konstateras. En svaghet med denna metod är att fokus redan i förväg är bestämt 
och därför kan viktig information förbises (Bell, 2006, s. 191). Vid utveckling av mer handfasta 
produkter är det naturliga förfarandet att testa produkten (Ulrich och Eppinger, 2008, s. 57). 
 
Då enbart en observation hann genomföras under projekttiden och informationen kring 
observationsförhållandena var knapphändiga användes en ostrukturerad observationsform.  

2.7 Konkurrentanalys 
För att ta reda på vad konkurrenter till Permobil hade för produkter som löser liknande problem 
gjordes en webbaserad undersökning där främst företags hemsidor och forum för brukare 
genomsöktes. De företag som undersöktes var antingen tillverkare av stolar, rullstolar, dynor, 
sjukvårdsmaterial eller återförsäljare av dylika produkter. 
 
Konkurrentanalysen gjordes dels för inspiration men även för att inte av misstag plagiera någon 
redan befintlig lösning.   

2.8 Kravspecifikation 
För at få kvantifierbara parametrar för utvecklingsarbetet gjordes en kravspecifikation för 
projektet. Vissa parametrar togs direkt från Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation för 
elrullstolar som är tvungen att följas för att tas upp på deras lista över bra hjälpmedel, vilket är 
policy på Permobil. Vidare fylldes kravspecifikationen ut med krav och önskemål som 
framkommit under utvecklingen av Corpus-sitsen. 

2.9 Konceptgenerering 
Det dagliga tankearbetet kring produkten och problemet genererar ”naturligt” en mängd idéer och 
koncept. För att få så stor spridning och mängd av koncept som möjligt tillämpades även några 
konceptgenereringsverktyg som kändes naturliga i processen och som kändes väl inarbetade. För 
konceptgenerering i grupp användes traditionell brainstorming med positiva och konstruktiva 
ordalag om allas idéer. För den egna konceptgenereringen nyttjades även några av SIT:s metoder, 
vilka beskrivs närmare nedan. 

SIT – Subtraktion & Multiplikation 
SIT står för Systematic Inventive Thinking och är ett företagsnamn samt det övergripande namnet 
på deras metoder för idégenerering. Subtraktion är en metod där användaren tvingas att tänka 
tvärtemot det ”naturliga” förfarandet vid utveckling av en produkt och följa ”största motståndets 
lag”. I stället för att lägga till komponenter, vilket SIT anser är det vanligaste, tas någon av 
produktens mest essentiella komponenter bort. Därefter följer en förutbestämd process för 
idégenererandet enligt figur 5 där de ”naturliga” vägarna har markerats med stoppskyltar. 
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Figur 5. Subtraktion 

 
När någon av produktens viktigaste komponenter tagits bort listas fördelar med den ”nya” 
produkten och eventuella nya användningsområden och kundgrupper. Om detta inte räcker för en 
tillfredsställande produkt ersätts komponenten i första hand av något som redan finns på 
produkten eller dess närmiljö. En ny utredning av eventuella användningsområden och kunder 
genomförs. Det är inte förens i det sista steget, efter att alla andra möjligheter utretts som en ny 
extern komponent får användas. 
 
Användandet av multiplikation är så gott som det omvända jämfört med subtraktion. Istället för att 
ta bort komponenter görs det motsatta. Proceduren är dock reglerad till att endast använda 
multiplar av redan ingående komponenter. Multiplarna får sedan genomgå transformationer för att 
ge bättre kundvärde. 

2.10 Konstruktion 
För konstruktionsarbetet har CAD-programmen Solid Edge, version 20, samt Solid Works, 
version 16, använts. 

2.11 Dimensionering 
För dimensioneringsarbetet har främst handböcker gällande konstruktion och maskinelement 
använts såsom Konstruktionselement och maskinbyggnad (Dahlvig, 1985), Maskinelement 
Handbok (Institutionen för maskinkonstruktion, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005) samt 
Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion  (Björk, 2001).  

2.12 Tester 
De tester som genomförts av reella prototyper är av funktionskaraktär där endast ergonomiska och 
funktionella aspekter tagits hänsyn till. 

2.13 Källkritik 
För uppbyggnaden av examensarbetet användes endast den produktutvecklingsprocess som i 
första hand lärs ut på IPU och därför kändes bekväm att arbeta med, nämligen Ullrich och 
Eppingers generiska modell. 
 
Som respondenter har endast personer anställda på Permobil kontaktats. Deras kunskap om 
produkten ansågs ytterst relevant. Intervjuer med brukare samt andra som kommer i kontakt med 
produkten skulle dock ha kunnat nyansera vissa delar samt givit mer värdefull information. 
 
Den konkurrentanalys som genomfördes var helt och hållet webbaserad vilket gör att viss 
förståelse angående konkurrerande produkters fördelar och nackdelar kan ha missats. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas den teoretiska referensram som inhämtas för strukturering av arbetet samt 
förståelse för problematiken med sittande i rullstolar. 

3.1 Produktutveckling 
Det finns en mängd olika produktutvecklingsprocesser, vissa generella medan andra är mer 
specifika för en viss typ av projekt eller organisation. Vanligtvis startar de med en planeringsfas 
för att avslutas med någon slags produktionsplanering av den aktuella produkten. I projektets 
begynnande fas finns i regel en mängd ingångsdata som gradvis förfinas och sållas ut för att så 
småningom leda till en färdig produkt (Wheelwright och Clark, 1992, s 111). Målet med 
produktutveckling är i regel att ta en idé från koncept till färdig produkt. Produkten måste möta 
marknadens krav men även vara möjlig, och ekonomiskt rimlig, att producera (Ulrich och 
Eppinger, 2008, s 2).  
 
I detta produktutvecklingsprojekt har Ulrich och Eppingers modell för produktutvecklingsmetodik 
valts för att dela in produktutvecklingens faser, och på så sätt ge möjlighet till ett systematiskt 
upplägg av examensarbetet. Detta gjordes till stor del på grund av studentens tidigare erfarenheter 
av deras principer. Produktutvecklingens olika faser enligt modellen ges av figur 6.  

 
Figur 6. Modell för produktutvecklingsprocessen 

 
De tre avdelningarna marknad, design och produktions uppgifter i de olika segmenten förklaras 
mer ingående i tabell 1. Då rapporten främst behandlar design- och produktionsavdelningens roll 
under produktutvecklingen är marknadsavdelningens roll skugglagd. Orsaken till att den fanns 
kvar är att den ändå anses vara intressant i ett större perspektiv. 
 

Tabell 1. Svensk tolkning av faserna i Ulrich och Eppingers produktutvecklingsmodell 

 
 Planering Koncept- 

utveckling 

System- 

Nivå 

Detalj- 

konstruktion 

Tester, 

förfining 

Produktion 

Marknad -Se marknads 
möjligheter 

-Def. marknads 
segment 

-Samla 
kundbehov 

-Identifiera 
huvudanv. 

-Indentifiera 
konkurrerande 
produkter 

-Utveckla 
produktfamiljer 

 

-Göra marknadsplan -Framställa 
marknads 
material 

-Underlätta 
tester i fält 

-Tidig prod. för 
nyckelkund 

 

Design -Uppskatta 
plattform och 
arkitektur 

-Bedöma nya 
teknologier 

-Koncept 
generering 

-Industridesign 

-Bygga prototyper 

-Utveckla produkt 
arkitektur 

-Modularisera 

-Förfina design 

-Bestämma all 
geometri 

-Välja material 

-Toleranser 

-Ritningar + 
stycklistor 

-Tester 

-Införa design 
ändringar 

-Utvärdera tidigare 
produktionsserier 

 

Produktion -Identifiera 
produktions 
begränsningar 

-Uppskatta 
tillverknings 
kostnader 

-Undersöka 
leverantörer 

-Samman 
ställnings schema 

-Verktygs 
konstruktion 

-Kvalité 

-Underlev. 
ramp-up 

-Förfina tillv. 
process 

-Hela produktions 
system 
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För att få naturliga delmål under examensarbetet avslutades varje steg (stage) i 
produktutvecklingsprocessen med en grind (gate). Tanken med grindarna är där skall projektägare 
få in underlag från det steg som genomgåtts för att kunna fatta beslut om framtida arbete i 
nästkommande steg (Cooper & Kleinschmidt, 2001).   

3.3 Ergonomi 
I detta kapitel redovisas information gällande ergonomisk kunskap kring människor i sittande läge 
och främst i rullstolar. 

Sittställning 
 

”En bra sittställning är anpassad för individen och avser att optimera vardagens aktiviteter. En 
bra sittställning erbjuder säkerhet, rörelsefrihet, stabilitet och komfort.” 

Lotte Wemmenborn, Hjälpmedelsinstitutet 
 
Beroende av brukarens sjukdomstillstånd och behov måste sittställningen, såväl som hjälpmedlen 
för att uppnå en ultimat sådan, individanpassas. En rullstol kan inte alltid optimeras för att täcka 
brukarens alla vardagliga behov och många olika sorters hjälpmedel kan vara nödvändiga. Ett 
alternativt sätt att se på anpassningen av hjälpmedel till brukaren var att göra en kompromiss och 
välja en produkt som täckte alla brukarens behov ”halvbra” (Wemmenborn, 2007, s. 13). 
 
En god sittställning förebygger komplikationer och kroppsskador såsom felställningar och 
kontrakturer. Detta åstadkoms genom att fördela trycket jämnt över kroppens viktbärande 
strukturer så att ”onödig” smärta minimeras och uppkomsten av till exempel trycksår undviks. Det 
är även viktigt att hjälpmedlet främjar en god kroppshållning samt ger möjlighet till ett varierat 
sittande, i den mån brukaren är kapabel (Cooper, 1998, s. 117 och Wemmenborn, 2007, s. 14). 
 
Bäckenet är ”nyckeln” till en god sittposition (Engström, 2002 och Wemmenborn, 2007) då det 
utgör basen för ryggkotepelaren. Om bäckenet vinklas i ett ogynnsamt läge försvårar det för det 
eftersträvansvärda upprätta sittandet. Om brukarens bäcken sidotippas bildades en funktionell 
skolios, vilket till exempel kan uppstå om rullstolen är för bred. Ett väl placerat bäcken som helst 
är fixerat är grundläggande för ett balanserat sittande (Engström, 2002, s. 34). Lagom bredd och 
djup samt utformningen av sitsen är viktigast för att bibehålla en bra positionering av bäckenet. 
 
Hos en människa med en fullt frisk ryggrad har ryggraden en något s-formad profil sedd från 
sidan medan den sedd i övriga plan är så gott som rak. Figur 7 visar en frisk ryggrad i tre vyer. 
 

 
 

Figur 7. En frisk ryggrad i tre vyer 
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Sitsens inverkan 
De ergonomiska kriterier som kan ändras för att anpassa stolen efter dess tänkta 
användningsområde är dess bredd, höjd, form, hårdhet och vinkel. Skillnaden mellan en fast stol 
och en mjuk ligger i hur trycket fördelades samt i hur brukarens stabilitet påverkas (Engström, 
2002, s. 78). En fast yta stabiliserar bäckenet genom att förhindra det från att röra sig. Bäckenet 
förhindras från att tippa bakåt. Brukaren tillåts även större möjlighet till rörelse vid användandet 
av en hårdare sits och stimuleras mer till aktivitet. Är brukaren inte aktiv i sitt sittande fungerade 
en hård stol endast en kortare stund. En mjuk stol känns oftast komfortabel men gör så att 
brukarens bäcken tippas bakåt och på så sätt minskade möjligheterna att sitta upprätt med 
ryggraden. 
 
Stabilitet är en förutsättning för att den sittande brukaren skall kunna vara mobil. En sittposition 
med hög stabilitet karakteriseras genom att brukaren får avlastning från stolen via stora 
understödsytor (Wemmenborn, 2007, s. 13). Målsättningen är att skapa en så stor kontaktyta 
mellan kropp och underlag, som möjligt, för att minska trycket per areaenhet (Engström, 2002, s. 
88).  Denna avlastning understöds ofta av att brukaren sitter i en något tillbakalutad sittposition, 
vilket dock begränsar rörelsefriheten för huvud, överkropp och armar. Omvänt ger en mer upprätt 
sittposition större flexibilitet och rörelsemån men är mer energikrävande och i längden tröttande  
 
Ett klassiskt antagande gällande en brukares positionering, på en sits, är att den så kallade 90-90-
90-positionen är mest ergonomiskt korrekt. Detta innebär en vinkelrät stol med ryggstödet 
parallellt med den plana marken. I en sådan position visar det sig att en mjuk stol ger upphov till 
att brukaren sjunker ihop ofördelaktigt med ryggen. Vid användandet av en hård stol faller 
bröstkorgen automatiskt framåt med samma dåliga resultat (Engström, 2002, s. 79). Båda fallen 
ger upphov till att brukarens sätter sig något ihopsjunken med ett bakåttippat bäcken som följd. 
 
Vid mätningar av tryck på ryggradens diskar visar det sig att trycket är högre då stolar utan 
ländstöd användes, relativt stående position (Chaffin m.fl., 2006, s. 216). Utrymme för korsben 
och bäcken, inåt i ryggstödet, är viktigt för att minska det tryck som uppstår på korsbenet från ett 
”plant” ryggstöd (Engström, 2002, s. 125). Det viktigaste attributet, hos en stol, för att minimera 
påfrestning på ländryggen är ryggstödets utformning där lutningen ansågs vara den viktigaste 
parametern (Chaffin m.fl., 2006, s. 216). Optimal lutning uppstår då bröstryggens tryck mot 
ryggstödet ökar och hindrar bäckenet att tippa bakåt, i förhållande till ryggraden som bättre kan 
behålla sin form (Engström, 2002, s. 81). Genom applicering av ett justerbart ländryggsstöd på 
ryggstödet kan påfrestningarna minskas betydligt, särskilt i mer upprättsittande positioner. För 
maximal effekt bör stödet vara justerbart i både höjd och storlek (Chaffin m.fl., 2006, s. 216). 
 
Korsben och bäcken tål tryck relativt bra men stödytor skall fördela det så att lokalt höga tryck 
kan förebyggas, framförallt för ökad komfort hos smala personer med utstickande ben. 
Ländryggens naturliga krökning bör stödjas, men inte överdrivas, för att balansera överkroppen. 
Bröstryggen behöver utrymme för att kunna sträcka upp ordentligt. Det är av yttersta vikt att inte 
ryggstödsramen trycker mot skulderblad eller revben, då detta gör mycket ont i det långa loppet 
och leder till att sittställningen oftast ändras till det sämre (Engström, 2002, s. 92). 
 
I stolar med fast ram där den avlastande delen på sits och ryggstöd var uppbyggt av justerbara 
band är det relativt enkelt att individualisera sittenhetens form. Ryggstödet kan formas och vinklas 
godtagbart för att möta användares behov. Med dessa stolar kan brukarens ryggradsform och 
överkroppsbalans bemötas men det gäller att inställningsarbetet görs korrekt, av kunnig personal 
(Engström, 2002, s. 135). 
 

 12



 

Bredden på ryggstödet bör vara anpassat efter hur aktiv brukaren var. För en aktiv brukare, med 
manuell rullstol, måste bredden vara perfekt anpassad så att armarna kan röra sig fritt längsmed 
stolens yttersidor. För brukare som inte kör själva kan ryggstödet vara något bredare med 
vadderade sidor för ökad komfort (Cooper, 1998, s. 26 och Engström, 2002, s. 150). Höjden på 
ryggstödet bör kunna anpassas efter brukarens längd.  

Specialanpassning 
Det är alltid brukarens personliga behov och önskemål som först och främst skulle tas hänsyn till, 
gällande val och utformning av stol. För vissa diagnoser hos brukare kan dock speciella 
ergonomiska inställningar vara nödvändiga för maximal komfort och avlastning (Engström, 2002, 
s. 223). Inställningsarbetet är ofta förknippat med att positioner testas ”på känn” för att efter en tid 
verifieras om de gav önskat resultat, detta är särskilt förekommande då kommunikation med 
brukare är minimal.  
 
För brukare med kontrakturer i leder, ledband eller muskler kan korrekt anpassning av stolen, i det 
långa loppet, ge bättre rörlighet. För framgångsrik behandling av dessa problem är det dock 
essentiellt att stolen kan anpassas, över tiden, gällande mått, vinklar och form (Engström, 2002, s. 
225). 
 
Då brukaren lider av hög muskeltonus är det viktigt att kunna balansera skelettet, för att skapa 
förbättring. Ofta kan ett förändrat beteende hos brukaren ske, i fråga om avvikande belastning på 
stolen, endast om sittställningen ger hjärnan signaler om en förbättrad position (Engström, 2002, 
s. 225). 
 
För brukare med nedsatt bålstabilitet är användandet av bålstöd till hjälp för att bibehålla en god 
position. Ett djup på stödet mellan 125 till 200 millimeter är tillräckligt för de flesta brukare. Höjd 
och tjocklek är dock mer individuellt. Speciella skoliosstöd som är belägna närmare bäckenet ger 
brukare med de behoven fördelaktigare positionering vilket leder till bättre kontroll över 
rullstolen. Viktigt är att brukarens hud inte kommer i kontakt med eventuella fästen (Cooper, 
1998, s. 334f).  
 
Brukare med krum bröstrygg lider av överdrivet böjd bröstrygg vilket medför att bäckenet 
tippades bakåt, vilket i sin tur gör att ländryggen planas ut eller böjdes framåt. Viktigt för dessa 
brukare är att ryggstödet kan vinklas bakåt för att maximera tryckfördelningen. På så sätt kan även 
bäckenet stabiliseras och på så sätt minska brukarens tendens att kana framåt på sitsen. Stödet för 
ländryggen bör kunna minimeras då avsaknaden av lordos gör att ett sådant skulle ge ett allt för 
stort tryck. Med tiden kan ett justerbart ryggstöd möjligtvis öka sitt ländryggsstöd om 
överkroppen varit aktiv och på så sätt ”mjukat upp” bröstryggen (Engström, 2002, s. 234).   
 
För brukare med strukturell skolios krävs alltid individanpassning av hjälpmedlen för ultimat 
sittställning. Detta då sjukdomen ger upphov till asymmetrisk belastning på sittbenen, med ökad 
risk för trycksår som följd. Nödvändigt är att sitsen ger god tryckfördelning samtidigt som den 
skapar förutsättningar för fullgod stabilitet. Sitsen skall ge stöd åt brukaren så att dens bål och 
huvud kan vara i så god balans som möjligt. Det är eftersträvansvärt att brukarens ögon skall 
befinna sig i horisontalplan (Wemmenborn, 2007, s. 61). Komplexiteten i diagnosen gör att delar 
från alla andra specialanpassningar kan vara aktuella att tillämpas. Exempel på skillnad mellan en 
frisk ryggrad och en med skolios ges tvådimensionellt av figur 8. 
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Figur 8. Exempel på skillnad mellan en frisk ryggrad och en med skolios, bakifrån sett 

3.4 Examensarbeten 
Tidigare undersökningar av KB-sitsen visade att en justerbar led längre ner än i dagsläget behövs 
för optimal anpassning mot brukare. Enklare justering av länkarnas vinklar, genom förslagsvis el-
justering kan även det öka värdet på KB-sitsen. Det är fördelaktigt att kunna justera 
kardborrebanden på egen hand, förslagsvis manuellt genom liknande leder som finns i 
säteslutningen hos bilar (de Bésche, 2007). 
 
Ryggstödet bör ha en avsmalnande form för att möjliggöra fritt rörelseutrymme för brukarens 
armar, då höga plana ryggstöd orsakar för stort tryck mot skulderbladen (de Bésche, 2007, genom 
Cooper, 1998).  

4. (Grundläggande) Empiri 
I detta kapitel redovisas resultat från intervjuer, observationer, konkurrentanalys samt 
produktanalys. 

4.1 Produktanalys – detaljstudie 
En monterad KB-sits ses i sin helhet, utan dynor och nackstöd i figur 9 från tre olika vinklar.  
 

 
Figur 9. KB-sitsen 
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Fästpunkterna för ryggstödets ram består i originalutförande av två bottenlänkar som fästes med 
hjälp av två skruvförband, på vardera sida, i ett stag på stolen som tillåter vertikal justering på 6 
centimeter, se figur 10. 
 

 
 

Figur 10. Montering av bottenlänk mot justeringsstag 
 
Varje bottenlänk är vidare ihopkopplad med en länk med hjälp av en axelbricka och två 
insexskruvar, se figur 11. Länken har gängade hål vilket möjliggör åtdragning. 

 
Figur 11. Infästning mellan bottenlänk och länk 

 
Varje länk är i sin tur kopplade till ytterligare en likadan länk på samma sätt. Dessa länkar fästs 
sedermera med vinklad topplänk med hjälp av likadana axelbrickor och insexskruvar, se figur 12. 
 

 
 

Figur 12. Infästning mellan länk och topplänk 
 
För att kunna bredda ryggstödet finns det borrade hål i topplänken. De två topplänkarna fästes i 
ett mellanstag, med inbyggt fäste för nackstöd, efter önskad ryggstödsbredd, se figur 13. 
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Figur 13. Infästning mellan topplänk och mellanstag 
 
Topplänkarna och länkarna har var sitt fäste för kardborreband, medan bottenstaget har tre 
stycken. Kardborrebanden fixeras i den ena sidans länk genom en insydd metallstav i ena änden. 
Det frilagda systemet ses i sin helhet i figur 14 och alla komponenter samt antal ges av tabell 2.  
 

 
Figur 14. KB-ryggens komponenter 

 
Tabell 2. KB-ryggens komponenter 

 
Komponentnamn Antal 
Bottenlänk 2 
Länk 4 
Topplänk 2 
Mellanstag med nackstödsfäste 1 
Axelbricka 6 
Insexskruv M5 12 
Skruv M5 4 
Mutter 4 
Bricka 4 
Kardborreband 6 

 
Utöver de givna komponenterna var även insexnyckel, stjärnskruvmejsel samt skiftnyckel eller 
fast nyckel tvunget att användas för justeringsarbetet. 
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4.2 Intervjuresultat 

Generellt 
KB-sitsens namn syftar på bruket av justerbara kardborreband för ryggens avlastning. 
Konstruktionen är framtagen av ett uppköpt bolag, Boden Rehab, och sedermera vidareutvecklad 
internt. Det är de stora anpassningsmöjligheterna i alla plan, tack vare länksystemet i samarbete 
med kardborrebanden, som är grundläggande för produktens fortlevnad, enligt säljaren. Säljaren 
ser stor potential i KB-sitsens ryggstöd och förordar en världsomfattande lansering, beroende av 
framtida utvecklingsresultat. 
 
Utformningen av ryggstödsfunktionen är, enligt säljaren, inte baserad på något forskningsresultat 
utan mer på kännedom om ryggproblem och kundbehov. Exakta forskningsresultat att basera 
utvecklingsarbetet är, enligt projektledaren, svårt att få fram då varje brukare så gott som befinner 
sig i en unik problemsituation. De största resurserna, avseende kännedom om kundbehov och 
problem, för Permobil under deras utvecklingsarbete är enligt projektledaren deras säljkår. Detta 
då säljaren är närvarande vid utprovning av rullstolen för brukaren innan den kundspecifika 
rullstolen tillverkas. 
 
Permobil utför krocktester på alla sina elrullstolar men KB-sitsen ansågs inte vara aktuell för 
något dylikt, då den inte bedömdes klara de uppställda kraven. Permobil rekommenderar därför 
användarna att inte använda KB-sitsen som bilstol. 
 

Brukaren/användaren 
De som använder KB-sitsen lider av någon slags ryggradsåkomma som gör att de inte kan få 
korrekt avlastning från en traditionell stolsrygg. Ofta har brukaren skolios eller lider av 
förlamning som gör att muskulaturen är eftersatt. Deras övriga rörlighet är oftast begränsad och 
enligt säljaren finns det inget behov för brukaren att själv ändra stolsryggens inställningar. 
Rullstolen används sannolikt största delen av brukarens vakna liv. 
 
Ryggstödet ställs först in preliminärt för att passa brukaren vid en första utprovning. Efter cirka en 
månad kommer brukaren åter på en efterjustering, för att fastställa att inställningarna är korrekt, 
om inget visat sig vara fel innan dess. Beroende av brukare och förändringar i deras tillstånd 
justeras inställningarna kontinuerligt. Det är dock endast arbetsterapeuter eller liknande 
sjukhuspersonal som är tänkt att komma i kontakt med justeringen, förutom säljarna. För brukare 
som är minderåriga finns dock en stor chans att föräldrar finjusterar inställningarna. 
 
Vid justering av KB-sitsens ryggstöd är minst två personer, utöver brukaren, tvungna att delta. En 
som gör de aktuella förändringarna och en som hjälper till att hålla upp brukaren så att trycket på 
ryggdelen minskar och justeringspunkterna friläggs. 
 
Ett alternativ till KB-sitsen är enligt säljaren individuellt formgjutna stolsryggar. Nackdelarna 
med dem är att det blir kostsamma samt att de är statiska. Fördelen är dock att avgjutningen ger 
en, mer eller mindre, perfekt avlastning så länge som brukarens rygg inte ändrar sig.  

Ergonomi 
Hela konstruktionen är gjord just för ändamålet att avlasta brukarens rygg så mycket som möjligt. 
Någon specifik ergonomisk forskning bedrivs dock inte men kundens behov tillgodoses så gott 
som möjligt genom diverse kundspecifika förändringar. Där kardborrebandens 
justeringsmöjligheter inte räcker till kan diverse kuddar användas som fästs med kardborre på 
stolens vadderade överdrag. Enligt säljaren får de ”snickra ihop” en lösning som passar kunden. 
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Varken länkarnas längd eller kardborrebandens bredd har någon vetenskaplig grund. Säljaren 
anser dock att om kardborrebanden skulle vara smalare var fler tvungna att användas samt att 
bredare band skulle ge minskad komfort. Maximal följsamhet efter ryggens kontur eftersträvas. 
 
Länksystemets kanter är relativt vassa och konstruktionen är gjord sån att brukaren ”sjunker in” 
mellan ramens metallkanter. För större brukare är det ett problem då skavning mot armar och 
överkroppens sidor kan uppstå. Till viss mån skyddar stoldynans vaddering mot problemet men 
det räcker inte alltid till då dynan lätt kan glida ur position från den tunna ramen, enligt säljaren. 
 
Länkarna är steglöst justerbara i förhållande till varandra och inget glapp får förekomma 
däremellan. Detta skulle, enligt säljaren, minska komforten betydligt då stolsryggen utsattes för 
varierande krafter från olika håll under färd.  

Design 
Permobil har sedan några år tillbaka inriktat sig mer mot utvecklingsarbete av det visuella 
intrycket som deras elrullstolar förmedlar. Enligt industridesignern var det främst färgvalet och 
utformningen av större plastdetaljer såsom chassi, fälgar samt diverse komponenter på sitsen som 
kan agera som designelement på deras produkter. 
 
Tanken med den nya designen är att komma bort från det mer traditionella kliniska utseendet som 
symboliserade det medicinska hjälpmedel, som de facto elrullstolen redan är. Industridesignern 
arbetar kontinuerligt med designfrågor i företagets projekt men kompromisser med elrullstolens 
funktion får dock aldrig göras. 
 
De mest tydliga kännetecknen för att elrullstolen kom från Permobil är framhjulsdriften samt 
utformningen av de bakre svängarmarna. Gällande KB-sitsens utseende ansåg industridesignern 
att länksystemet skulle kunna göras till ett designelement, där plana ytor var eftersträvansvärt. 

Teknik & mekanik 
Länkarna fixeras gentemot varandra med hjälp av två insexskruvar i varje fästpunkt. Permobil 
försöker stringent att använda sig av samma dimension på insexskruvarna för hela rullstolen, så 
gott det går. Antalet länkar i ramens sidor kan varieras beroende av sitshöjd. Länkarna är också 
utformade på två olika sätt, traditionellt raka eller vinklade för en avsmalnande stolsrygg. 
 
På den övre delen av länksystemet sitter ett kardborreband fastsatt på varje länk, för maximal 
justeringspotential. Länksystemet på den traditionella KB-sitsen är fastsatt i ett stag som gör att de 
tre nedersta kardborrebanden sitter fast på en och samma länk. Detta är enligt säljaren en stor 
nackdel och han har själv vidareutvecklat det befintliga staget så att endast den nedersta punkten 
på länksystemet var statiskt fastsatt. 
 
Utöver att stolsryggen kan förlängas med hjälp av extra länkar så finns en höj- och 
sänkningsfunktion som tillät en vertikal förändring på sex centimeter. Staget till den funktionen 
förhindrar dock att den nedersta länken kan förskjutas maximalt bakåt. 
 
En förändring som skett i länkarnas zinkning hade medfört att fixeringen inte fungerade när de 
utsattes för stora belastningar. Detta problem hade dock lösts genom att använda sig av 
diamantpasta mellan länkarna för att öka friktionen. Diamantpastan hade även medfört behov av 
något mindre pålagt moment på skruvförbanden än med den äldre zinkningen. 
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Förbättringsförslag och önskemål 
• Minska orsaken till glidning mellan länkarna. 
• Fästpunkten för länksystemet bör vara högre upp för att få en mer följsam avlastning för 

brukarens ryggslut. 
• Konstruktionens bredd bör kunna ändras asymmetriskt för att bättre följa brukarens rygg. 
• Kardborrebandens avlastningsfunktion bör kunna ändras asymmetriskt för att bättre följa 

brukarens rygg. 
• Ett integrerat bålstöd skulle förbättra avlastningen för brukare med de behoven. 
• Kortare och fler leder skulle ge mer precisa justeringsmöjligheter. 
• En låsning för hela systemet skulle underlätta justeringsarbetet. 
• Justeringsmöjlighet av systemet samtidigt som brukaren belastar stolsryggen skulle 

underlätta arbetet. 
• Utveckling av kanternas utformning, samt påverkan på brukaren, är nödvändig för att 

minimera förekomsten av skavning. 
• Färre antal detaljer är eftersträvansvärt. 
• Ge länksystemet ett mer enhetligt och ”snyggt” intryck. 

4.3 Observationer 
En observation utfördes i samband av en utprovning av en KB-sits för en brukare som tidigare 
använt sig av en Corpus-sits. Brukarens sjukdomstillstånd, i form av en ständigt försvagad 
muskulatur, gjorde att en KB-sitsen ansågs passande då den kan förändra sig i takt med brukarens 
föränderliga ryggsituation. 
 
Vid utprovningstillfället deltog en säljare från Permobil, en regionsansvarig hjälpmedelsspecialist, 
tre anställda på rehabiliteringskliniken, brukaren samt dens föräldrar. Först beskrev säljaren 
produkten samt dess teknologi för brukaren, vilket är viktigt då produkten mer eller mindre blir 
”en del av brukaren”. Därefter mättes nödvändiga antropometriska mått på brukaren, såsom 
sitsdjup, rygglängd och bredd. Utifrån dessa grova mätningar anpassades en teststol där KB-
ryggen var monterad. 
 
Kardborrebanden på stolen lättas och brukaren lyfts i stolen med hjälp av selar och en 
motordriven travers. Direkt möts den ”nya” sitsen, och dess rygg, av motstånd då den inte är 
inställd korrekt och brukaren är känslig för tryck. Alla länkar på KB-ryggen frisläpps med 
insexnycklar av två personer medan en tredje hjälper till att hålla ryggens ram. Länkarna justeras 
för att följa ryggkurvaturen och brukaren tillfrågas gång på gång vad som känns bäst. Brukaren 
har i detta läge svårt att uttrycka vad som känns bra då han upplever smärta och vill tillbaka till 
sin vanliga stol. 
 
Brukaren lyfts tillbaka till sin stol och specialisterna diskuterar vilka dynor som bör användas vid 
vidare utprovning då brukaren är extremt känslig för punkttryck. Punkttrycken anses i detta fall 
komma från en kombination av glesa mellanrum mellan kardborrebanden och en alltför tunn 
dyna. Dynor på teststolen byts ut för att efterlikna de som brukaren är van vid för att klargöra om 
det är inställningarna på KB-ryggen eller dynans utformning som är det egentliga problemet. 
 
Brukaren lyfts åter i teststolen men smärtan som uppkom vid det första försöket går inte över och 
projiceras på KB-ryggen som helhet. Utprovningen avslutas, för dagen, och en rehabiliterare 
testar själv KB-ryggen och konstaterar att det går att känna kardborrebanden genom dynan, dock 
ytterst svagt. För att kunna fullfölja testerna med KB-ryggen senare får brukaren flertalet olika 
dynor med hem för egna tester och utvärdering. 
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Observationen visade även att kardborrebanden inte kan frisläppas maximalt bakåt i den nedre 
regionen då diverse stag och infästningar mellan ryggstöd och stol sitter i vägen. 

4.4 Konkurrentanalys 
Det finns en mängd tillverkare av eldrivna samt vanliga rullstolar, kontorsstolar och medicinska 
hjälpmedel. Ingen av de undersökta företagen har en liknande lösning, med en justerbar ram, som 
KB-sitsen hade. Nedan redovisas intressanta lösningar samt signifikanta skillnader i teknologi för 
ryggstöd, funna hos konkurrerande företag.  

Komfortryggar 
Alla komfortryggar är, så som namnet antyder, utformade för att ge brukaren maximal komfort. 
De är oftast gjorda av vadderande tyg-, gelé- eller skummaterial med olika slags inbyggda stöd. 
Deras huvudsakliga uppgift är att jämna ut tryckfördelningen, stabilisera ryggen samt minska 
risken för brukarens beniga partier att komma i kontakt med rullstolens ram. De säljs vanligtvis 
separat och appliceras ovanpå ett befintligt ryggstöd. Det finns en mängd tillverkare av denna 
sortens sitsar, figur 15 visar ryggstöden ”The Back” från Otto Bock samt ”Comfort Back” från 
The Comfort Company.  

 
 

Figur 15. “The Back” samt ”Comfort Back” 
 
The ROHO Group gör en komfortsits som är uppbyggd av uppblåsbara segment vars hårdhet kan 
justeras med hjälp av en pump. Företagets sittdynor har en teknologi som erbjuder brukaren en 
mer individanpassad inställningsmöjlighet. Vid justering belastar brukaren dynan och luft tillåts 
att strömma ut så att luftkuddarnas tryck anpassas efter brukaren. Dynan är uppdelad i fyra 
luftkammare och när inställningen är klar låses varje kammare separat för bibehållen form. Figur 
16 visar sitt- och ryggstödet ”Custom Recliner System” samt sittdynan Contour Select®. 

 
Figur 16. ”Custom Recliner System” samt sittdynan Contour Select® 
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Gjutna sitsar 
Den mest precisa lösningen för formning efter brukarens rygg är gjutna sitsar. Kostnaden för varje 
gjutning är förhållandevis hög jämfört med övriga lösningar. Formgjutna sitsar kan förskrivas till 
barn och vuxna med svår sittproblematik. Dock är rekommendationerna från Landstinget att en 
noggrann utredning görs, där alla andra möjligheter uteslutits, innan brukaren kan få en 
individuellt formgjuten sits. Sitsarna kan göras i ett flertal material, figur 17 visar Otto Bock´s 
sitsar i skumplast och ABS. 
 

 
 

Figur 17. Otto Bock´s formgjutna sitsar i skumplast samt ABS 

Justerbara ryggar 
Några konkurrerande justerbara sitsar som hittades på marknaden baserade sin teknologi på 
samma som KB-sitsen, i form av justerbara band längs med ryggen som med hjälp av kardborre 
kunde justeras steglöst. Andra var uppbyggda enligt ett modulsystem med utbytbara kuddar för att 
forma sig efter brukarens rygg. Figur 18 visar Handicares ”Tension Adjustable Backrest” samt 
Sunrise Medicals “Jay® Modular Back”  
 
 

 
Figur 18. ”Tension Adjustable Backrest” och “Jay® Modular Back” 
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5. Genomförande 
Produktutvecklingsarbetet delades in efter Ulrich och Eppingers generiska modell, se kapitel 3.1, 
där varje fas avslutades med en grind för avstämning av genomfört arbete samt mer specifik 
inriktning till nästa fas. 

5.1 Konceptutveckling 
Alla lösningsförslag var i det initiala stadiet helt befriat från realism och teknisk genomförbarhet 
för att få så många olika variationer och ”vinklar” som sedan kunde användas för ett så bra 
slutresultat som möjligt. Skisser från konceptgenererandet ses i bilaga 1. 

Konceptgenerering ”light” 
I direkt anslutning till examensarbetes start gjordes en mindre ”brainstorming”. Orsaken till att det 
gjordes i ett så tidigt skede var för att få fram idéer som inte var hämmade av ”för stor förståelse” 
för problemet, formella och informella krav och dess begränsningar. Resultatet, i form av 
stödmeningar, från denna initiala konceptgenerering ges nedan. 
 

• Borrchuck för steglös åtdragning. 
• Barnvagnslåsning (handtagsjustering). 
• Friktionshöjning genom sandpapper/stansat mönster/lim. 
• Hävarm för verktyget underlättar åtdragning. 
• Passbitar med fina ytor ”klistras” samman. 
• Spikmatta (leksaken ”stavtavla”) för maximal anpassning mot rygg. 
• Fixeringsmadrass som används av räddningstjänsten (frigolitkulor och vakuum). 
• Pneumatiska låsningar. 
• Magnetiska/elektromagnetiska låsningar. 
• Kedja och kugghjulsdrift med en låspunkt. 

SIT – Subtraktion & Multiplikation 
Subtraktion och multiplikation användes som fristående konceptgenereringsmetod men även som 
diskussionsunderlag vid brainstormingmöten, då dess provokativa angreppssätt ansågs passande. 
Resultat från dessa metoder ges nedan. 
 

• Borttagning av bottenlänk 
o Kan ersättas av multiplar av länkar. 
o Kan ersättas av infästning i Corpus-sitsen 

• Borttagning av axelbrickor 
o Kan ersättas av gängade hålmönster direkt i länkarna för vissa förbestämda 

vinklar. Fästes med två skruvar. 
o Kan ersättas av standardkomponenten hundbenet med matchande 

”friktionsmönster” stansat direkt i länkarna som tillåter justering enligt givna 
intervall. Fästes med en skruv. 

o Kan ersättas av en genomgående axel med kugghjulsmönster som fixeras genom 
större brickor på sidorna samt en genomgående skruv. 

o Kan ersättas av ”kugghane” och ”kugghona” på vardera länk som fixeras med 
hjälp av en skruv. 

• Borttagning av topplänk 
o Kan integreras med mellanstaget som en skena, eller ”rör i rör”, med steglös 

justering då systemet inte utsätts för krafter axiellt. 
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• Borttagning av mellanstag 
o Nackstödsfunktion kan integreras i Corpus-sitsen. 

• Borttagning av verktyg 
o Intergering av ny låsmekanism som inte kräver externa verktyg. 
o Integrering av vred på skruv. 

• Borttaggning av kardborreband 
o Multiplikation med ett flertal länksystem som täcks av styv flexibel yta för 

tryckfördelning. 
• Multiplikation av kardborreband i ett korsmönster möjliggör större frihet av asymmetrisk 

inställning. 
• Gemensamma, efter ramen längsgående, kardborreband för infästning till de horisontella 

banden ger skydd mot eventuella vassa kanter på ramen.  
• Uppdelning av kardborrebanden i tre segment där banden närmast länkarna är triangulärt 

fastsatta möjliggör större asymmetrisk anpassning samt fixering av ryggen. 

Brainstorming 
Brainstormingsejourerna bestod dels av mer eller mindre framtvingade spontana idéer ”på 
kammaren” samt möten med deltagare i Corpus-projektet. Uppgiften bröts ner i områdena ramens 
låsning samt avlastningsyta för att i låsta lägen underlätta genererandet. Resultat från 
brainstorming ges nedan. 
 

• En ”smart” geometrisk form på länkarna möjliggör maximala justeringsmöjligheter i 
kombination med ett hålmönster. 

• Användning av krabbleder (planetväxlar) bör undersökas. 
• Topplänkens vinkel skulle kunna justeras, på så vis kan länkarna vara raka. 
• Skjuvning av flexibel platta med hjälp av band. 
• Motverkande gängor drar åt länkarna oavsett vart kraften kommer ifrån. 
• Gjutning av profil mot kundönskemål är kanske mer ekonomiskt gynnsamt på grund av 

små serier. Utveckla justerbar gjutform i stället för länksystem? 
• En profil som kan smidas eller bockas efter kundönskemål. 
• En geometrisk form på länkarna som vid vridning ger upphov till olika vinklar. 
• Friläggning av hela länksystemet med en ”knapptryckning”, som det finns i vissa nackstöd 

i kontorsstolar. 
• Låsning med hjälp av vantskruvar mellan länkarna ger steglös justering samt klarar krafter 

bra. 
• Tillämpa en tryck- eller vridfunktion, som i kulspetspenna, för låsning/frigörning av 

låsmekanism. 
• Fjädrad mekanism som tillåter manuell justering men inte släpper för pålagda krafter. 
• En heltäckande avlastningsyta (tyg) med integrerade band för justering. 
• Låsning för band som på ryggsäckar kombinerat med kardborre gör att brukaren kan sitta 

kvar i stolen medan banden dras åt/släpps efter. 
• Böjd topplänk (som McDonalds M) där den översta länken löper inne i ”M:et” möjliggör 

olika vinklar på ramen. 
• Ett system av kulleder som kan låsas i alla positioner. 
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Gate 1 
Efter två veckors konceptgenererande bestämdes ramar för vilka de valda koncepten skulle hålla 
sig inom. Dessa ramar stod som grund för kravspecifikationen, tillsammans med de synpunkter 
som inbringats från intervjuer och litteraturstudie, samt interna och externa krav. 
 
Av den grova konceptgenereringen som framlades för företagsrepresentanter så var den allmänna 
uppfattningen att användandet av länksystem var det självklara lösningsalternativet, för 
uppbyggnaden av ramen. Detta då konceptet redan var väl inarbetat och accepterat av marknaden 
och de facto var en bra lösning. 

5.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen innefattar inte alla externa krav på produkten i fråga om dokumentation, som 
är brukligt, då projektet är tidsbegränsat samt av förstudiekaraktär. 

Generella krav 
Skall-krav 
 

• Sprängskiss och detalj-/reservdelslista skall finnas. 
• Riskanalys skall kunna uppvisas. 
• Lösningen skall vara konstruerad så att risk för klämskador ej uppstår och rörliga delar 

ska befinna sig på avstånd enligt tabell 3. 
 

Tabell 3. Säkra avstånd för att undvika klämrisk 
 

 Säkra avstånd för: 
 Vuxen Barn 
Finger < 8 mm alternativt 

> 25 mm 
< 4 mm alternativt 
> 25 mm 

Fot < 35 mm alternativt 
> 120 mm 

< 25 mm alternativt 
> 120 mm 

Huvud < 120 mm alternativt 
> 300 mm 

< 60 mm alternativt 
> 300 mm 

Genitalier < 8 mm alternativt 
> 75 mm 

< 8 mm alternativt 
> 75 mm 

 
 

• Hål och avstånd mellan stationära delar som är tillgängliga för brukaren och/eller vårdaren 
under avsedd användning ska vara enligt tabell 4. 

 
Tabell 4. Säkra avstånd 

 
 Säkra avstånd för: 
 Vuxen Barn 
Finger < 8 mm alternativt 

> 25 mm 
< 5 mm alternativt 
> 12 mm 

Fot < 35 mm alternativt 
> 100 mm 

< 25 mm alternativt 
> 45 mm 
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• Fällbara och ställbara mekanismer, inom ett område 150 mm från rullstolens ytterkant, 
vilken kan ge upphov till skada om någon kroppsdel kan komma mellan delarna och 
fastna när mellanrummet sluts ska vara utrustad med låsanordning så att den är säkrad i 
alla sina lägen. 

• Om det inte behövs för funktionen, ska alla ytor, hörn och kanter vara släta och fria från 
gjutskägg, svetsloppor och skarpa kanter. 

• Om ej nödvändigt för funktionen ska rullstolen ej ha utstickande delar. Eventuella 
utstickande delar ska vara skyddade. 

Funktionella krav 
Skall-krav 
. 

• Lösningen skall vara justerbar och/eller anpassningsbar. 
• Konstruktionen skall inte vara sådan att brukaren själv skall kunna utföra anpassning eller 

justering. 
• Alla inställningsoperationer skall ha följande maxkrafter. 

o Kombinerad arm och hand, max 60 N. 
o Enbart handmanövrerat, max 13,5 N. 

• I rakt läge skall ryggstödets höjd ligga inom intervallet 550-650 mm. 
• Ryggstödets bredd skall kunna justeras i bredderna 430, 480, 530 och 580 mm. 
• Lösningen skall möjliggöra maximal avlastning för hela brukarens rygg. 
• Lösningen skall inte kräva strömförsörjning för drivning. 
• Lösningen skall inte ge upphov till skavning på brukaren. 
• Fästpunkter för kardborreband skall finnas. 

 
Bör-krav 

 
• Lösningen bör inte kräva externa verktyg under justeringsarbetet. 
• Fästpunkter för dynor bör finnas i åtanke. 
• Brukaren bör kunna belasta ryggstödet vid justering. 
• En ramkonstruktion som är avsmalnande upptill bör beaktas. 
• Ramen bör kunna förkortas/förlängas genom borttagning/applicering av segment. 
• Varje justeringssteg bör vara max 6 grader. 

Tekniska krav 
Skall-krav 
 

• Rullstolen ska vara konstruerad och tillverkad enligt god verkstadsteknisk sed (Good 
Manufacturing Practice), vilket bland annat innebär att: 

o Alla svetsar skall vara rensade från slagg och överrunnen svets. 
o Utrymmen där vatten kan tränga in ska ha dräneringshål. 
o Skruvar och muttrar ska vara säkert låsta. 
o Lager skall vara monterade i hål med toleranser enligt lagertillverkarens 

anvisningar. 
o Skruvgängor ska ej utgöra lagringsytor. 
o Lager som kan utsättas för smuts ska ha dammskydd. 
o Roterande delar ska vara axiellt säkrade så att de ej kan lösgöras av den roterande 

delen. 
o Alla komponenter ska ha möjlighet att fixeras på säkert sätt utan att deformation 

uppstår. 
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• Lösningen skall klara ett krocktest för en man i 50:e percentilen med en vikt av 75 kg. 
• Ryggstödet skall klara stötprov utan att skador som påverkar 

rullstolens/rullstolskomponenternas avsedda funktion uppkommer, enligt ISO 7176-8 § 9. 
• Lösningen skall kunna ha en docka i stolen som väger 150 kg och fälla ryggen 10 000 

gånger utan att länkarna tappar sin position. 
• Ytor som kan komma i direkt kontakt med brukarens hud ska ej överstiga 41°C vid 

normal drift. 
• Alla skruvar, fästanordningar och liknande anordningar skall vara metriska. 

 
Bör-krav 
 

• Maximalt oxidationsvärde bör ej överstiga Re 2, Ox 3 på komponenter vilka är: 
o ställbara och/eller fällbara. 
o i kontakt med brukaren. 

5.3 Vidareutveckling – Systemnivå 
I detta kapitel redovisas existerande tekniska lösningar och patent som inspirerade 
utvecklingsarbetet samt mer bearbetade konceptförslag. 

Existerande tekniska lösningar och patent 
Under konceptgenererandet kom många redan befintliga tekniska lösningar på tal. Flertalet av 
dessa undersöktes gällande teknik och funktion för eventuell implementering samt som inspiration 
för utvecklingsarbetet. Ett flertal produkter ”skruvades” även isär för bättre förståelse. Förfarandet 
kallas ”reverse engineering”. 
 
Krabbled 
En krabbled är egentligen en planetväxel där växelhuset utgörs av två separata delar med utgående 
fästen. Den ena delen kan roteras med en viss utväxling beroende av planetväxelns uppbyggnad. 
SKF:s krabbled Crab 05 har florerat på Permobil som en tänkbar komponent i ett flertal projekt 
men då den i interna tester inte visat sig klara utmattningstester för automatiskt bruk har den 
aldrig använts. Figur 19 visar en bild av Crab 05. 
 

 
 

Figur 19. SKF:s Crab 05 
 

Planetväxeln i Crab 05 består av ett solhjul som kan roteras med hjälp av en insexnyckel. I sin tur 
gör den rotationen att tre satellithjul påverkar en ytterring, som sitter i krabbledens ena led, åt 
samma håll som den ingående rotationen. En stor fördel med krabbleden är att de går att göras 
mycket tunna samtidigt som de medför steglösa inställningsmöjligheter. Enligt SKF:s 
specifikationer för Crab 05 klarar ytterringen av ett maximalt statiskt moment på 800 
Newtonmeter samt ett dynamiskt på 100 Newtonmeter. Utväxlingen mellan solhjul och ytterring 
är av storleksordningen 56:1. 
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Spärrmekanismer 
I det vardagliga livet finns en mängd olika områden där spärrmekanismer används, ett vanligt 
exempel är så kallade bandspännare som används exempelvis vid lastsäkring. Vanliga verktyg för 
åtdragning av förband är så kallade spärrmejslar och spärrskaft. Som namnet antyder har de en 
spärrmekanism som möjliggör vridmoment åt ett håll men frisläppning av verktyget åt det 
motsatta. Det finns en mängd varianter av dessa mekanismer och nedan förklaras några vanligt 
förekommande. 
 
En av de vanligaste massproducerade spärrmejselmekanismerna innefattar en axel med ett 
kugghjul som kan rotera inuti ett rör med speciellt utformade hålrum för två brickor. Brickorna är 
i neutralläge belastade av en ”spärr” som gör att kugghjulet är helt låst. Spärren fixeras med hjälp 
av ett yttre rör med ett hål för att kunna skjuta spärren fram och tillbaka i. Trycks spärren framåt 
”vippar” den främre brickan på ett sådant sätt att kugghjulet tillåts rotera medurs, medan den 
bakre brickan låser moturs rotation. Trycks spärren bakåt sker omvänd procedur. Figur 20 visar en 
sprängskiss av spärrmekanismen samt en spärrmejsel som använder mekanismen.  
 

 
 

Figur 20. Spärrmejsel som använder ”klassisk” spärrmekanism samt sprängskiss 
 
En vidareutveckling av den klassiska spärrmejseln har en axel med hålrum för två fjädrade 
spärrar. Lika som den tidigare nämnda spärrmejseln kan ett kugghjul låsas i tre olika positioner. 
En ring med hålrum kan vridas så att den frilägger någon av de två spärrarna eller båda samtidigt. 
Kugghjulet är i denna lösning inverterad på insidan av en utanpåliggande axel som låser övriga 
komponenter i systemet geometriskt, med hjälp av ett skruvförband. Figur 21 visar en sprängskiss 
på spärrmejseln med patentnumret US6047802. 
 

 
 

Figur 21. Spärrmejsel som använder patent US6047802 samt sprängskiss 
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En variant på dessa spärrmekanismer återfanns i nackstödet på Kinnarps kontorsstol 
ComfortControl™. Genom att trycka på en spak frilades flera leders låsning på samma gång, 
vilket möjliggjorde snabb och enkel inställning. Systemet hålls samman av en vajer som löper 
genom alla länkar och låser dem genom att vara belastad av en fjäder. I mötespunkten mellan 
lederna fanns svagare fjädringar som tryckte isär länkarna när vajern frisläpptes. Varje länk låstes 
med hjälp av motsvarande kuggprofil i form av hona och hane. Figur 22 visar nackstödet sett 
bakifrån. 
 

 
 

Figur 22. Nackstöd på kontorsstolen ComfortControl™ sett bakifrån  
 
Fördelen med dessa spärrmekanismer är att det krävs en mycket lite kraft för att fixera systemet. 
Detta då den kraft som den geometriska låsningen utsätts för är vinkelrät mot den ”fjädrande” 
kraften som låser systemet. 
 
Friktionslås 
Ryggsäckar, hjälmar och andra produkter som använder justerbara remmar har för det mesta 
någon slags friktionslåsning. Oftast fixeras remmen genom att den kläms fast eller förs genom 
någon slags ögla med ett taggmönster. Det finns en mängd varianter och patent. Självlåsande 
spännen som via en fjädring tillåter åtdragning men inte frisläppning används vanligtvis i så 
kallade spännband. Det amerikanska patentet US2009/0083948 är en variant på användandet av 
genomgående ögla där en extra specialformad bricka låser bandet. I figur 23 visas några vanliga 
lösningar samt patent US2009/0083948. 

 
 

Figur 23. Friktionslås 
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Pennor 
Det finns flera olika låsningsanordningar för kulspetspennor men principen för de allra flesta 
bygger på några ”enkla” tekniker. Den primitivaste varianten består av en fjädrande komponent 
som hakar fast i ett hålrum när kulspetsen trycks ut. För att dra tillbaka kulspetsen trycks ”haken” 
helt enkelt tillbaka ut ur hålrummet. 
 
De mer sofistikerade mekanismerna har antingen ett vridbart segment eller en tryckknapp för ut- 
och infällning av en skrivspets. Alla system har en eller flera fjädringar. Den vridbara 
mekanismen består av två profiler. Den ena är en spetsig ”låskrok” som vid vridning tvingas nedåt 
längs med den andra profilens bana för att i slutet låsas fast, så att skrivspetsen blottas. En 
omvänd vridrörelse frigör systemet så att skrivspetsen återförs in i pennan. Figur 24 visar en 
schematisk bild av låsfunktionen i infällt samt stängt läge. 

 
 

Figur 24. Schematisk bild över låsningsmekanism i penna 
 
Hundben 
I Permobils sortiment finns en produkt som i vardagligt tal kallas hundben. Det är en länk som i 
vardera ände har ett kuggmönster bestående av sextio kuggar. Kuggmönstret är antingen beläget 
på samma eller vardera sida. Den vanligaste varianten av hundben har en ände med ett frigående 
hål medan det andra är gängat. Hundbenen kan således kopplas ihop med en skruv. De finns i 
flera storlekar och används i samband med olika tillbehör på Permobils rullstolar som kräver 
justering. Figur 25 visar ett hundben som är 80 millimeter långt. 
 

 
 

Figur 25. Hundben, 80 millimeter 

Screening (Grovsållning) 
För att få en mer överskådlig flora av idéer sållades de koncept med mest uppenbara svagheter 
bort, utifrån kravspecifikation i samråd med handledare på Permobil. De kvarvarande koncepten 
strukturerades in i delområden ram, låsning och avlastning. 
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Koncept – Låsning 
Koncept 1 
En länk agerar hona genom att ha spår/kuggar i ett hål i vardera ända av länken. Den andra delen 
har en upphöjning med tre (eller fler) spår där låskilar kan glida fritt. Då låskilarna är frilagda 
tvingas de bakåt från honans kuggar via en ringfjädring. Låskilarna har en fasad bakkant som gör 
att de tvingas i en låsande position då en bult skruvas genom den gängade delen vid spårens 
centrum. Bulten sitter fast på ett större vred som även låser låskilarnas position i spåren. En fördel 
med konceptet är att länkarnas plan alltid ligger mot varandra. Nackdelarna är att det blir få 
ingreppspunkter mellan låskilar och kugghål samt att detaljerna blir små om länkarna skall hållas 
inom rimliga dimensioner. Figur 26 visar en förenklad bild av konceptet. 

 
Figur 26. Låskoncept 1 

 
Koncept 2 
Konceptet är en vidarebearbetning av det befintliga hundbenet. En länk har två utstickande spår-
/kuggaxel och fungerar som hane. Motsvarande länk har ett spår-/kugghål där axeln passar in. För 
att fixera systemet dras det åt med hjälp av en skruv. För att minimera glapp mellan kuggarna kan 
koniska kuggar användas som pressas samman via skruvförbandet. Fördelar med konceptet är att 
det har få detaljer och systemet kan fixeras hårt med hjälp av skruvförbandet. En nackdel är att 
länkarnas plan måste förskjutas gentemot varandra vid justering. Figur 27 visar en förenklad bild 
av konceptet samt ett alternativt låsningsförfarande, genom ett geometriskt lås i stället för ett 
skruvförband.  

 
Figur 27. Låskoncept 2 med alternativt geometriskt låsvred 
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Koncept 3 
Konceptet består av en axel med ett spår-/kugghjul på. Axeln ligger i en låsande position i den ena 
länkens kuggprofil via en fjäderkraft. För att frigöra låsningen trycks axeln in i det hålrum där 
fjädern befinner sig. Fördelen med konceptet är att länkarnas plan alltid ligger mot varandra. 
Nackdelen är att låsningen måste hållas intryckt vid justering. Figur 28 visar en förenklad bild av 
konceptet. 

 
Figur 28. Koncept 3 

 
Koncept 4 
Då kravet för justeringsmöjligheten var 6 grader per steg gjordes en hålprofil i en länk som mötte 
det kravet i ett intervall på 42 grader. Det intervallet ansågs rimligt då även en krökt rygg inte kan 
bilda hur stora vinklar som helst, särskilt då länkarna kan göras korta. Ett av hålen agerar 
centrumaxel för vilken länkarna roterar kring och en sprint fungerar som låsning i det andra hålet, 
för fixering av systemet. En fördel med konceptet är den innehåller få och enkla detaljer. 
Nackdelar är minskade justeringsmöjligheterna och det faktum att länkarna måste göras bredare 
eller längre, beroende av hålprofil, än övriga koncept. Detta för att hålen inte skall bli för små och 
leda till en smal sprint med sämre hållfasthet. Figur 29 visar länkarna i maximalt vinklat läge, utan 
låsning, i två vyer. 

 
Figur 29. Koncept 4 
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Koncept 5 
Konceptet bygger på att minimera fjäderkrafternas storlek men ändå få en fullvärdig låsning för 
länksystemet. En länk har ett koniskt kugghål där en konisk kugge på en axel låser systemet då 
den är intryckt. För att fixera kuggaxeln i låsningsläge ligger en fjädrad låsskiva i ett spår ovanpå 
den ena länken. Mellan botten på det koniska kugghålet och kuggaxeln sitter en fjäder som trycker 
ut kuggaxeln axiellt då låsskivan dras bort. Kuggaxeln låser då låsskivans position och länkens 
vinkel kan justeras. Då kuggaxeln trycks tillbaka sluter automatiskt den fjädrade låsskivan 
kuggaxeln. En fördel med konceptet är att det är möjligt att frisläppa vilka leder som helst 
simultant och att det endast krävs ett tryck för att sedan låsa valda länkar. En nackdel är att 
konceptet innehåller förhållandevis många komponenter. Figur 30 visar en förenklad bild av 
länksystemet, utan fjädrar. 

 
Figur 30. Koncept 5 

 
Koncept 6 
Konceptet baseras helt på användandet av krabbleder för justering. Mellan varje krabbled fästs en 
enklare länk. En fördel med konceptet är att det blir helt steglöst. Nackdelar är den förväntade 
inköps-/konstruktionskostnaden samt storleken på krabblederna. Ett vred för mer automatiserad 
justering kan införlivas i konceptet. Figur 31 visar en förenklad bild av konceptet. 

 
Figur 31. Koncept 6 
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Koncept 7 
För att kunna frilägga hela länksystemet genom en rörelse konstruerades ett system som liknade 
det i Kinnarps kontorsstol ComfortControl™. Länkarna konstruerades som honor och hanar med 
fjädringar mellan låskuggarna som vill pressa isär systemet. En fjäderbelastad vajer håller ihop 
systemet men kan frisläppas via en handtryckning. En fördel med systemet är möjligheten att 
frisläppa och låsa alla länkar genom en rörelse. Detta anses även vara en nackdel då det kan 
försvåra anpassningen. Figur 32 visar en förenklad bild av länksystemet, utan låsningsmekanism 
för vajern. 

 
Figur 32. Koncept 7 

Koncept – Ram 
Gällande ramen var det ett framförallt två aspekter som var tvungna att beaktas. Möjligheten att 
förändra ramens vinklar, förutom de skapade av länklåsningarna, samt infästningen av banden, 
eller något substitut, i länkarna undersöktes. Dessutom konceptgenererades det om mervärden 
som framkommit under informationsinsamlingen. Gällande antalet länkar anses det att desto fler 
länkar på ramens sidor desto bättre följsamhet mot ryggkurvaturen kan uppnås. Om fler länkar 
även ger upphov till fler band minimerar det även uppkomsten av punkttryck mot brukarens rygg. 
Många länkar ger dock upphov till en mer försvårad inpassningsprocess, särskilt om låsningen 
mellan länkarna är komplicerad. 
 
För infästningen av band ritades en rad tänkbara möjligheter upp och sammanställdes utifrån tre 
fastsättningssätt, trycknapp, kardborrefäste samt traditionell skåra. En sammanställning av 
koncepten ses i figur 33. En mängd ytterligare variationer av dessa är möjliga. Dock gjordes 
sammanställningen mest för att ha med infästningen i tankarna vid utformningen av länkarna. 
 

 
 

Figur 33. Variationer på infästningen av band mot länk. 
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Då olika brukare har olika behov, gällande rörelsemån för armarna var tanken att den 
vidareutvecklade KB-ramen skulle erbjuda alternativ gällande skillnad i bredd uppe och nere på 
stolsryggen, likt sin föregångare. Det var därför nödvändigt att kolla på möjliga lösningar för att 
uppnå detta. Om länkarnas låsande ytor var utformade så att de kunde fästas mot varandra, 
oberoende av sida på länken, skulle variationer av länkarnas position möjliggöra olika vinklar på 
ramens sidor. Länkens tjocklek skulle vara en direkt avgörande faktor gällande möjliga 
vinkelstorlekar. Positioneringen skulle även kunna göras asymmetriskt. Figur 34 visar två 
tänkbara positioneringar av länkarna, rak respektive maximal vinkel. 

 
Figur 34. Rakt samt vinklat ramsegment. 

 
En idé var att göra ytterligare en justerbar led mellan topplänk och ramens sidor för att kunna 
ställa in vissa förbestämda vinklar där emellan. Det fanns ingen tanke att göra dessa 
vinkeljusteringar allt för små då detta skulle leda till en stor mängd specialanpassade dynor. Figur 
35 visar en förenklad bild över hur ramen skulle kunna se ut, med en 90 graders vriden översta 
länk. 

 
Figur 35. Koncept för vinkling av ramens sidor 
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En variant på ovanstående koncept var att topplänken skulle kunna breddas asymmetriskt. Genom 
att låta de två översta länkarna i ramens sida ha sidoprofilen av en cirkelbåge, där de mötte 
varandra, skulle olika vinklar kunna bildas mot övriga länkar. Dessa länkar skulle kunna skjutas 
gentemot varandra och låsas i vissa förutbestämda lägen. En plan yta längst ner på den nedre av 
länkarna skulle på så sätt bilda olika vinklar mot resterande länkar i ramens sida. Figur 36 visar en 
funktionsskiss över topplänken samt hur olika vinklar skulle kunna bildas. 
 
 

 
 

Figur 36. Koncept för breddning av topplänk samt vinkling av sidolänkar 
 
Användandet av en topplänk rakt ovanför sidolänkarna minimerar de översta kardborrebandens 
inställningsmöjligheter. Då banden justeras bakåt maximalt ger den med största sannolikhet 
upphov till obehag för brukaren. En rak, och statisk, topplänk gör även så att systemets möjlighet 
till asymmetri minskar då de översta länkarnas alltid kommer att befinna sig rakt emot varandra. 
Detta ledde till ett koncept för ramen där topplänkens placering förskjuts bakåt. Ett 
justeringssystem möjliggör asymmetrisk inställning av de översta länkarna samtidigt som 
”handtaget” kan förbli plant. Detta leder även till att topplänken får funktionen av ett handtag 
vilket kan medföra ett mervärde. Figur 37 visar konceptet. 
 

 
Figur 37. Koncept där topplänken förskjutits bakåt. 
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Vid inpassning av en ny KB-rygg görs alla inställningar som krävs för att brukaren skall sitta 
korrekt och komfortabelt. Inpassning, vilken kan ta flera timmar, görs på en testmodell och den 
slutliga KB-ryggen tillverkas sedermera direkt mot slutkund. Detta gör att alla inställningar är 
tvungna att göras en gång till. Som dokumentation kan fotografier tas vid testtillfället men de ger 
inte alltid fullständig information. Därför togs koncept fram för att underlätta det slutliga 
inställningsarbetet mot brukaren. Koncepten innebar två former av märkningar på länkarna som 
skulle kunna läsas av och bokföras. På det ena konceptet finns en indikering för rakt läge på en 
länk medan närliggande länk har någon slags gradskiva där den eventuella förskjutningen 
markeras. Det andra konceptet innebar en indikering mitt på varje länk som möjliggör att ett 
avstånd mellan länkarna kan mätas. Beroende av om länkarna justerats framåt eller bakåt är någon 
slags indikering tvungen att göras i bokföringen av lägena. Märkningarna skulle kunna stansas 
eller gjutas in, målas på eller vara i form av klistermärken. Figur 38 visar de två koncepten. 

 
Figur 38. Mönster för underlättad inpassning. 

Koncept – Avlastning 
Att använda kardborreband under en dyna för justering av djup har visat sig vara en effektiv och 
enkel metod. En rad variationer av detta togs dock fram med tyngdpunkt på att få en mer följsam 
tryckfördelning, ökad asymmetri samt extra skydd mot eventuella vassa kanter som dynan inte ger 
fullgod täckning av. Nedan redovisas ett koncept ur varje tidigare nämnd kategori. 
 
För att öka tryckfördelningen på den största ytan som kommer i kontakt med brukarens rygg 
skulle avlastningen kunna bestå av ett helt stycke ”tyg”, med band på sidorna för inställning av 
djup. Figur 39 visar konceptet.  

 
Figur 39. Koncept för ökad tryckfördelning på ryggen. 
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För att få ett system som tillåter större asymmetri skulle varje kardborreband kunna delas upp i tre 
delar. De två yttre delarna fästs antingen i två punkter eller runt en länk, för att få ett automatiskt 
djup vid ytterkanterna. Alla tre delar skulle kunna ställas in vilket skulle ge ett ökat stöd för 
brukarens sidor samt bättre fixering av kroppens läge och möjlighet att följa ryggradens kurvatur. 
Konceptet kräver dock breda länkar för maximal funktion. Figur 40 visar konceptet ur två vinklar. 
 

 
 

Figur 40. Koncept för ökad asymmetri. 
 
Då det framkommit att ramen vid vissa tillfällen blottats på grund av svårigheter för dynan att 
följa med de varierande raminställningarna gjordes ett koncept där justerbara band var fäst i 
vadderade statiska sidostycken. Sidostyckena skulle med fördel vikas över ramens kant för att 
minska eventuella förekomster av blottade vassa delar. Figur 41 visar konceptet. 

 
Figur 41. Koncept för justeringsband med vadderade sidor. 

Gate 2 
För att kunna gå vidare med detaljutveckling av ramens valdes först vilka koncept för låsningen 
som var intressanta att arbeta vidare med. Valet gjordes genom en diskussion av koncepten med 
handledaren på Permobil, där koncepten jämfördes parvis. Tongivande kriterier för 
vidareutveckling var användarvänlighet, säkerhet samt tekniskt intresse. Med tekniskt intresse 
menades de förväntningar som Permobil hade på examensarbetet gällande nya innovativa idéer 
och införlivandet av ny teknik i deras produktsortiment. Utifrån dessa kriterier valdes 
låsningskoncept 5, eventuellt med en kombination av koncept 3 som det primära spåret: spår 1. 
Detta ansågs kunna ge störst mervärde vid själv justeringsförfarandet gällande enkelhet samt hög 
säkerhet vid vardagligt bruk av ryggen. Som alternativ låsningslösning ansågs koncept 2, eller 
hundbenet, vara värt att undersöka närmare. Detta då tekniken redan fanns inom företaget men 
skruvförbandet hade potential att underlättas. Vidareutvecklingen av hundbenet går under 
benämningen spår 2. 
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5.4 Detaljutveckling 
I detta kapitel redovisas dimensionering, formgivning av ingående detaljer samt tankegångar kring 
utvecklingsarbetet. 

Låsning av länkarnas plan 
Då flertalet av koncepten saknade exakta lösningar för låsning i axiell led, i kontaktytorna mellan 
länkarna, togs tänkbara alternativ fram för fortsatt utveckling av låskoncepten. Figur 42 visar tre 
varianter på låsning. Den ena låsningen använder sig av ett skruvförband som agerar axel där 
länkarna är ”ihåliga” runt skruven för att ge utrymme för låsningsmekanismen. En idé grundas på 
att varje länk inte är tvungen att kunna roteras ett helt varv och fixeras med nitar som går i spår 
runt låsningsmekanismen. Det finns även möjlighet till att använda ett flertal geometriska 
låsningar, vilket dock kan medföra försvårad demontering av systemet. 
 

 
Figur 42. Låsning av länkarnas plan 

Länkarnas utformning 
Det formgivande arbete med länkarna utgick från funktion och ergonomi. Tanken var att få 
länkarnas ytor så plana som möjligt och fria från utstickande detaljer samt minimera klämrisk vid 
justeringsarbetet. 

Belastningsfall 
Det fanns tre möjliga belastningsscenarion att ta hänsyn till vid dimensionering av låsen, 
utmattning, maximal statisk belastning eller krock. Vid första anblick kan en krock anses var det 
tillfälle då systemet utsätts för störst påfrestningar. Efter diskussioner med beräkningsansvarig 
personal på Permobil visade det sig att dimensionering först och främst görs mot antagen maximal 
statisk belastning. Dels på grund av de komplicerade kraftförhållandena som uppstår vid en krock 
men även på grund av att den statiska belastningen oftast ger fullgod dimensionering. Under 
själva krockförloppet kommer stolsryggen endast att utsättas för påfrestningar från sin egenvikt då 
accelerationen är som högst, på grund av att brukarens kropp då ”lättar” från stolsryggen. 
Däremot kan stolsryggen utsättas för mycket höga så kallade ”rebound-effekter”. Dessa är dock 
svåra att beräkna då de bland annat beror på materialstyvhet samt hur pass väl fastspänd brukaren 
är. Alla detaljer/system testas dock mot utmattning samt krock. 
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Antaganden 
• Då projektet inte innefattar lösning av infästning av den nya KB-ramen mot Corpus-sitsen 

antogs två möjliga positioner. Infästning längst ner mot sitsen som ger upphov till störst 
belastningar samt fästpunkter i ramens mittpunkter. 

• Stolsryggen kommer ha en tilt-funktion som gör att den kan vinklas i intervallet 90-140 
grader, sett från horisontplanet. Längsta hävarm, och dimensionerande position, blir därför 
då vid det maximalt bakåtlutade läget. 

• Olika vinklar på länkarna samt avlastningsbandens djupinställningar ger även det upphov 
till variation av masscentrums läge. För beräkningsarbetet antas en plan stolsrygg samt att 
rullstolen befinner sig på plan mark. 

• Dimensioneringen skall göras för en person med den maximala massan 150 kilogram. 
Masscentrum för en människa i stående/liggande position befinner sig ungefär vid naveln, 
eller cirka 60 procent av den totala längden3. Varje människas kroppsutformning är unik 
och en rullstolsbunden person kan tänkas ha lägre massa i underkroppen, än en gående 
person, på grund av minskad muskelmassa. Därför antas massfördelningen mellan över- 
och underkropp vid extremfall kunna ligga på 70 procent av totalmassan i överkroppen. 

• Överkroppens masscentrum antas befinna sig vid 50 procent av sitshöjden. För en svensk 
man i den 95:e percentilen ger det ett avstånd på 485 millimeter från sittdyna. Kroppens 
totala masscentrum befinner sig då ungefär på ett avstånd av 275 millimeter från sittdyna 
(Pheasant, 1986 genom Prevent, 2005, s. 32-33). 

 
Modell – Maximal statisk belastning 
Figur 43 visar beräkningsmodellen för dimensioneringsarbetet efter givna parametrar samt 
antaganden. 
 

 
 

Figur 43. Krafter på stolsryggen 
 
                                                   
3 The Physics HandbookTM http://hypertextbook.com/facts/2006/centerofmass.shtml [On-line 2009-04-10] 
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Friläggning av stolsryggen, då infästningen befinner sig längst ner i ryggstödet, ger: 

  (1) :
A AA över ramR m g m g↑ − ⋅ − ⋅ = 0

 : 2 cos cos 0
A A Av över över ram ramA M m g L m g Lα α− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ =  (2) 

 
Vilket leder till att 

 
max

(150 0,7) 9,81 0,485 cos 40 5 9,81 0,3 cos 40 197
2AvM ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

= ≈ Nm (3) 

 
Då ramen har två fästpunkter kommer således varje fäste maximalt utsättas för ett vridande 
moment på 197 Newtonmeter, enligt ovanstående uppställning. 
 
Om leden skulle utsättas för ett vridande moment som uppkom genom att den totala 
kroppsmassan gav upphov till ett moment (alltså om brukaren skulle stå på stolsryggen på det 
avstånd som totala masscentrum befinner sig) ger det upphov till ett moment på ungefär 161 
Newtonmeter. Detta ger indikationer på en väl tilltagen säkerhetsfaktor inbakad i antaganden 
gällande kroppens massfördelning samt överkroppens masscentrum. 
 
Om stolsryggen däremot skulle fästas mitt på ramens sidor, se punkt B i figur 44, skulle 
friläggningen se ut som nedan: 
 

 
 

Figur 44. Krafter på stolsryggen vid fästpunkt på ramens mitt  
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 : 0  (4) B över ramR m g m g↑ − ⋅ − ⋅ =

 : 2 cos 0
B Bv över överB M m g L α− ⋅ ⋅ ⋅ =  (5) 

 
Vilket leder till att 

 
max

(150 0,7) 9,81 0,185 cos 40 73
2BvM ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ≈ Nm (6) 

Spår 1 
Utveckling av prototyp 
Den första utmaningen vid vidareutvecklingen av spår 1 var hur länkarna skulle fixeras mot 
varandra så att inget glapp uppstod, samtidigt som maximal rotation skulle tillåtas. Det var även 
eftersträvansvärt att möjliggöra enkel montering/demontering av länkar för anpassning mot 
brukares krav. En skruvförbandslösning som även utgjorde rotationsaxel valdes för att ge största 
möjliga justering av vinklar. Skruvförbandet skulle även göras åtkomligt för en enkel 
montering/demontering av länkar. 
 
För att låsa systemet valdes bomförbandslösningen från koncept 3 med en cylindrisk kugg med 60 
stycken splines, för att uppnå önskvärt justeringsintervall. Bomförbandets kuggar följde en 
evolventprofil och för att uppnå kravet på 6 graders justering, samtidigt som delarna inte skulle bli 
allt för stora, sattes kuggarnas modul till 0,5. Bomförbandets djup bestämdes genom 
dimensionering mot yttryck på ”splinesen” vid maximal statisk belastning. 
 
Kugghjulet belastas konstant av en fjäder i axiell led. ”Låsningen av låsningen” fungerar genom 
att en låsbricka med distanspinnar trycker in kugghanen i position då en fjädrad låsskiva förs över 
den. Då låsskivan skjuts åt sidan tillåts kugghjulet att trycka ut låsbrickan som i sin tur låser 
låsskivans position. Både låsskivan och låsbrickan hålls på plats geometriskt av en ram som fästs i 
länken. För att åter låsa länkarnas position trycks låsbrickan in vilket gör att den fjädrade 
låsskivan automatiskt omsluter låsbrickan i låsande position. För att underlätta utbyte av länkar är 
låsbrickan försedd med ett hål som blottar skruvhuvudet då låsningen är frilagd. Figur 45 visar 
låsningsmekanismen i låst samt öppet läge. 

 
Figur 45. Låsningsmekanism i låst samt öppet läge 

 
För att minimera antalet detaljer utformades länkarna så att en länk kunde repeteras, i stället för 
att ha två olika länkar som fästes gentemot varandra. Länkarna utformades med tanke på att den 
sida som ligger mot brukaren skall vara så plan som möjligt och fri från utstickande detaljer. 
Låsningen skulle även med fördel kunna placeras inåt då det skulle minimera risken att någon 
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kommer åt låsningen oavsiktligt. Den slutliga utformningen av länkarnas ytor samt fjädringen av 
den ovanpåliggande låsskivan fullbordades aldrig på grund av resultat från evalueringsavsnittet. 
Figur 46 visar en sprängbild av konceptet. 
 

 
 

Figur 46. Sprängbild av koncept med bomförband 
 
Dimensionering av bomförband 
Med det givna maximala statiska momenten beräknades den navlängd l som splinsen var tvungna 
att ha för det givna antalet, 60 stycken, samt modulen 0,5m =  millimeter. 

 0,75
2v
dM z h l p= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (7) 

z är antalet splines, p är tillåtet yttryck d är diametern mellan kuggrötterna och  

 
2

D dh −
=  (8) 

där 

  (9) 4,5d D m= − ⋅

där D är diametern mellan kuggtopparna. För bomförband gjorda i stål är det maximalt tillåtna 
värdet N/mm2 vid rörelse i belastat tillstånd. För ett bomförband med den givna modulen 
och en diameter på 30 millimeter (för att inte få allt för breda länkar) mellan kuggtopparna ges 
navlängden l av: 

30p =

 16
13,5 ( 4,5 )

vMl
m z p D m

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
 (10) 

För de maximala statiska momenten och blir l cirka 9,4 respektive 3,5 millimeter. 

Vilket naturligt skulle leda till minst kugglängder på 10 respektive 4 millimeter för de olika 
belastningsfallen. 

maxAvM
maxBvM
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Redan i ett tidigt stadium av utvecklingen av spår 1 fanns misstankar om att kravet på 
bomförbandets fina toleranser skulle ge svårigheter vid eventuell tillverkning. Speciellt med 
avseende på det glapp som kunde uppstå om kugghane och kugghona inte hade perfekt passform. 
Därför utvecklades ett sidospår med en självåtdragande mekanism. Genom användandet av en 
konisk kugglåsning ansågs toleranserna på kuggarna kunna vara lägre då kuggparen kunde pressas 
ihop axiellt och öka friktionen mellan ytorna och på så sätt låsa systemet.  
 
Mekanismen är uppbyggd på samma sätt som innan med den skillnaden att kuggen som löper i 
länken är uppdelad av två delar. Den främre är konisk och har kuggar samt en inåtgående 
vinkelprofil i bakkant. Den bakre har en sexkantsprofil som på sin smalaste del har samma 
diameter som den koniska delens största diameter. Den har exakt samma vinkelprofil som den 
koniska kuggen fast utåtgående, så att de passar ihop. När länkarna utsätts för belastning, oavsett 
håll, och får en liten vridning kommer vinkelprofilens göra så att kuggarna skjuts hårdare framåt i 
sina spår. Figur 47 visar systemet när det är låst och belastat, låst samt olåst. 
 

                   
 

Figur 47. Självåtdragande låsmekanism 
 
Evaluering av tillverkning 
Bomförband tillverkas av specialiserade företag ner till moduldimensioner på 0,5 millimeter. De 
framställs oftast genom skärande bearbetning och brotschas för låga toleranser och god ytfinhet. 
Detta är dock en kostsam process som även kräver annan utformning av länkarna, eller eventuellt 
applicering av bearbetade detaljer i en länk. Vid diskussioner kring tillverkningsmetoder med 
Permobil ansågs gjutna länkar vara det enda ekonomiskt försvarbara alternativet. 
 
En kontakt med TPC Components AB i Hallstahammar togs som tillverkar gjutdetaljer genom 
vaxursmältningsmetoden. I vanliga fall tillverkar de bomförband så de tog på sig att granska 
STEP4-filer av de CAD-modellerade soliderna. Enligt deras åsikt gick detaljerna inte att tillverka 
genom gjutning. Detta då minimikravet på kuggarnas bottenradie, som de ser ut i modellen, blir 2 
millimeter vid gjutning. Det skulle leda till allt för stora komponenter om det valda 
justeringsintervallet bibehölls. Om det skall finnas en botten på honan, i gjutdetaljen, i 
bomförbandet försvårar även det tillverkningen. 

                                                   
4 STEP är den vardagliga benämningen på ISO 10303 som är en standard för utbyte av datainformation mellan olika 
system 
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Spår 2 
Då uppdraget gick ut på att hitta en lösning som inte krävde verktyg för justeringsarbetet var det 
första steget vid vidareutvecklingen av ”hundbenen” att hitta komplement till det befintliga 
skruvförbandet. Tankarna for tidigt mot en hävstångslösning där länkarna ”klämdes” ihop i stället 
för att fixeras med hjälp av ett skruvförband. 
 
Test av hundbenet 
För att empiriskt kunna testa vilka axialkrafter som krävdes för att pressa samman två hundben 
utan att kuggarna gled vid maximalt pålagt vridmoment gjordes ett experiment. Testet gick ut på 
att undersöka vilka vridmoment som ”hundbenen” klarade av vid olika åtdragningsmoment på 
skruvförbandet. På så sätt kunde det fastställas om det fanns en rimlig chans att idéen skulle 
fungera. En rigg byggdes, se figur 48, där en variant av hundbenet, med enbart kuggdelen, kunde 
testas. För att få så precisa värden som möjligt användes momentnycklar för åtdragning av 
skruvförband samt vid belastningarna på systemet. 
 

 
 

Figur 48. Rigg för kuggtest 
 

Testerna börjar vid ett pålagt åtdragande moment på skruvförbandet på 1 Newtonmeter på grund 
av att det då inte uppstår något kännbart glapp mellan kuggarna. Varje kuggpar utsattes för fyra 
belastningar och efter varje belastning vreds den övre kuggbrickan 90 grader. Tabell 5 visar 
testresultaten. 

Tabell 5. Testresultat för hundbenet. 
 

Åtdragningsmoment 
skruvförband [Nm] 

Vridmoment (tills att 
kuggarna släpper) 

[Nm] 

Maxvärde 
[Nm] 

Minvärde 
[Nm] 

Medelvärde 
[Nm] 

1 130, 80, 110, 90 130 80 102,5 
1 120, 80, 100, 100 120 80 100 
1 130, 120, 90, 100 130 90 110 

1 (o-ring) 120, 70, 120, 80 120 70 97,5 
1 (o-ring) 60, 110, 115, 80 115 60 91,25 
1 (o-ring) 110, 100, 75, 90 110 75 93,75 

2 
kuggvM ≥ 130, på alla 

försök 
kuggvM ≥ 130

kuggvM ≥ 130 
kuggvM ≥ 130 

2 (o-ring) 
kuggvM ≥ 130, på alla 

försök 
kuggvM ≥ 130

kuggvM ≥ 130 
kuggvM ≥ 130 
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Det var tänkt att testa betydligt högre värden för skruvförbandets åtdragningsmoment, men då 
momentnyckeln som användes endast klarade ett maximalt vridmoment på 130 Nm fick testet 
avbrytas. Då skruvförbandet drogs åt med 1 Newtonmeter var det största vridmomentet som 
kuggarna kunde utsättas för det som uppkom vid det första försöket. Detta på grund av det slitage 
som uppkom i kuggarna då de utsattes för ett moment som gav upphov till glidning. Vid ett 
tillfälle, med o-ring, gav dock den första belastningen lägst resultat. Detta kan bero på att o-ringen 
inte placerats helt axiellt, skevheter i kuggparen som påverkade negativt eller olikheter i kuggarna 
som påverkade negativt. Figur 49 visar skillnaden i slitage på kuggarna då de dragits med 1 
respektive 2 Newtonmeters moment. Då ingen glidning mellan kuggarna uppkom vid det högre 
åtdragningsmomentet blev även slitaget minimalt. Kuggarna som glidit mot varandra visade på 
stort slitage vid ytterradien, dock inte helt symmetriskt. Detta tyder antagligen på felaktig 
tillverkning, konstruktion eller att det låga åtdragande momentet som de utsattes för inte trycker 
ihop detaljerna tillräckligt för att kuggarnas ytor skall ligga an hela vägen. 

 
 

Figur 49. Slitage på kuggar 
 

Testerna visade att ”hundbenen” klarade ett lägre vridmoment då en o-ring appliceras mellan 
kuggarna, i alla fall då skruvförbandet utsätts för ett lägre vridmoment. Variationerna i 
testresultaten kan även bero på oprecis mätutrustning samt skillnader i de gjutdetaljer som 
testades. 
 
Slutsatser och tankar från test 

• Det krävs relativt lågt åtdragningsmoment på skruvförbandet för att kuggarna skall klara 
höga moment utan att glida gentemot varandra.  

• Precision vid tillverkning av gjutgodset krävs för att kuggarna skall belastas jämnt. 
• Ytterligare och mer utförligare tester skulle behövas för fastställning av mer exakta 

värden, speciellt för de större axiella klämkrafterna. 
• Då dimensioneringen av ”hundbenen” utgår från att kuggparen aldrig får glida mot 

varandra vid fixerat tillstånd kommer kuggarnas slitage vara lågt även vid hög belastning. 
• Dubbla länkpar skulle kunna bildas, för att ta upp högre moment. 
• En o-ring mellan kuggparen ger en mjukare känsla vid justering av länkarna då kuggarna 

inte ”hackar” mot varandra. Detta kan även minska nötningen på kuggarna vid 
justeringsarbetet. 

• Om en o-ring skall användas krävs en mer precis axiell fixering så att den inte ger upphov 
till ojämn tryckfördelning mellan kuggparen, genom att den glider in mellan kuggarna. 

• En undersökning av hur pålagt åtdragningsmoment på skruvförbandet påverkar 
tryckfördelning på kuggarna borde göras, för att eventuellt förbättra konstruktionen. 

• Vid jämn tryckfördelning på kuggytorna ger längre kuggar (större yta) bättre 
toleransegenskaper vilket kan vara tänkvärt att ha med i en vidareutveckling. 

• En utredning av hur kuggvinkeln inverkar på kuggarnas tolerans mot pålagt vridmoment 
kontra tillverkningsmöjligheter borde göras. Generellt borde vassare vinkel på kuggen ge 
ett bättre ”grepp” mellan kuggparen. Frågan är om det tekniskt går att tillverka med 
bibehållen precision. 
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Undersökning av hundbenets kuggar 
Då de tester som utförts på hundbenen visade på ojämnt slitage på kuggflankerna, speciellt vid 
ytterradien, gjordes en undersökning av konstruktionen. Befintligt CAD-underlag togs fram ur 
Permobils PDM-system och analyserades. Det visade sig att kuggarna konstruerats på ett icke 
fördelaktigt sätt gällande jämn tryckfördelning. 
 
Kuggarna är konstruerade med en 90-gradig triangulär kuggprofil med en höjd på 0,7 millimeter. 
Mönstret har sedan fördelats 60 gånger över cirkelarean, för att få rätt antal justeringssteg. Detta 
resulterar i att kuggarnas ytterradie är ungefär 0,1 millimeter högre än innerradien, då ”mönstret” 
överlappar sig självt ju närmare cirkelns centrum det kommer. Då kuggarna är konstruerade lika 
på båda sidor av hundbenen blir skillnaden markant och passformen inte optimal. Figur 50 visar 
CAD-modellen med uppmätta höjder på kuggarnas inner- samt ytterradie. 
 

 
 

Figur 50. Hundbenens kuggar i närbild med uppmätt skillnad i X, Y samt Z koordinat för 
kuggarnas inner- samt ytterradie 

 
Figur 51 visar hur kuggarna sitter ihop samt närbilder på de glapp som uppstår. 

 
Figur 51. Glapp i hundbenens kuggar 
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Konstruktion av kuggar 
Om en triangulär kuggprofil skall konstrueras liggande i en cirkulär area blir kuggens höjd 
naturligt lägre ju närmare cirkelns mitt den kommer, se figur 52. 

 
Figur 52. Spetskugg liggande i cirkulär area 

 
Görs en invers av denna kugg kan de två bilda ett kuggpar som passar varandra utmärkt och får en 
automatisk självcentrerande funktion. Om det däremot är önskvärt att konstruera kuggpar med 
lika utseende är en del av kuggens höjd tvungen att fasas av, se figur 53. 

 
Figur 53. Avfasad kugg för samma höjd 

 
Då denna avfasning måste ha ett exakt likadant utseende som kuggroten ställdes en formel upp för 
att underlätta konstruktionsarbetet. Kuggens olika ingående vinkelparametrar sedda ovanifrån ges 
av figur 54. 

 
 

Figur 54. Kuggens vinkelparametrar 
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Detta leder till att: 

 2α γ β= +  (11) 

För att den avkapade ytan skall passa kuggroten samt att kuggprofilen skall behålla samma vinkel 
vid ytter- samt innerradie måste följande förhållanden överensstämma: 

 2θ γ=  (12) 

 β θ=  (13) 

Detta leder till att: 

 2 2 4α θ β= = = γ  (14) 

Med det givna värdet på insatt i (D) ger det 6α = 3β θ= =  samt . Kuggflankens 
vinkel bestäms därefter via val av kugghöjd samt bredd på avfasningen. För fortsatta beräkningar 
används en kugg med parametrar enligt tabell 6. 

1,5γ =

 
Tabell 6. Kuggparametrar 

 
Kuggens radie  kuggr 17,5 millimeter 

Kuggens medelradie  
kuggmr 15 millimeter 

Kuggens höjd  kuggh 1,135≈ millimeter 

Kuggens profilvinkel δ  60 grader 
Kuggens avfasningsvinkel θ  3 grader 

 
 
Figur 55 visar skillnaden i utseende på kuggar med samma kugghöjd i inner- samt ytterradie 
respektive spetskuggar konstruerade som inverser av varandra med endast hänsyn tagen till 
kuggprofil. De övre bilderna visar kuggarna sedda utifrån medan de nedre visar tvärsnitten. 

 

 
Figur 55. Två varianter av spetskuggar 
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Axiella krafter 
För att kunna utforma hävstången efter krav på maxkrafter från kravspecifikationen för de 
inställningsoperationer som uppstår vid användandet av hävstången beräknades vilken axiell kraft 
som behövs för att pressa samman länkarna. Dimensionering och val av eventuellt skruvförband 
kräver även det beräkning av dimensionerande krafter som förbandet kan utsättas för. 
 
Det empiriska testet visade att hundbenen klarar ett vridande moment Newtonmeter 

vid ett åtdragningsmoment  Newtonmeter. Därför undersöktes vilken axiell klämkraft 

 som krävs för att hålla ihop två hundben lika hårt som med skruvförbandet. Det moment som 
krävs för att dra åt en gängad skruv ges av: 

130
kuggvM ≥

2
skruvvM =

aF

 1tan( )v a mM F r ϕ ε= ⋅ ⋅ +  (15) 

Där är gängans medelradie, mr ϕ  är gängans stigningsvinkel betecknad 

 tan
m

P
d

ϕ
π

=
⋅

 (16) 

där  är gängans stigning. P 1ε  är gängans friktionsvinkel och betecknas 

 1tan
cos
με
α

=  (17) 

där μ  är gängans friktionskoefficient och 2α  är gängans profilvinkel.  
 
När skruven dragits åt så långt att skruvhuvudet kommer i kontakt med underlaget uppstår 
friktionskrafter i kontaktytan vilka måste tas hänsyn till. Det moment sM  som måste tillsättas för 
att övervinna dessa ges av: 

 s a mM F rμ′ ′= ⋅ ⋅  (18) 

Där μ′  är friktionskoefficienten mellan skalle (respektive mutter) och underlag.  är den radie 
på vilken friktionskraften anses verka och ges av 

mr′

 
4

h
m

N dr +′ =  (19) 

där  är nyckelvidden och  är hålets diameter. Det totala åtdragningsmomentet N hd totM  som 
måste anbringas blir således: 

 tot v sM M M= +  (20) 

Bryts axialkraften  ut ur (Ö) fås: aF

 
1tan( )

tot
a

m m

MF
r rϕ ε μ

=
′ ′⋅ + + +

 (21) 
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Där i detta fall totM  är samma som det uppmätta åtdragningsmomentet 

skruvvM . Tabell 7 ger 
värden för en M6-insexskruv som användes vid det empiriska testet samt hålet för skruvförbandet 
i länkens diameter. 

Tabell 7. Data för M6-insexskruv 
 

Gängans medeldiametern dm 5,35 millimeter 
Gängans stigning P 1,0 millimeter 
Friktionskoefficienter μ= μ1 1,8 för stål mot stål5 
Nyckelvidden N 10 millimeter 
Gängans profilvinkel 2α 60 grader 
Hålets diameter dh 6,2 millimeter 

 
Insatta värden i (P) med åtdragningsmomentet 2 newtonmeter ger 260aF ≈ Newton. Detta gör att 
den hävande sidan av hävarmen måste vara minst 4,5 gånger längre. I verkligheten ännu längre då 
handens/fingrarnas angreppspunkt på hävarmen ligger en bit in på hävarmen. Detta krävs för att 
klara den i kravspecifikationen givna maximala tillåtna kraften för hand och arm på 60 Newton. 
 
För att få fram dimensionerande krafter på skruvförbandet beräknades de krafter som uppstår då 
kuggarna vill skjutas ifrån varandra på grund av det maximala statiska momentet. Figur 56 visar 
hur kraftkomposanterna fördelas på grund av kuggvinklarna, storlekar på krafter och vinklar i 
figuren är endast schematiskt utritade. 
 

 
 

Figur 56. Kraftfördelning på kugg 
 

                                                   
5 http://steel.keytometals.com/Articles/Art117.htm [On-line 2009-04-16 ] 
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Den kraft  som angriper kuggarna tangentiellt mot dess medelradie  till följd av det 
pålagda statiska momentet ges av: 

tF
kuggmr

 max

kugg

v
t

m

M
F

r
=  (22) 

 
Med insatta värden för  samt fås

maxAvM
maxBvM 13100

At
F ≈  Newton respektive  

Newton. Denna kraft ”speglas” på en kugg med en profilvinkel 

4870
Bt

F ≈

60δ = grader. Vilket gör att 

”spegelytan” bildar en vinkel 30
2
δ
=  grader mellan kraften , som är vinkelrät mot kuggytan, 

och tangentkraften . Detta gör att kraften  ges av: 

F

tF F

 
cos30cos

2

tF FF δ= = t  (23) 

Projiceras kraften  ner på det plan som är vinkelrätt mot kraften  kan dens kraftresultanter tas 

fram genom att använda kuggens avfasningsvinkel 

F tF

1,5
2
θ
=  grad, vilket är så mycket som en 

kuggflank sluttar mot mitten av cirkelarean. ,  och  ges således av: projF aF rF

 cos(90 )
2projF F δ

= ⋅ −  (24) 

 cos
2a projF F θ

= ⋅  (25) 

 sin
2r projF F θ

= ⋅  (26) 

Med utgångspunkt från de framtagna momenten  och , samt kuggparametrar givna 

av tabell 6, erhålls följande resultat på de axiella och radiella kraftkomposanterna:  

Newton,  Newton,  Newton samt 
B

maxAvM
maxBvM

74
7580

AaF ≈

200
Ar

F ≈ 2810
BaF ≈ rF ≈  Newton. Då de axiella krafterna 

är avsevärt mycket större än de radiella anses den dragspänning som de ger upphov till på 
skruvförbandet vara dimensionerande. Behålls vinkelförhållandena i den aktuella kuggen kan 
alltså axialkraften  endast minskas genom att öka medelradien  enligt: aF

kuggmr

 
max

cos(90 ) cos
2

cos
2kugg

v

a

m

M
F

r
2

δ θ

δ

⋅ − ⋅
=

⋅
 (27) 
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Dimensionering av skruvförband 
För spetsgängade skruvar ges skjuvspänningen i skruvgängan av: 

 s
i

F
d H

τ
π

=
⋅ ⋅

 (28) 

Skjuvspänningen i muttergängan ges av: 

 s
F
d H

τ
π

=
⋅ ⋅

 (29) 

 
Vid samma material i skruv och mutter är därför muttergängan starkare än skruvgängan. Vid 
normal mutterhöjd är dessutom skruvgängan starkare än kärnan. Detta leder till att skruven 
kommer att brista på grund av dragpåkänning innan gängorna skjuvas av. Det som bör beaktas är 
den erforderliga inskruvningslängden som krävs för att påståendet skall gälla. Vid användandet av 
normala muttrar finns inga problem. Vid användning av gängade bottenhål krävs att 
inskruvningslängden är 0,8 – 1,5 gånger längre än skruvhålet är brett, då en stålskruv i 
hållfasthetsklass 8.8 används, beroende av skruvens brottsgräns (Dahlvig, 1985, s. 2:39-40). För 
muttrar är tumregeln att gänghöjden skall vara minst 0,8 gånger så hög som skruvens 
gängdiameter. 
 
För dimensionering av skruvförbandet används en förenklad dimensioneringsmetod framtagen 
och godkänd av IVF6. Metoden utgår från storlek på belastning på skruven, hur skruven förbandet 
belastas samt hur säker metod för åtdragning som används. För denna dimensionering var de 
ingående parametrarna att skruven utsattes för en axialkraft 

A
 eller  aF

BaF , att förbandet kommer 
belastas dynamiskt med en excentrisk last samt att inga mätande instrument används vid 
åtdragning. Metoden beskrivs fullständigt i bilaga 2. 
 
Med de ingående axiella krafterna fås storlekar på skruvar enligt tabell 8. 
 

Tabell 8. Skruvstorlekar 
 

 Dimension Hållfasthetsklass 
7580

AaF ≈  Newton  

  M12 12.9 
  M14 10.9 
  M16 8.8 

2810
AaF ≈  Newton  

  M8 12.9 
  M10 10.9 
  M10 8.8 

 
För att få ner skruvstorleken till M6 krävs att den ingående axiella kraften minskas till 2500 
Newton. Bryts  ut ur (27) visar det att millimeter för att det skall uppnås. Det kan 
antingen uppnås genom att öka kuggareans diameter, minska kugglängden eller genom en 
kombination av de två alternativen.  

kuggmr 17
kuggmr ≥

 

                                                   
6 IVF står för Institutet för verkstadsteknisk forskning och är ett svenskt forskningsinstitut inom verkstadsindustrins 
område. 
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Utveckling av prototyp 
Länkarna kommer att vilja trycka isär sig själva med en relativt hög axiell kraft vid maximal 
statisk belastning. Det gäller då att den låsande mekanismen i detta läge ”låser sig själv”. Detta 
betyder alltså att ”leden” kring vilken hävarmen verkar måste ligga i linje med den axiella 
kraftkomposanten eller ”bakom”. I annat fall riskerar låsningen att släppa vid höga axiella krafter. 
 
För att klämma ihop länkarna krävs att hävstången tillåter ett öppnings- och stängningsspann som 
är minst lika långt som kuggarna är höga. I detta fall anses 1,2 millimeter vara det minsta 
intervallet för att ge tillräcklig separering mellan kuggparen och med marginal möjliggöra 
justering.  
 
För att testa principen inhandlades ett snabblås till en cykelsadel som består av ett skruvförband 
med slutlig klämmande fixering genom excenterprincipen. Figur 57 visar snabblåset monterat på 
två hundben. 
 

 
 

Figur 57. Snabblås monterat på två hundben 
 
Testmodellen gav ett mycket satisfierande resultat gällande användarvänlighet och möjlighet till 
stor klämkraft. Den långa hävarmen gör det mycket enkelt att låsa systemet. Testmodellen kom att 
agera stor inspirationskälla under vidareutvecklingen av prototypen. Dess många och utstickande 
detaljer gav dock utrymme för stor utvecklingspotential 
 
Prototyp med standardkomponenter i fokus 
Till en början gjordes en datormodell av lösningen som utgick från standardkomponenter så långt 
det var möjligt. I första hand genomsöktes Permobils leverantörer av maskinelement för detaljer 
till modellen. De flesta standardkomponenter som krävs fanns hos Elesa, som distribuerar 
standardkomponenter över hela världen. Det som inte fanns i deras sortiment var skruvar och 
länkarmar. Intressant var att de sålde kuggplattor med exakt samma justeringsintervall som på 
hundbenet. Kuggarna tillverkas av nitridbehandlad stål för ökad ythårdhet7. Kuggarnas profil har 
en vinkel på 60 grader vilket bör ge lägre axiella krafter än vid användandet av de traditionella 
hundbenen. Figur 58 visar hur en sammanställning av standardkomponenterna med en rak 
länkarm skulle kunna se ut. 
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Figur 58. Sammanställning av standardkomponenter 

 
För att kunna använda kuggplattorna krävs det att länkarmen har två stift på vardera ände för att 
motverka rotation. Det krävs även två skruvar för fixering av varje kuggplatta. Om länkarna 
skulle bilda en rak profil skulle alla stift vara belägna på samma sida av länkarmen. För en 
avsmalnande profil skulle stiften befinna sig på olika sidor av länken. Olika länkar skulle kunna 
kombineras för att få en rak profil som sedan smalnar av. Kuggplattorna placeras i en hylsa för att 
minimera klämrisk och förekomsten av smuts mellan kuggarna. Mellan kuggplattorna placeras en 
fjäder för ökad funktionalitet vid justering. Figur 59 visar en sprängbild av modellen med de 
engelska namnen på standardkomponenterna ur Elesas katalog. 
 
 

 
 

Figur 59. Sprängbild av standardkomponenter 
 

 54



 

Prototyp med form i fokus 
Användandet av enbart standardkomponenter ger en ramprofil som inte är tilltalande med många 
utstickande delar. För att få en mer ”ren” profil med mindre utstickande detaljer gjordes en modell 
helt fri från krav på standardkomponenter. De utstickande delarna kan utgöra både säkerhetsrisker 
samt skada brukaren beroende av hur länkarna placeras. Till exempel skulle utåtvända excenterlås 
ha stor risk att av misstag kommas åt eller fastna i förbipasserande objekt. Inåtvända och 
utstickande excenterlås skulle kunna skada brukaren då kardborrebanden släpps efter och 
brukaren ”sjunker” in mellan ramen. 
 
För att få en mer jämn yta fri från utstickande detaljer har excenterlåsets hävarm vänts och gjorts 
rak. En fördjupning i länken har gjorts som hävarmen ligger i. Detta medför att när excenterlåset 
är i spänt läge blir det svårt att få upp hävarmen. En ytterligare urgröpning under hävarmens bakre 
del har därför gjorts för bättre grepp. För att få minimalt med detaljer skulle länken kunna vara 
gängad och på så sätt blir muttern överflödig. Då hävarmen ligger i en fåra går den dock inte att 
använda för att skruva åt systemet plus att det finns svårigheter med att tillverka en gänga som 
börjar exakt på samma ställe på varje länk. Detta skulle krävas för att få en perfekt åtdragning vid 
ett visst ändläge, för varje länk. En mutter med en utstickande hylsa med en invändig gänga 
konstruerades därför för att kunna fixera skruvförbandet, samtidigt som de utstickande detaljerna 
minimeras. Detta ger även möjlighet att ”efterdra” skruvförbandet efter att justeringsarbetet är 
utfört, på så sätt blir säkerheten högre. 
 
För att ytterligare minimera antalet detaljer modellerades kuggmönstret direkt i länkarna, precis 
som på de befintliga hundbenen. Figur 60 visar två länkar sammankopplade med ett excenterlås i 
fyra olika vyer, för att förtydliga den ovan nämnda beskrivningen. 
 

 

 

 

 
 

Figur 60. Prototyp i fyra vinklar 
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För att få en mjukare justering då excenterlåset är uppfällt används en o-ring mellan kuggytorna, 
exakt som i dagens hundben. En hålighet för att hålla o-ringen på plats utformades på den ena 
ytan. På så sätt kan håligheten göras djupare än om en liten hålighet görs på båda ytor. Vilket i sin 
tur bör leda till att o-ringen blir bättre fixerad då excenterlåset befinner sig i uppfällt läge. 
Hålighetens innerdiameter gjordes även mer exakt den o-ring som används för att ytterligare hålla 
den på plats. Figur 61 visar en sprängbild på två länkar och dess fastsättning. 

 
Figur 61. Sprängbild på prototyp med form i fokus 

 
Kombination av egna och standardkomponenter 
En ytterligare prototyp gjordes som kombinerade de mervärden som kom ifrån att göra en länk 
som ger mer släta ytor med de standardkomponenter som finns på marknaden. För att minimera 
delarna något, samt att ge länkarmen mer styrka, ”sammansmältes” hylsan till kuggplattorna 
direkt i länkarmen. En fördel med konceptet är att kunna använda olika material i länk och 
kuggar, vilket kan leda till en lättare konstruktion. För att kuggarna aldrig skall blottas vid 
justeringsarbetet försköts hylsans delningslinje 3 millimeter. Detta minimerar förekomsten av 
smuts mellan plattorna och eventuell klämrisk.  
 
Då fästskruvarna tar plats under excenterlåsets hävarm togs den urgröpta ”vagga” som fanns i 
formprototypen bort för att ge plats för dem. Ett enkelt test med det inköpta excenterlåset visade 
att ”vaggan” inte var väsentlig för den tänkta funktionen. Vidare gjordes övergången mellan 
hävarmens ”huvud” och ”arm” kompaktare för att möjliggöra fastsättning av en säkerhetsskruv 
som fixerar hävarmen i låst läge vid vardagligt bruk. 
 
Då kupolmutter som användes i formprototypen inte var möjliga att återanvända utan en allt för 
bred ram konstruerades excenterlåset om. Ett hål med gänga gjordes i axeln som håller hävarmen 
vilket medför att en insexskruv med rundat huvud kan användas för att dra åt skruvförbandet. 
Detta ger en mindre utstickande detalj med fullgod funktion för att ”efterdra” systemet. Tekniken 
används idag på en rad excenterapplikationer speciellt på cykeldetaljer. Om omkonstruktionen 
inte gjorts hade en vanlig mutter kunna ha använts med en mer vasst utstickande skruv som 
resultat. Figur 62 visar en sprängbild över prototypen. 
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Figur 62. Sprängbild av det kombinerade konceptet 

 
Konstruktionen av fastsättningen av kardborrebanden går efter samma devis som allt annat 
konstruktionsarbete med länkarmarna, nämligen att minimera utstickande detaljer. Därför gjordes 
ett spår i armen som sträcker sig så nära det utstickande excenterhuvudet som möjligt utan att göra 
länken bredare än nödvändigt. Ett handtag, utifrån tidigare koncept, modellerades även. 
Handtagets huvudsakliga funktioner är att ge stabilitet åt ramen, möjliggöra utrymme för de övre 
kardborrebanden bakåt samt agera fäste för nackstöd. För att få ett helhetsintryck av prototypen 
modellerades en sammanställning, se figur 63, av alla ingående delar där även kardborrebandens 
infästning syns tydligt. 

 

 

 
Figur 63. Sammanställning av den kombinerade prototypen sedd från sidan 

Gate 3 
De prototyper som innehöll standardkomponenter ansågs, av alla inblandade i utvecklingsarbetet, 
ha alldeles för många ingående detaljer. Då de befintliga hundbenen redan bevisar att 
kuggmönstret går att gjuta in i länken med god precision och hållfasthet ansågs prototypen med 
fokus på form vara den mest relevanta för fortsatta studier. Den omvända skruvförbandslösning 
som uppkommit i den senare prototypen ansågs dock ha potential även för denna lösning. 
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5.5 Tester och förbättringar 
I detta kapitel redovisas förbättringsförslag och slutgiltig CAD-modell. 

FMEA   
För att utröna eventuella felaktigheter i konstruktion, produktion och handhavande av den valda 
prototypen gjordes en feleffektsanalys, FMEA. Analysen ledde till en rad handfasta 
konstruktionsändringsförslag och synpunkter enligt punktlista nedan: 
 

• Mer genomgående tester av det färdiga länksystemet som helhet, främst kontroll av 
kuggar och skruvars hållfasthet, som kan leda till ny dimensionering vid behov. 

• För att klara en eventuell krock skulle infästningen mot Corpus-sitsen med fördel sättas på 
någon av de mittersta länkarna. 

• De översta länkarna kan inte vara vinklade framåt samtidigt som handtaget är vinklat 
horisontellt, i jämförelse med sitsdynan, på grund av att länkarna endast tillåter 180 
graders vinkeljustering. Detta skulle kunna lösas genom ett utanpåliggande handtag. En 
ytterligare länk i handtaget är också ett alternativ. 

• Problemet med att excenterlåsets hävarm kan ta i brukarens sida, både i uppfällt läge vid 
justering samt i infällt läge vid vardagligt bruk kan lösas på ett flertal sätt. Excenterlåset 
kan placeras på utsidan eller ”bäddas in” i en bredare länk. Fästskårorna för 
kardborrebanden skulle kunna flyttas fram/upp på länken vilket ger ett större avstånd till 
låset. Excenterlåset skulle med fördel konstrueras så att det frisläpps genom att dra det 
bakåt i stället för åt sidan. 

 
Det fullständiga FMEA-protokollet ses i bilaga 3. Vissa av formulärets ingående riskmoment 
behandlades dock inte, dels på grund av deltagarnas okunskap samt att vissa moment inte ansågs 
relevanta för analysen. Analysens resultat visade dock mest på riskelement som ansågs ha sina 
största risker i produktionstekniska parametrar och på så sätt var svåra att sia om.  

Funktionsmodell 
För att få en bättre överblick och känsla för prototypen gjordes en funktionsmodell. 
Funktionsmodellen gjorde även examensarbetet mer förståeligt för personer på Permobil som inte 
haft någon inblick i projektet, men som kunde komma med värdefulla idéer. Figur 64 visar 
funktionsmodellen monterad på en rullstol utan stabiliserande topplänk/handtag. 
 

 
 

Figur 64. Funktionsmodell 
 

 58



 

Modellen visade tydligt att inställningarna går snabbt och enkelt att göra. Under själva 
utprovningen visade den att det är klokt att inte dra åt kardborrebanden för mycket då det minskar 
möjligheten att justera länkarna. Förslagsvis ställs länkarna in först och kardborrebanden efterdras 
sedan för att ge önskad komfort. 

6. Resultat 
Efter att förbättringsförslag beaktats, främst från feleffektsanalysen, modellerades ett slutgiltigt 
förslag för KB-ryggen. Alla förbättringar samt beslut kring modellen redovisas nedan. 
Ritningsunderlag för länkar samt excenterlåsets hävarm återfinns i bilaga 4. 
 
Den slutliga modellen valdes att modelleras fäst i sin nedersta länk fast med M6-skruvar som 
enligt dimensioneringen kräver en högre fästpunkt. Figur 65 visar den sammanställda modellen 
sedd bakifrån samt framifrån medan figur 66 visar modellen sedd snett från sidan. 

 

     
 

Figur 65. Slutgiltig CAD-modell sedd bakifrån samt framifrån 

 
 

Figur 66. Slutgiltig CAD-modell sedd snett från sidan 

 59



 

 
Länkarna är de mest komplexa komponenterna, i fråga om form och således tillverkning. De har 
möjlighet att utformas på en mängd vis men har för detta koncept haft sin utgångspunkt i att få 
länkarnas inner- samt yttersidor plana. Figur 67 visar länken från två vyer. 

 
Figur 67. Länken 

 
Excentermuttern är gjord för att vara så standardanpassad som möjligt. Muttern agerar 
rotationsaxel för excenterlåset och är gjord av en metallstav med diametern 10 millimeter med ett 
gängat genomgående hål. Muttern hålls i position av M6-skruven som är fäst i den samt sidorna, i 
urgröpningen för excenterlåset, i länken. Då muttern är en rund axel medför det att det gängade 
hålet tar bort en del material. Som kortast får skruven 8 millimeter gängning att fästa i men i 
ytterkanterna blir godstjockleken minimal. Den rekommenderade höjden på en mutter är 0,8 
gånger skruvdiametern vilket medför en höjd på 4,8 millimeter. Figur 68 visar skruven gängad i 
en genomskinlig mutter med berörda mått utsatta. 

 
Figur 68. Excentermutter och skruv 

 
Excenterlåsets hävarm har konstruerats symmetriskt med en greppbar del som går hela vägen ut 
till länkens kanter. Detta gjordes för att underlätta användandet samt att minimera antalet detaljer. 
Hävarmen har en svagt lutande profil som är bredare närmare excentermuttern, dock med en plan 
ovansida. Figur 69 visar hävarmen sedd i fyra vyer. 
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Figur 69. Hävarmen 

6.1 Projektet 
Förstudien och arbetet i sin helhet har visat på några viktiga generella aspekter som bör beaktas 
vid eventuell vidareutveckling och redovisas i punktform nedan. 
 

• Justeringsarbetet måste gå snabbt och smidigt för att minimera onödigt lidande för 
brukaren. 

• Brukaren bör kunna belasta stolsryggen vid justeringsarbetet. 
• Antalet utstickande detaljer, speciellt på ramens insida bör minimeras för att inte skada 

brukaren. 
• Möjlighet för brukarens svank att komma in djupt i ryggstödet är väsentligt. 
• Fästpunkter för ramen kan med fördel placeras på mitten av ramens sidor, för att minska 

belastningen på kuggarna. Placeringen kan även leda till förbättrade möjligheter för 
avlastning för svank utan att förkorta benens avlatsningsyta. 

• Lösningen bör sträva efter så stor frihet som möjligt gällande asymmetriska inställningar. 

6.2 Produkten 
Vidareutvecklingen av KB-ryggen har haft sin tyngdpunkt på att finna alternativa 
låsningsalternativ för ramens länkar. Det slutgiltiga låsningsalternativet är en kombination av det 
befintliga hundbenet och ett excenterlås där länkarna pressas samman med hjälp av excenterlåsets 
hävarm. Implementeringen av excenterlås istället för skruvförband möjliggör snabb och flexibel 
justering samt hög låskraft, vilket är eftersökt. Nedan redovisas övriga konstruktionsaspekter som 
behandlats under framtagandet av det slutgiltiga konceptet.  
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• Ramen har getts sju länkar på vardera sida med bibehållen bredd på banden på 50 
millimeter. Detta för att minska glappet mellan banden samt ge ökad följsamhet mot 
ryggprofilen. 

• Alla komponenter har gjorts symmetriska för att minimera antalet komponenter i den 
slutliga sammanställningen. Länkarnas inner- samt yttersidor har gjorts plana. Orsaken till 
att insidan är plan är framförallt för att brukaren inte skall utsättas för punkttryck. Utsidan 
har gjorts plan av estetiska skäl samt för att minimera risken att excenterlåsen av misstag 
hakar fast i något.  

• Alla skruvar är av storleken M6 och har insexfäste för att underlätta justeringsarbetet. 
• Länkarna har givits ihåligheter på båda sidor för att komma åt excenterlåset, för att 

bibehålla symmetrin. 
• Hävarmen har givits en greppyta som är lika bred som länkarna. Detta medför bättre 

greppvänlighet samt möjlighet att behålla material under excenterlåset för bättre 
hållfasthet. 

• Hävarmen kan låsas med en skruv i ett gängat hål i länken som kan nås från båda håll. 
• Två spår för kardborreband har gjorts på varje länk i innerkant på vardera sida. Orsaken 

till det är att ge utsidan ett mer ”rent” utseende samt att ett rakt snitt genom länken 
medföra ett behov av längre länkar eller smalare band. 

• Det justerbara handtaget längst upp kan justeras i bredd efter standardmått medan djupet 
tillåter en skillnad på de översta länkarna på 100 millimeter. Handtaget har lagts på 
insidan av länkarna för att möjliggöra maximal frihet gällande positionering. 

• Ett utrymme för användande av o-ring har konstruerats på ena sidan av kuggplanen för att 
minska risken för att o-ringen hamnar i en felaktig position. 

• Mönstret på länkarna underlättar montering av ramen till brukaren efter inpassningen. 

7. Analys och diskussion 
Det finns väldigt lite dokumenterad information gällande användandet av KB-sitsen och önskemål 
från brukare. Den enda tillförlitliga informationen har kommit från företagets säljare och den 
känsla de har för problemen. En mer omfattande informationsinsamling från brukare som 
använder sitsen hade kunnat gynna det specifika projektet samt övriga framtida projekt. Ett tydligt 
exempel är valet av justeringsintervall som baseras på den befintliga komponenten hundbenet och 
skulle möjligen med djupare kunskap ha förändrats. 
 
Som beslutsunderlag vid val av koncept att arbeta vidare med användes inget av de verktyg i form 
av beslutsmatriser och dylikt som finns att tillgå. Till viss del valdes de bort för att de är 
tidskrävande men till största del för att dialogen med handledare på Permobil (som är 
arbetsgivaren för projektet) ansågs tillräcklig. 
 
Under projektets gång försvann fokus från att hitta lämpliga alternativ till kardborrebanden. De 
bidragande faktorerna till det var att banden anses fylla sin funktion mycket bra samt att 
utvecklingen av låsalternativen tog mycket tid. 
 
Konceptet utgår från den befintliga komponenten hundbenet som visade sig ha felaktigt 
konstruerade kuggar för ändamålet. Därför gjordes en enkel modell för tillverkning av kuggar som 
användes i projektet och eventuellt kan återanvändas för revidering av hundbenens kuggar. 
 
Den enda egentliga dimensioneringen för konceptet gjordes på skruvförbandet. Detta gjordes för 
att val av skruv påverkar de övriga komponenternas storlek avsevärt. Målet var att få konceptet att 
fungera med en M6-skruv då det ger attraktiva proportioner på övriga komponenter.  
 
Det slutgiltiga konceptet tillmötesgår den uppställda kravspecifikationen på de punkter som 
kunnat testas. 
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7.1 Framtiden 
Framförallt kräver konceptet ytterligare tester för alla ingående komponenter. En fullständig 
FEM-analys är att föredra för att kunna bestämma material och möjliga ytbehandlingar. 
Utmattningstester på konceptet bör ge klarhet i om de antaganden som gjorts gällande 
skruvdimensionering är korrekta. Tillverkningstekniska parametrar, främst gällande kuggarna, 
är också viktiga att ta i beaktning för korrekt dimensionering av övriga detaljer. Mer exakta 
tester ger möjlighet till revidering av utformningen utan att detaljerna överdimensioneras till 
den grad att konceptet blir obrukbart. 
 
Då konceptet medför stor flexibilitet i ramens länkar leder det till höga anpassningskrav för 
den dyna som skall täcka stolsryggen. För att inte behöva ta fram allt för många varianter av 
dynor kan det vara tänkvärt att göra en studie över vilket spann justeringsmånen för varje länk 
skall sträcka sig över. Ett mindre spann kan även agera säkerhetsbarriär om kuggarna glider 
mot varandra. 
  
Valet av o-ring som fjädring mellan kuggarna baserar sig fullständigt på att de används i dagens 
lösning för hundbenen. Val av en mindre o-ring som aldrig kan hamna mellan kuggarna är att 
föredra för framtida produkt. 
 
Utveckling av ett nackstödsfäste på topplänken måste göras. Eventuellt kan länkens justeringsmån 
i djupet vara tvungen att ses över för att få ett nackstöd som ger satisfierande egenskaper gällande 
inställningar och hållfasthet. 
 
Då konceptet valdes att modelleras med en rak ramprofil finns det stort utrymme för 
vidareutveckling av ett vinklat alternativ.  
 
Om gängningen i excentermutterns inte ger satisfierande hållfasthetsegenskaper kan diametern 
breddas kring det gängade hålet. Orsaken till att det inte gjorts i konceptet är att en axel med 
jämnstor diameter anses tillverkningsmässigt fördelaktig. 
  
Observationen visade att kardborrebanden inte kan frisläppas maximalt bakåt i den nedre regionen 
då diverse stag och infästningar mellan ryggstöd och stol sitter i vägen. Utvecklingen av Corpus-
sitsen bör ha det i åtanke vid implementeringen av KB-ryggen. 
 
Då kuggmönstren modellerats exakt lika på båda sidor av länken krävs det att ett av mönstren 
roteras sex grader för att få en justering som tillåter en helt rak ramprofil. 
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