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Sammanfattning 
Projektet avser ett förutvecklingsarbete för Scania AB, en ledande tillverkare av tunga lastbilar, 
och utfördes som ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen Design och 
produktframtagning vid KTH. Syftet med arbetet var att undersöka hur arbetssituationen för 
lastbilsförare, i synnerhet fjärrtransportförare, kan förbättras med avseende på långvarigt 
stillasittande. Mental trötthet och understimulering på grund av låg kognitiv belastning under 
långa körningar kan utgöra stora riskfaktorer för olyckor i trafiken. Fysiska belastningsskador på 
både skelett och muskler är vanligt förekommande inom arbetsgruppen och minimerad möjlighet 
till vardagsmotion ökar även risken för uppkomst av blodproppar i benen som kan få allvarliga 
konsekvenser för förarens hälsa.  

En omfattande bakgrundsstudie, både teoretisk och undersökande, genomfördes för att kartlägga 
förares problemområden och komfortbehov. Olika behandlingsmetoder som massage och aktivt 
sittande undersöktes och befintliga produkter inom området studerades. Bakgrundsstudien 
resulterade i en definition av produkten som skulle tas fram: en aktiv förarstol som stimulerar 
muskler och ryggrad under arbetstid i lastbilen. 

Från ett tidigt skede visade det sig att produktutvecklingsarbetet skulle behöva fokusera på 
skapande av funktionsmodeller för att testa olika koncept. Teoretiska analyser var inte aktuella 
då bakomliggande teori behandlar fysisk påverkan som inte kunde simuleras. En matris med höj-
och sänkbara celler som förändrar stolens konturer i olika mönster, och därmed påverkar 
kroppen fysiskt, definierades. Pneumatiskt system med luftkuddar som fylls och töms på olika 
sätt visades vara den mest applicerbara tekniken, både för byggande av modell samt för framtida 
implementering i lastbil. Modellen utvecklades från manuell till datorstyrd och iterativa tester 
och förändringar av luftkuddarnas placering i stolen samt rörelsernas mönster gjordes löpande. 
Ett slutkoncept togs fram vilket utvärderades med kvantitativa användartester i testhall, med 
positiva resultat. Detta består av två blåssystem, ett i ryggstödet och ett i sätesdelen, med fem 
olika rörelser som påverkar kroppen på olika sätt.   

Då det framtagna konceptet avgränsades till endast fungerande modeller krävs vidare utveckling 
och testning för ett fullt utvecklat och implementerbart system. Det positiva resultatet av 
användartesterna visar att konceptet är en bra start till ett fortsatt utvecklingsarbete och förarnas 
mottagande visar att det  inte bara finns en marknad utan även intresse för produkten. 
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Abstract 
The project concerns a predevelopment work for Scania AB, a leading manufacturer of heavy 
trucks, and was performed as a master thesis work for the program Design and Product 
Development at KTH. The purpose of this work was to examine how the work situation of truck 
drivers, especially long-haulage drivers, can be improved with respect to prolonged sedentary 
occupation. Mental fatigue and under-stimulation due to low cognitive load during long drives 
can be major risk factors for traffic accidents. Physical strain injuries to both the skeleton and 
muscles are common for this working group and minimal opportunity for daily exercise also 
increases the risk of developing blood clots in the legs, which can have serious consequences for 
the driver's health. 

An extensive background study, both theoretical and exploratory, was performed to identify the 
drivers' concerns and comfort needs. Various treatments such as massage and active sitting were 
investigated and existing products within the area studied. The background study resulted in a 
definition of the product that would be developed: an active seat that stimulates the muscles and 
spine during driving. 

From early on it was observed that the product development work would need to focus on 
creating functional models to test various concepts. Theoretical analyses were not an option as 
the underlying theory considers physical effects that could not be simulated. A matrix with 
height-adjustable cells that change the seat contour in different patterns, and thus physically 
affect the body, was defined. A pneumatic system with air bags that are filled and emptied in 
different ways proved to be the most applicable technology, both for constructing a model and 
for future implementation in the truck. The model was developed from being manually 
controlled to computer-controlled. Iterative testing was performed during the development and 
ongoing changes of the airbag placement in the chair as well as the movement patterns were 
made. A final concept was developed which was assessed by quantitative user tests in a test hall, 
with positive results. This consists of two airbag systems, one in the backrest and one in the seat 
part, having five different movements that influence the body in different ways.  

As the developed concept was limited to only functional models, further development and testing 
are required for a fully developed and implementable system. The positive results of the user 
tests indicate that the concept is a good start to a further development work and the drivers' 
responses show that there is a market for the product. 



 
 

  



 
 

Nomenklatur 
Coremuskulatur: Mag-, bål- och ryggmuskulatur. 

Diffusion: Processen när ett medium sprids, blandas och jämnas ut till omgivningen. 

Dopamin: En signalsubstans i centrala nervsystemet som reglerar motorik, vakenhet, glädje, 
entusiasm och koncentration. Motverkar depressioner och agerar smärtstillande. 

EEG: Elektroencefalografi. Undersökning för att mäta förändringar i hjärnans elektriska 
aktivitet. 

Lungemboli: En blodpropp i en artär i lungan som färdas genom hjärtat och blockerar blodflödet 
i lungorna. 

Muskuloskeletala systemet: Rörelse- och stödjeorganen, dvs. system av ben, ligament, 
stödjevävnader, leder och muskler samt blodets cirkulationssystem och nervsystem. 

Osteoporos: En skelett- och endokrinsjukdom som ger lägre bentäthet och ökad risk för benbrott. 

Oxytocin: Ett hormon vilken utlöses av taktil beröring som minskar ångest och stress, kallas ofta 
”må bra - hormonet”. 

Serotonin: En kemisk förening som verkar i nervsystemet och reglerar koncentrationsförmågan, 
impulskontrollen, sömnen och sexlusten. Motverkar även depressioner. 

Trapeziusmuskel: Muskel i ryggens övre del som kontrollerar axelns rörelser. 

Triglycerider: Kemiska föreningar mellan tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl, t.ex. fetter 
som kolesterol. 

Ventrombos: Blodpropp i vensystemet, mest förekommande i de djupa venerna i benen. 

 

  



 
 



 
 

Disposition 

Rapporten är indelad i 16 huvudkapitel. Det allra första är en introduktion av arbetet. Kapitel 
två till och med sex är en bakgrundsstudie där litteraturstudier, undersökande studier och 
slutsatser presenteras kontinuerligt. Kapitel sju redovisar riktlinjer för utveckling av koncept, 
vilka är uppsatta utifrån slutsatserna dragna från bakgrundsstudien. Kapitel åtta till och med 13 
behandlar ett iterativt utvecklingsarbete av koncept och funktionsmodeller, varpå kapitel 14 och 
15 redovisar testning av slutmodell och resultat från dessa. Sist kommer kapitel 16 som 
redovisar rekommendationer för hur projektet kan tas vidare vid en vidareutveckling. Utöver 
detta följer en diskussion av arbetet och slutsatser dragna från projektet som helhet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
Detta examensarbete är utfört inom programmet Design och produktframtagning, inriktning 
Teknisk design, på institutionen för Industriell teknik och management på KTH i Stockholm. 
Arbetet är utfört för Scania AB och på grund av dess potential ligger vissa delar av denna 
rapport under sekretess. 

Scania AB är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer 
med olika tjänsterelaterade produkter som utgör en växande del av verksamheten. Företaget 
startades i Sverige året 1891 och har expanderat till ett globalt företag, aktivt i över 100 länder 
med mer än 35 000 anställda. 2 400 av dessa arbetar inom forskning och utveckling, varav 
majoriteten är situerad på företagets huvudkontor i Södertälje, Sverige.  
Scanias vision är ”att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde 
för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter” (Scania, 2012a). För att uppnå detta 
mål satsar företaget mycket på teknisk kompetens och utvecklar kontinuerligt sina produkter 
och tjänster. En annan viktig aspekt är företagets aktiva arbete med olika hälsofrågor, både 
gällande sina anställda och sina kunder. Detta innebär alltifrån att främja god hälsa och 
förebygga risker för ohälsa till att bota och rehabilitera utvecklade åkommor. I samband med 
produktutvecklingen betyder detta att stort fokus ligger på att ta fram lastbilar som är utformade 
efter människans fysiska och mentala behov för att åstadkomma en så hälsosam arbetsmiljö som 
möjligt för förare.  

En trend som har uppmärksammats bland konkurrerande lastbilstillverkare är att erbjuda 
massage som ett tillval i lastbilsstolar. En viktig del av förutvecklingsprocessen är att utvärdera 
de möjligheter som finns för implementering av en liknande produkt i Scanias lastbilar för att 
behålla en konkurrenskraftig position. Olika aspekter, som den erhållna kundnyttan i förhållande 
till ökad kostnad, måste utredas för att argumentera för eller emot investering i produkten. Detta 
examensarbete utfördes därför på gruppen för hyttutveckling, RCCT, i samarbete med gruppen 
för fordonsergonomi, RCDE, för att undersöka om behov av produkten är aktuellt, hur den kan 
tänkas utformas med de möjligheter/begränsningar som identifieras samt vilka för- och 
nackdelar den bidrar med. 

1.2 Problemformulering, syfte och mål  
Långvarigt sittande och statisk belastning på kroppen är något lastbilsförare är extremt utsatta 
för i sitt arbete vilket kan ha stora konsekvenser både på fysisk och mental hälsa. Mental trötthet 
och understimulering på grund av låg kognitiv belastning under långa körningar kan utgöra stora 
riskfaktorer för olyckor i trafiken. Fysiska belastningsskador på både skelett och muskler är 
vanligt förekommande inom arbetsgruppen och minimerad möjlighet till vardagsmotion ökar 
även risken för uppkomst av blodproppar i benen som kan få allvarliga konsekvenser för 
förarens hälsa, eller till och med leda till död.   

Syftet med detta arbete var därför att kartlägga förarnas behov och ta fram koncept på hur 
ryggrad och muskler kunde stimuleras under arbetstid i lastbilen. Målet var att ta fram 
fungerande fysiska modeller för att utvärdera koncepten.  
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1.3 Avgränsningar 
En fullständig och tillverkningsklar konstruktion skulle ej tas fram. Fokus skulle ligga på 
framtagning och utvärdering av funktionsmodeller då arbetet var ett förutvecklingsprojekt. 
Detta medförde att tekniken och anpassning av konstruktionen för implementering i lastbil 
lämnades för vidare arbete. Detsamma gällde medicinsk utvärdering av mentala och fysiska 
effekter på kroppen då dessa aspekter kräver en annan expertis. 

1.4 Metod  
En omfattande bakgrundsstudie genomfördes gällande förarnas komfortbehov. Studien delades 
upp i en litteraturstudie och en undersökande studie, vilken innefattade intervjuer, observationer 
och enkätundersökning. I litteraturstudien användes artiklar från såväl medicinska databaser som 
tekniska. Intervjuer och observationer utfördes tillsammans med lastbilschaufförer under arbete. 
En utförlig studie genomfördes om massage och dess fysiska och psykiska effekter på 
människan. Detta gjordes både med hjälp av litteratur och intervjuer med medicinsk expertisk 
som i sitt yrke har kopplingar till området. I bakgrundsstudien ingår även en marknadsanalys där 
massageprodukter står i fokus, både sådana i fordon och utanför. Denna genomfördes med 
hjälp av sökningar på internet och testning av vissa nyckelprodukter. För att kunna välja rätt 
målgrupp analyserades själva lastbilsföraryrket enligt Scanias direktiv och lagkrav sågs över för 
att hitta eventuella begränsningar för senare utveckling av en produkt. 

Utifrån bakgrundsstudien listades önskade egenskaper på produkten och ett antal koncept med 
olika tekniker togs fram. Dessa utvärderades efter bakomliggande teori, en applicerbar teknik 
valdes och fysiska funktionsmodeller togs fram och testades i en iterativ process. Dessa var till 
för att utvärdera konceptets olika möjligheter och begränsningar och för att utveckla dess 
funktioner.  

Efter en större, mer omfattande, kvantitativ testning av den slutliga modellen utvärderades 
konceptet utifrån resultaten med statistiska metoder, ANOVA och t-test med 95% 
tillförlitlighet, och underlag för en överlämning till eventuellt fortsatt arbete med produkten togs 
fram. 
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2. Fakta om lastbilsyrket 
Som det första steget i bakgrundsstudien gjordes en övergripande analys av de olika segment 
Scania använder för att definiera olika förargrupper. Detta gjordes för att få en grundförståelse 
för produktens målgrupp och för att grunda val av fokus för projektet. I fortsättningen 
studerades även de lagkrav som gäller för yrkesgruppen. 

2.1 Segment och val av målgrupp  
Lastbilsförare har olika behov och önskemål beroende på inom vilket område de arbetar. Med 
tanke på detta delar Scania in sina lastbilsserier i fyra olika segment; fjärrtransport, distribution, 
anläggning och specialfordon (Scania, 2012b). 

De bilar som används för fjärrtransport körs långa sträckor med stort och/eller tungt gods. Oftast 
har dessa fordon stora hytter med hög komfort då förarna spenderar mycket tid i fordonet, i 
många fall lever föraren helt och hållet i bilen i flera dagar i sträck. I dessa hytter finns det därför 
ofta säng, mikrovågsugn, kylskåp och kaffebryggare. I vissa länder är det vanligt att två 
chaufförer åker tillsammans och jobbar i skift, då den ena kör medan den andra sover. I Europa 
minskar behovet av möjligheter till sömn i hytten då förarna ofta lämnar bilen till en annan 
chaufför vid skiftets slut och sover någon annanstans. Detta minskar tiden då bilarna står stilla 
och därmed ökar lönsamheten för åkerierna. Många chaufförer äger sin egen bil och det är inom 
detta segment de lyxigaste hytterna beställs. 

Chaufförer som arbetar inom distribution kör kortare sträckor i stadsmiljö och ägnar en stor del 
av sin arbetstid till lastning och lossning. De behöver därför ofta kliva i och ur bilen vilket 
kräver en betydligt lägre hytt, den behöver även vara kortare för att maximera lastutrymmet. 
Den låga markfrigången gör att motortunneln är hög inne i hytten och det är svårt att förflytta 
sig mellan förar- och passagerarstol. Detta segment är väldigt priskänsligt då bilarna oftast ägs av 
åkerierna. 

Fordon inom anläggning har höga krav på hållfasthet på grund av den påfrestande arbetsmiljön, 
ofta kräver de hög markfrigång för körning i terräng. Förarna äger i många fall bilarna själva och 
mycket prestige är kopplat till denna grupp vilket gör att motorstyrka är en viktig aspekt vid val 
av bil. I vanliga fall arbetar förarna dagtid, de brukar därmed inte sova i bilen men det är möjligt 
att köpa till en enklare viloutrustning i form av en smal och lätt säng. Under arbetet är det 
många väntetider för föraren medan bilen lastas.  

Segmentet specialfordon innehåller brandbilar, sopbilar och andra fordon anpassade för 
samhällstjänster vilka kräver speciell utrustning och följer specifika lagkrav och upphandlingar. 

Eftersom en ytterligare funktion i förarstolen medför ökade kostnader kommer produkten vara 
riktad mot Premium-marknaden, dvs. marknaden för de mest exklusiva och dyra Scaniabilarna 
vilken huvudsakligen är koncentrerad till Västeuropa. Med marknaden och Scanias 
segmentindelning som underlag valdes en primär målgrupp för produkten. Detta gjordes främst 
för att avgränsa projektet och för att kunna hitta tydliga riktlinjer. Eftersom distributionsbilar 
oftast ägs av åkerierna och inte av förarna själva, är priset i det segmentet en väldigt viktig 
aspekt. För att de ansvariga skall kunna tänkas investera i en dyrare förarstol måste en tydlig 
fördel kunna redovisas i form av ökad lönsamhet på grund av t.ex. påvisad hälsoeffekt och 
därmed färre sjukskrivningar. Detta kan vara svårt att påvisa och därmed anses segmentet inte 
vara en optimal målgrupp. Bilarna inom anläggning har stora hållfasthetskrav som kan vara 
svåra att uppfylla och specialfordonen är både svåra att klassificera och följer specifika lagkrav. 
På grund av detta anses inte heller dessa segment vara huvudfokus för produkten. 
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Fjärrtransportchaufförer däremot är de som ägnar absolut mest tid i bilen och är stillasittande i 
förarstolen under längst perioder, med alla de fysiska och mentala problem det innebär. Denna 
grupp är även den som investerar mest i hytten och har högst krav på komfort.  Med grund i 
ovanstående ansågs detta segment vara det mest aktuella för arbetet och därmed fokuserades 
bakgrundsstudien på just dessa förare och deras behov. 

2.2 Lagkrav 
En viktig aspekt att ha i åtanke vid utveckling av produkter anpassade till lastbilschaufförer är de 
lagkrav som gäller angående körtid och vila. Fjärrtransportchaufförer har som arbetsuppgift att 
transportera gods långa sträckor och kör därför oftast så långa körpass som lagen tillåter. Enligt 
EU-direktiv är den maximala körtiden per dygn nio timmar men två gånger per vecka får denna 
förlängas till tio timmar. Den totala körtiden per vecka får dock inte överstiga 56 timmar. 
Minimal vilotid per dygn är 11 timmar varav minst nio timmar sammanhängande. Efter 4,5 
timmars körning måste föraren ta en oavbruten vila på 45 minuter alternativt 15 minuter följt av 
30 minuter under samma period. Detta betyder att de flesta chaufförer är helt stillasittande i 4,5 
timmar i sträck och totalt nio timmar varje dygn under varje arbetsskift. (Europa – Summaries 
of EU legislation, 2010) 

Lagar angående massage under körning är ingenting som finns i dagsläget. Detta kan bero på att 
funktionen är väldigt ny och outredd i trafiksammanhang så att lagar är svåra att skapa.  
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3. Lastbilsförares risker och behov i arbetet 
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka lastbilschaufförernas behov och önskemål 
samt för att få en förståelse för yrkets krav och påfrestningar. Syftet var att få en bild av hur 
situationen för förarna ser ut, detta för att i ett senare skede utnyttja informationen för att på 
bästa sätt utveckla den tänkta funktionen. En noggrann undersökning genomfördes av de 
skaderisker, fysiska samt psykiska, som yrkesgruppen utsätts för med hjälp av tidigare utförd 
forskning angående lastbilschaufförers och liknande yrkesgruppers belastningsergonomi.  

Lastbilsförare utsätts för många påfrestande faktorer i sitt arbete vilka kan bidra till försämrad 
hälsa och även resultera i långvarig sjukfrånvaro. Vad det gäller arbetsolyckor som t.ex. fall eller 
ansträngande lyft är denna yrkesgrupp högt representerad med 975 anmälningar året 2003 i 
Sverige, vilket är ungefär dubbelt så många än genomsnittet (räknat per 1000 personer). Vad det 
gäller så kallade arbetssjukdomar som uppkommer efter en längre tid är de ungefär lika utsatta 
som andra yrkesgrupper med 370 anmälningar under året 2003. De största problemen som 
uppkommer är fysiska besvär framför allt i övre del av rygg/nacke, axlar eller armar och nedre 
del av rygg (Linder, 2004). Ett annat, mer sällsynt men allvarligt, problem i gruppen 
fjärrtransportchaufförer är uppkomsten av blodproppar i benen (Sándor, 2008; Schobersberger, 
Shobersberger & Partsch, 2009). Det finns många bidragande orsaker till ovan nämnda problem, 
men den absolut största är kopplad till olika belastningsfaktorer, dvs. för kroppen ansträngande 
rörelser eller arbetsställningar. Följande avsnitt beskriver mer detaljerat den belastningsergonomi 
som gäller specifikt för fjärrtransportchaufförer. Detta speciellt med avseende på 
arbetssjukdomar snarare än arbetsolyckor då det anses vara en större riskfaktor för just denna 
grupp.  

3.1 Risker med arbetsställning hos fjärrtransportchaufförer 
En forskningsstudie som utfördes på 192 lastbilsförare i England och Skottland visade att 81 % 
av förarna hade lidit av muskuloskeletala besvär, dvs. sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen, 
under de senaste 12 månaderna. Det mest förekommande problemet var smärta i länd- och 
korsrygg (60 %), följt av skuldror (39 %), knän (35 %) och nacke (34 %) (Robb & Mansfield, 
2007). Det är en kombination av många olika faktorer som orsakar dessa problem och eftersom 
undersökningen utfördes på lastbilschaufförer inom olika segment är det inte klart vilka som har 
störst betydelse. Vissa av dessa, t.ex. knäskador, kan huvudsakligen länkas till ansträngande 
rörelser som i- och urstigning ur hytten eller tunga lyft och kan därför antas gälla fler 
distributionschaufförer än den tidigare definierade målgruppen. Ett större fokus läggs därmed 
på att förklara uppkomsten av de andra problemen. Även dessa kan ha flera orsaker men i 
många fall kan en viktig faktor vara sittställningen, speciellt i fallet med 
fjärrtransportchaufförerna som är en utsatt grupp vad det gäller statiska laster, dvs. långvariga 
kontinuerliga laster utan variationer i muskellängd eller muskelkraft. I detta sammanhang är 
lasterna som orsakar problemen kopplade till förarens egen kroppstyngd. 

De statiska lasterna kan ha stora effekter på muskulaturen trots att de är väldigt låga. 
Undersökningar har visat att statiska laster så låga som 2-5 % av den maximala muskelstyrkan 
under en hel arbetsdag kan orsaka allvarliga skador, speciellt då möjligheterna till full avlastning 
av musklerna är få under arbetstiden. Det finns många hypoteser kring anledningen till varför 
dessa låga laster kan orsaka så stora skador men i nuläget är ingen av dessa vetenskapligt 
bevisade. De muskuloskeletala besvären som rapporterats i skuldror och axlar kan vara ett 
resultat av belastningen som orsakas av armarnas tyngd under körning, dvs. då armarna hålls i 
uträtad position vid styrning av ratten eller växelspaken. Även denna belastning kan definieras 
som statisk snarare än dynamisk trots att den innebär en viss rörelse, men den kräver en relativt 
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konstant anlagd kraft. Denna typ av rörelse kan medföra en skadad trapeziusmuskel vilken 
stödjer axeln och armen, se figur 1 för trapeziusmuskelns placering. Detta överensstämmer även 
med undersökningen vilken visar på nacksmärta hos många lastbilsförare med långvarig 
muskelspänning under körning. (Hägg, Ericson & Odenrick, 2008, 165-167) 

 
Figur 1. Trapeziusmuskelns placering (Wikipedia, 2012). 

De statiska lasterna vid långvarigt sittande kan även i många fall vara förklaringen till de 
ryggproblem som är en av de vanligast förekommande arbetssjukdomarna enligt 
undersökningar. För att sittställningen ska vara stabil krävs att större delen av kroppstyngden 
överförs till den stödjande ytan, dvs. bakre delen av låren och skinkorna. Överkroppens tyngd 
sätter en belastning på ländryggraden vilken är den delen av ryggraden som utgör den nedre 
delen av ryggen. En viktig del av ryggraden är diskarna mellan kotorna som fungerar som 
stötdämpare i kroppen och ger flexibilitet, se figur 2 för närmare förklaring av ryggradens 
uppbyggnad.  

 

Figur 2. Ryggradens uppbyggnad (1177, 2006). 

Diskarna består av trådbrosk som omsluter en mjuk kärna. I en sittande position är trycket på 
diskarna i ländryggen 65 % högre än i stående position, detta ökar risken för deformation och 
kan orsaka ryggsmärta (Anderson et al., 1974). När diskarna går sönder kan kärnan tränga ut och 
trycka på nerver vilket är ett vanligt sjukdomstillstånd och kallas diskbråck. För att diskarna ska 
hållas friska och flexibla behöver de näring som sker genom diffusion från ledvätskan och 
underliggande ben. Diffusionen sker genom variation mellan belastning och avlastning av 
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diskarna vilket betyder att rörelser är väldigt viktiga för att hindra uppkomst av skador. 
Ryggraden omges av ligament som stabiliserar den genom att begränsa kotrörelserna. I vissa 
sittställningar tar ligamenten upp belastningen istället för musklerna. En framåtlutande hållning 
medför att hela överkroppens tyngd hamnar på de bakre ligamenten vilket efter en längre tid 
kan göra att de dras ut och minskar stabiliteten av rygglederna. Detta kan öka risken för felaktig 
belastning och eventuella skador. (Hägg, Ericson & Odenrick, 2008, 139-142) 

Andra problem som kan uppstå under långvarigt sittande kan relateras till trycket på lår och 
skinkor. Tryck på nerver kan orsaka avdomnade ben och avsaknad av muskelaktivitet i benen 
leder till försämrad blodcirkulation vilket vidare kan orsaka vätskeansamling i benen (svullna 
ben) samt muskelspänningar, trötthet och smärta (Bäckström, 2003). I mycket allvarliga fall kan 
stillasittandet orsaka en blodpropp i benet (ventrombos), vilket beror på att blodflödet minskar 
och blodet lättare koagulerar. Det koagulerade blodet kan i värsta fall lossna från kärlväggen och 
ledas upp till lungorna där den orsakar en blodpropp i lungan (lungemboli), ett mycket allvarligt 
tillstånd som kan leda till död (Vårdguiden, 2011). Studier visar en dubblad risk för utveckling av 
ventrombos vid långdistansresor, vilket är det förarna utsätts för dagligen i sitt arbete (Sándor, 
2008). Det har också visats att långa resor utan nämnvärd fysisk aktivitet minskar blodflödet i 
knävecksvenen med 40 % om fötterna står stadigt i golvet, om de däremot hänger i luften 
minskar blodflödet med hela 80 % benen (Schobersberger, Shobersberger & Partsch, 2009). För 
människor utan personligt höjda riskfaktorer är risken, även om den är dubblad, vid enskilda 
långresor inte särskilt stor för att utveckla ventrombos. För fjärrtransportchaufförer ökar denna 
dock markant då de så frekvent utsätts för fenomenet. Om man utöver det tar hänsyn till 
personliga riskfaktorer såsom BMI över 30, ålder över 60 och ärftlighet ökar risken för 
fenomenet exponentiellt (Schobersberger, Shobersberger & Partsch, 2009). Då övervikt är ett 
vanligt problem hos lastbilschaufförer blir problem med blodcirkulation i benen allvarligt för 
denna arbetsgrupp, särskilt för den äldre generationen. Jämförelsevis kan det nämnas att i 
undersökningen som gjordes på förare i England och Skottland var medel-BMI för gruppen 
28,5 vilket klassas som överviktigt (Robb & Mansfield, 2007). 

Övervikt är ett stort hälsoproblem i sig och det finns många bidragande faktorer till varför det är 
vanligt för just denna yrkesgrupp, bl.a. den dåliga kosten som många förare har ute på långa 
resor men även i detta fall kan det långvariga stillasittandet vara en viktig orsak. Nyligen utförda 
studier har visat att långvarigt sittande, utan regelbundna avbrott, har större konsekvenser på 
den allmänna hälsan än vad som tidigare antagits. Effekterna av fysisk aktivitet utanför arbetet är 
inte tillräckliga för att balansera upp de negativa följderna av för mycket stillasittande. Dessa 
innebär ökad risk för fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och därmed en för tidig död. De 
individer som hade en högre nivå av vardaglig lågintensiv motion minskade risken för dessa 
åkommor avsevärt (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius, 2010). Med denna typ av fysisk aktivitet 
menas korta frekventa pauser från stillasittandet som att t.ex. gå och hämta en kopp kaffe eller 
gå på toaletten. En annan konsekvens av detta är en markant ökad energiförbrukning under 
dagen. Skillnaden mellan två personer med samma basmetabolism och som utförde 30 minuters 
löpträning kunde mätas upp till 1300 kkcal mer för en person som är fysiskt aktiv under dagen 
jämfört med en stillasittande person. Samma mängd motion men olika distribuerad över dagen, 
dvs. kortare intervaller, kan kopplas till lägre midjemått, lägre BMI, lägre triglycerider och 
blodsocker (Ekblom-Bak, 2011). Det är inte känt varför stillasittandet kan ha dessa stora 
konsekvenser på individers hälsa men det är viktigt att ha i åtanke i samband med förarnas 
arbetssituation. För ökat välbefinnande och hälsa är det nödvändigt att utöva någon sorts fysisk 
aktivitet så ofta som möjligt under arbetsdagen. I de fall detta inte är möjligt kan så kallat aktivt 
sittande (e. active sitting) användas. Begreppet är känt inom ergonomi och används för att beskriva 
de sittunderlag som möjliggör och uppmuntrar rörelse istället för en statisk sittposition. Detta 
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kan vara alltifrån kontorsstolar med rörlig sätesdel till uppblåsbara sittdynor som ändrar form 
regelbundet med syftet att aktivera musklerna och öka blodcirkulationen.  

3.2 Vibrationsskador  
Lastbilschaufförer utsätts ständigt för potentiellt skadliga helkroppsvibrationer under körning. 
Hur pass allvarligt detta är beror både på fordonet och på förarstolens förmåga att absorbera 
vibrationerna. Vibrationer i kombination med långvarigt stillasittande ökar risken för skador i 
ryggen (Robb & Mansfield, 2007). Något som har stor betydelse när det gäller denna typ av 
vibrationer är kroppens egna resonansfrekvenser. Precis som olika konstruktioner kan skadas av 
resonansfenomen kan också kroppens olika organ och andra delar skadas genom utmattning 
eller loss-skakning. För en lastbil i drift uppstår vibrationer när hjulen rullar mot underlaget. 
Dessa har en låg frekvens inom området 4–6 Hz (Fatollahzadeh, 2006). För en människa ligger 
resonansfrekvenserna vid vertikal exponering, vilken är aktuell i detta fall, för t.ex. axelparti (4-6 
Hz) inom samma frekvensområde som bilens och risk för en förstärkt skadeeffekt i dessa 
områden uppstår (Bohgard et al, 2008, 260). I sittande ställning ökar risken, som tidigare 
nämnts, för tryck i ländryggen med 65 % i jämförelse med en stående position (Andersson et al., 
1974). För de som dessutom kör ett fordon och utsätts för vibrationer mer än 4 timmar om 
dagen, ökar risken för diskbråck med hela tre gånger. Vibrationerna ökar även risken för att 
ryggraden degenereras i förtid och för att belastningsskador på grund av monoton körställning 
förvärras (Fatollahzadeh, 2006).  

Idag har utvecklingen kommit så pass långt gällande förarmiljöer i lastbilar att vibrationerna som 
når chauffören i det närmsta är oskadliga1. Däremot finns många chaufförer, som blivit utsatta 
för denna typ av skador i många år, kvar i yrket och effekterna kan därmed inte förbises. 

3.3 Mental hälsa 
Fysisk och mental stress och trötthet är inte ovanligt för chaufförer inom fjärrtransportyrket. 
Vid mental trötthet tröttas det centrala nervsystemet ut med följder som långsam 
informationsöverföring, försämrad tanke- och beslutsförmåga och försämrad sensorisk 
funktion. Denna utmattning kan bero på arbete vid dåligt väglag, kravet på att hela tiden vara 
alert och uppmärksam i trafiken, oljud och framförallt det monotona arbetet i sig självt (Hägg, 
Ericson & Odenrick 2008, 160-161; Fatollahzadeh, 2006). Speciellt i fallet för fjärrtransport-
chaufförer kan arbetet vara extremt monotont och ingen större koncentration krävs, vägarna är 
ofta raka och hastigheten bestäms automatiskt, vilket gör att den kognitiva belastningen blir för 
låg och orsakar på det viset den mentala tröttheten.  

  

                                                   
1 Weissbach, Camilla; Leg. Sjukgymnast och ergonom på Scania AB, Södertälje. 2012. Intervju 2012-03-22. 
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4. Studie av lastbilsförare  
Förarnas intresse för den tänkta funktionen undersöktes med hjälp av enkäter och de verkliga 
behoven analyserades genom att utföra djupintervjuer med observationer tillsammans med 
utvalda förare.  

4.1 Kvantitativ undersökning av förares intresse och behov 
En undersökning genomfördes för att kontrollera om det finns en marknad och behov för den 
tänkta produkten. Detta gjordes genom att involvera slutkunden, dvs. lastbilschaufförerna själva, 
i en kvantitativ enkätundersökning som förare, både från Scanias Transportlaboratorium och 
från Ahréns åkeri i Södertälje, deltog i. Denna fokuserade på att ta reda på om det finns ett 
intresse för massage och i så fall var den ska placeras, dels position i lastbilen och dels de 
områden av kroppen som borde behandlas.  

Enkäten fylldes i av totalt 23 chaufförer inom segmenten distribution och fjärrtransport. 
Åldersspannet var stort där de yngsta var under 20 år och de äldsta över 60 år. Absolut majoritet 
av förarna var män. 16 förare arbetade inom fjärrtransport, varav fyra av dessa även arbetade 
inom distribution. Ingen av förarna som enbart arbetade med distribution uppgav att de led av 
fysiska besvär, medan så mycket som hälften av fjärrtransportförarna uppgav motsatsen. 
Orsaken till besvären ansågs bland dessa förare övervägande vara för mycket stillasittande och 
svårigheter att byta sittställning i arbetet. Intresset för en massagefunktion var mycket stort, där 
15 av 16 deltagare bland fjärrtransportchaufförerna trodde att massage skulle lindra deras 
arbetssituation och 14 av 16 kunde tänka sig att använda funktionen i lastbilen. På frågan var i 
hytten funktionen skulle placeras blev resultatet mycket jämnt, där förarstol, passagerarstol och 
säng fick nästintill lika stort intresse. Förarna ansåg sig ha behov av massage på hela 
ryggområdet, där kors/ländrygg, nacke och axlar ofta markerades tydligt. Vissa chaufförer 
markerade även att lår och fötter var intressant medan andra ansåg sig behöva massage över hela 
kroppen. En sammanställning av enkätsvaren finns i bilaga 1. 

4.2 Kvalitativ undersökning av förares intresse och behov 
Som komplement till enkätundersökningen och för att införskaffa en djupare förståelse för yrket 
och de fysiska samt mentala påfrestningar som följer, genomfördes fyra kvalitativa 
undersökningar; observationer kombinerade med intervjuer. Resultatet användes för jämförelse 
med den teoretiska litteraturstudien om aktuell belastningsergonomi med syftet att identifiera 
chaufförernas verkliga behov och önskemål. Detta gjordes genom att följa med fyra chaufförer 
från Scanias Transportlaboratorium under en del, ca fyra timmar per person, av deras arbetspass 
och observera deras beteende under tiden. Speciellt fokus lades på att registrera deras 
sittställning och hur den förändrades under färden. Samtidigt genomfördes halvstrukturerade 
intervjuer med en tidigare bestämd röd tråd och förberedda öppna frågor som kompletterades 
med följdfrågor beroende på hur intervjun utvecklades. De områden som behandlades kan 
grovt delas upp i stol (deras åsikter om bekvämlighet och inställningar), hälsa (fysisk och mental 
samt åtgärder åt olika problem) och massage/aktivt sittande (deras intresse och åsikter om hur 
funktionen borde vara).  

Nedan följer en sammanfattning av information som framkom under de fyra 
observationerna/intervjuerna. Chaufförerna refererade ofta till sina kollegors beteende i olika 
situationer, vilket gör att sammanställningen kan syfta till flera chaufförer än de som faktiskt 
deltog.  



10 
 

Alla 74 chaufförer på transportlaboratoriet kör, i de flesta fallen, samma fyradagarstur. Föraren 
utgår från Södertälje och tar sig första dagen till Vordingborg i Danmark, utnyttjar sin 11-
timmarsvila i chaufförslogi, åker vidare genom Tyskland till Zwolle i Holland, vilar återigen 11 
timmar och tar sig sedan tillbaka på samma sätt. För att utnyttja bilarna så mycket som möjligt 
lämnas efter avslutat arbetspass fordonet över till nästa chaufför som fortsätter transporten 
omgående.  

Det varierar kraftigt hur mycket chaufförerna använder de inställningar som finns på stolarna 
för att få en så bra anpassning till kroppen som möjligt. Många tycker att det är för krångligt att 
justera och de stöd som finns inte passar tillräckligt bra för att det ska göra någon nytta. Andra 
tycker att det är extremt viktigt att ställa in stolen noggrant för att det inte direkt ska kännas att 
kroppen är felbelastad. Ännu en kategori känner att de sitter väldigt bra med endast en 
snabbinställning av sätet på mindre än en minut.  

Det visade sig under observationerna att förarna sitter extremt statiskt under färden. Rörelser 
för två av förarna var nästintill obefintliga under de 4,5 timmarna. Detta gällde speciellt benen 
då armarnas position varierades något med vissa mellanrum, detta genom att antingen ha båda 
händer eller någon av höger eller vänster hand på ratten. En av förarna aktiverade benen en 
gång under observationen då han trampade upp och ned med fötterna under ca 30 sek samt 
masserade låren lätt med handen två gånger. Den fjärde föraren var mest aktiv och visade störst 
fysisk irritation på stillasittandet vilket kan bero på att observationen utfördes under de sista 
timmarna av arbetspasset. Detta visades genom frekventa byten av sittställningar och otåliga 
rörelser med benen. 

Alla intervjuade chaufförer upplever någon form av fysiskt obehag som stela muskler och/eller 
svullna ben. Problem med rygg, nacke och axlar verkar vara ett vanligt förekommande problem. 
Rasterna utnyttjas vanligtvis inte till någon fysisk aktivitet, bl.a. på grund av tidsbrist, men efter 
att ett gym öppnade i Vordingborg, en av vilolokalerna längs vägen, har en del av chaufförerna 
börjat använda det under elvatimmarsvilan. En stor påfrestning på både den fysiska men även 
den mentala hälsan för personer med detta arbete är den varierande dygnsrytmen. Många 
upplever svårigheter med sömn och det är vanligt att sömntabletter förbrukas. Av de fyra 
intervjuade förarna var det dock bara en som frekvent kände sig stressad under själva 
arbetspasset, detta på grund av tidspress. De övriga såg inte någon anledning till att känna sig 
stressade då de ansåg sig maktlösa över trafikköer, olyckor och dylikt.  

Resultaten av intervjuerna visade att vissa ville ha produkten i förarstolen och även använda den 
under körning, medan andra tyckte att passagerarstolen vore ett bättre alternativ, helst i 
kombination med möjlighet till att luta bak stolen för ordentlig avslappning. De områden på 
kroppen som chaufförerna vill ha masserade är främst rygg, axlar och nacke. Begreppet massage 
definierade förarna själva utifrån sina egna erfarenheter. Då det gäller aktivt sittande togs detta 
endast upp vid intervjuerna då begreppet ännu inte var aktuellt då enkäten skickades ut. 
Förtydligas ska att begreppet aktivt sittande förklarades för förarna som en liten ändring i 
sittställningen med jämna mellanrum under körning. Idén om en sådan funktion togs emot 
mycket positivt av de fyra intervjuade förarna, då alla var medvetna om att det fanns risker för 
den långvariga hälsan med så mycket stillasittande i arbete. Samtliga upplever att en monoton 
sittställning ger stela muskler och en av dem berättade om domningar och svullnad i benen 
innan begreppet ens togs upp. Alla tycker att en variation med jämna mellanrum lindrar 
symtomen som uppkommer.  
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4.3 Identifierade problemområden för fjärrtransportyrket 
Det grundläggande problemet för den valda målgruppen, segmentet fjärrtransport, är att 
chaufförer tvingas sitta stilla många timmar i sträck med bara korta raster emellan. Detta är 
extremt svårt att avhjälpa om inte en total modifikation av fordon som de ser ut idag sker, 
alternativt att lagkraven för denna typ av arbete kraftigt ändras. 

De identifierade problemområdena från litteraturstudie och förarnas egna erfarenheter stämmer 
väl överrens. Tre huvudproblem identifierades, vilka är: 

 Kors- och ländryggsproblem samt nackproblem. Både tillfälligt spända, värkande muskler 
och utvecklade belastningsskador.  

 Extremt statisk position av benen, då inaktiviteten är maximal på grund av farthållare. 

 Sömnproblem samt för låg kognitiv belastning. 

Ett annat viktigt resultat för utveckling av en framtida produkt handlar om kognitiv ergonomi. 
Allt för komplicerade inställningar av stolen kan vara ett hinder för användning av produkten, 
då många chaufförer redan idag drar sig för att justera stolen ordentligt innan de startar sitt 
arbetspass på grund av för många och för komplicerade reglage. 
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5. Massageteori 
En utförlig studie om massage utfördes uppdelad på en litteraturstudie och intervjuer. Den 
behandlade olika typer av massage, när och hur de olika teknikerna används, vilka effekter de 
medför (både fysiska och psykiska) samt potentiella riskfaktorer med behandlingarna. Syftet 
med studien var att erhålla en detaljerad bakgrund att utgå ifrån vid utveckling av produkten. 

Litteraturstudien genomfördes huvudsakligen genom att analysera tidigare forskning om ämnet, 
med fokus på forskningsartiklar från databasen PubMed och fem intervjuer utfördes med 
experter inom området; ergonomer, sjukgymnaster, massörer och läkare. Experterna fick i 
förväg veta att ämnet som skulle diskuteras var massagefunktion i lastbilshytt, och därefter 
startades en ostrukturerad intervju där deltagaren själv styrde samtalet till områden som han eller 
hon kände var viktiga.  

5.1 Massage och dess effekter 
Massage är ett vitt begrepp som visat sig vara mycket svårt att definiera. Ett exempel på 
definition som visar vidheten i begreppet är att massage är en strukturerad metod för att 
mekaniskt arbeta kroppens mjukvävnader; muskler, hud och bindväv. Detta kan göras med olika 
tekniker beroende på syftet med massagen samt den behandlade kroppsdelens egenskaper och 
kan variera mellan lätt beröring och avancerad massageterapeutisk behandling av skador. 
Massage kan utföras manuellt eller genom att använda mekanisk utrustning. 
(Nationalencyklopedin, 2012) 

De dokumenterade fysiska effekterna av massage inkluderar ökad blodcirkulation i det 
behandlade området. Detta ökar syresättningen av musklerna vilket gör dem mjuka och minskar 
spänningar, tillfälligt och lokalt. Långvarigt hårda och spända muskler är en av anledningarna till 
att belastningsskador uppkommer, huruvida massagens kortvariga effekter tillsammans med 
andra faktorer, såsom fysisk aktivitet, i någon mån kan förebygga dessa är inom forskarvärlden 
omtvistat. En annan viktig faktor är utsöndring av hormonet oxytocin vilket har kopplats till 
flera effekter i kroppen, både fysiska och psykiska2. De huvudsakliga fysiska effekterna är sänkt 
puls och blodtryck samt minskad mängd stresshormoner i kroppen. En studie visade att 15 
minuters massage på arbetsplatser under arbetstid resulterade i en signifikant, mätbar, sänkning 
av blodtryck vilket indikerar sänkt stressnivå (Cady & Jones, 1997). Oxytocin kallas i vardagligt 
tal ibland för “må bra-hormonet”, vilket är ganska talande för dess effekter då de psykiska 
effekterna kopplade till hormonet är ökad avslappning och ökat välbefinnande (Wigforss Percy, 
2006, 46-50).  Oxytocinet är också anledningen till att man kan känna sig sömnig och trött efter 
en behandling, vilket direkt hör ihop med tidigare nämnda effekter. Hur pass påverkad man blir 
av massage, framförallt hur sömnig och avslappnad man blir, är högst individuellt3. Det finns 
inga allmänt accepterade längder av vilotider efter olika massagebehandlingar och 
rekommendationer är individuella från olika utförare. Uppfattningarna går bland de intervjuade 
isär gällande huruvida kortare massagesessioner kan verka uppiggande snarare än avslappnande. 
Att det skulle vara på detta viset finns dock inga vetenskapliga belägg för. 

5.2 Olika typer av massage  
Massage har i tusentals år använts i många olika kulturer, på grund av detta finns många olika 
typer av behandlingar, vilka har utvecklats med olika fokus beroende på hur den kulturella 

                                                   
2 Abrahamsson, Christian; massör och naprapat på Scania AB, Södertälje. 2012. Intervju 2012-03-22. 
3 Daniels, Maria; sjukgymnast och massör. 2012. Telefonintervju 2012-03-22. 
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historien sett ut. Ett exempel är kinesisk massage, som härstammar från traditionell kinesisk 
medicin, där målet är att stimulera kroppens självläkande förmåga snarare än att behandla en 
viss sjukdom. Japansk massage, Shiatsu, har utvecklats från taoismen och kinesisk medicin. Den 
bygger på att speciella punkter utsätts för tryck samt sträckning och vridning av leder med syftet 
att få kroppens energi att flöda fritt. En annan liknande massagebehandling är så kallad 
energimassage, vilken har sina rötter i både kinesisk och japansk kultur. Den är annorlunda från de 
flesta andra metoder eftersom tanken är att mottagaren efter behandlingen ska känna sig pigg 
och alert. Detta ska ske genom att öka energi-, lymf- och blodflödet i kroppen med stimulering 
av vissa bestämda punkter i kroppen enligt österländsk teori. Det finns dock inga vetenskapliga 
bevis för att metoderna har dessa påstådda effekter.  

Den mest förekommande metoden i västvärlden är klassisk massage, även kallad svensk massage.  
Hud och muskler behandlas här genom att smeka, pressa och stretcha musklerna för 
avslappning och ökning av blodcirkulationen. Denna massagemetod bygger på människans 
fysiologi och anatomi och fem olika tillvägagångssätt kan användas, kombinerade 
eller separat, beroende på syftet med massagen: 

Efflurage: Blodcirkulationen ökar och mottagaren slappnar av genom att strykningar utförs med 
handflatan mot huden. När denna metod används fristående kallas den avslappningsmassage.  

Petrissage: Huden knådas med kraft för att öka cirkulationen och elasticiteten i mjukvävnaden. 
Målet med denna behandling är att minska muskelspänningar.  

Friktion: Denna teknik ökar cirkulationen ytterligare och sträcker utöver det ut muskelfibrerna. 
Den är särskilt avsedd för muskler och kan orsaka skador på den överliggande vävnaden om den 
inte har förbehandlats ordentligt.  

Tapotement: En djup vibration uppnås i muskelvävnaden genom applicering av snabba, lätta, 
rytmiska knackningar. Detta görs för att stimulera olika kroppsdelar/funktioner, t.ex. 
nervsystemet eller lymfflödet. 

Den femte varianten av klassisk massage används ofta i sportsammanhang och innebär högre 
intensitet samt större kraft. Syftet är att optimera blodcirkulationen i musklerna för att öka 
elasticiteten och syreupptagningen. Denna massage bör inte pågå i mer än 10-15 minuter på 
samma muskelområde och utförs antingen under uppvärmning (för att öka prestanda) och/eller 
direkt efter aktiviteten (för att stödja återhämtningsprocessen). (Wigforss Percy, 2006, 70-75) 

5.3 Fysiska riskfaktorer gällande massage 
Skador orsakade av massage är i allmänhet sällsynta, men vid allt för mycket pålagd kraft är det 
möjligt att frakturer eller skador på levern eller nerver kan uppstå. Massage bör vidare undvikas 
i kombination med vissa medicinska problem, såsom infektioner eller osteoporos (spröd-
skelettsjukdom). Personer med befintliga skador, t.ex. idrottsskador och öppna sår, bör 
vara försiktiga med massagebehandlingar (Wigforss Percy, 2006, 75-76). Vad gäller befintliga 
arbetsskador för lastbilschaufförer som har orsakats av exempelvis vibrationer kan viss 
massagebehandling, t ex vibrationsmassage, vara olämplig men utgör ingen större hälsofara. Vid 
akuta skador som diskbråck bör massage helt undvikas3. 

5.4 Massage i sjukvården och friskvården 
Idag används massage främst i friskvården, även om det också förekommer i medicinsk 
behandling. Inom sjukvården används dock massage i de flesta fall som komplement till andra 

                                                   
3 Daniels, Maria; sjukgymnast och massör. 2012. Telefonintervju 2012-03-22. 
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behandlingar, och det är mycket ovanligt att massageterapi ses som en fristående behandling av 
sjukdom eller smärta 3. Detta beror på att massageterapi, som nämnts tidigare, har positiva 
effekter både fysiskt och psykiskt, men att dessa effekter är begränsade till välbefinnande och 
inte har några beprövade, långvariga, fysiska effekter. 

Ämnet är vida diskuterat och det har genomförts många studier som visar mycket större effekter 
av massage än vad som är allmänt accepterat idag, de mest förekommande behandlar 
smärtlindring och stressreducering. En studie med smärtfrågeformulär avslöjade både betydande 
smärtlindring i ryggen och minskade känslor av ångest, depression och sömnlöshet. 
Massagebehandlingen pågick under fem veckor och resultaten påvisades både under och efter 
behandlingen (Field, 2007). Deltagarna i studien led av kronisk smärta i nedre delen av ryggen. 
Under en annan studie, som visar samma resultat (Hernandez-Reif, 2000), mättes nivåerna av 
dopamin och serotonin (signalsubstanser som påverkar humöret positivt) kontinuerligt. 
Resultatet visade att nivåerna efter den sista behandlingen var signifikant högre än när studien 
inleddes. Om detta berodde på minskad smärta eller minskad depression var dock oklart. Inga 
långsiktiga uppföljningar genomfördes i de studier som nämns ovan, vilket innebär att 
effekterna på lång sikt inte kan bevisas. Andra studier där uppföljningar skett i upp till ett år 
efter behandlingen avslutats visar dock att stora förbättringar angående smärta och rörlighet kan 
upptäckas under denna tidsperiod (Cherkin, 2001). Det finns många fler studier av den typ som 
nämnts ovan, och de alla har samma slutsatser, effekterna av massage är betydande i form av 
smärtlindring, ångestdämpning, sömnförbättring och ökad rörlighet. Allt detta under 
behandlingsperioden, men i många fall långt efter avslutad behandling. 

5.5 Aktivt sittande 
Under bakgrundsstudien framträdde ett relativt nytt begrepp kopplat till friskvård som har 
många likheter med massage: aktivt sittande (e. active/dynamic sitting). Det har ingen vedertagen 
definition utan beskriver allmänt produkter som uppmuntrar rörelse under sittande utan att 
användaren medvetet behöver åtgärda något (Lueder, 2005). Syftet är att undvika fysiskt obehag 
och eventuellt förebygga de belastningsskador som kan följa långvarigt statiskt sittande. En stor 
del av utförd forskning inom området behandlar utrustning till rullstolsburna människor som är 
väldigt utsatta i detta sammanhang. Då riskerna med stillasittande uppmärksammas mer och mer 
kommer det fler produkter som även riktas mot friska människor med statiska arbetsställningar.  
De flesta av dessa produkter varierar sittställningen genom antingen rörliga sätesdelar och/eller 
ryggstöd så att användaren tvingas till fysisk anpassning. Dessa rörelser aktiverar musklerna och 
hindrar statisk belastning, vilket har positiva effekter även på leder, ligament och senor, samt 
ökar blodcirkulationen. Påtvingad aktivering av benmuskler och/eller byte av tryckpunkter på 
säte bidrar till ökad blodcirkulation i kroppens nedre del och kan bl.a. minska risker för bildning 
av blodproppar4. Dessa faktorer förväntas även ha en uppiggande påverkan och fysiska rörelser i 
allmänhet kan minska vanligt förekommande muskelspänningar i rygg, nacke och axlar. 

En studie har gjorts på utrustning som åstadkommer kontinuerliga rörelser av ryggraden 
(CPLSM - continuous passive lumbar spinal motion) under sittande, The BackCycler® System. 
Den består av luftkuddar som placeras mellan rygg och ryggstöd och blåses upp och töms i olika 
cykler för att skapa en ryggradsrörelse som kan liknas med att långsamt växla mellan en sittande 
ställning utan stöd till stående ställning. Deltagarna bedömde att en hastighet på 45-60 sek på 
uppblåsning/tömning av luftkuddarna var lämplig för att funktionen skulle vara bekväm och 
inte kännas störande. Rörelsen varierar belastningen mellan olika muskel- och ligamentgrupper 
                                                   

3 Daniels, Maria; sjukgymnast och massör. 2012. Telefonintervju 2012-03-22. 
4 Gerber, Hilmar; allmänläkare på Scania AB, Södertälje. Intervju 2012-03-22. 
 



16 
 

vilket ger dem periodisk avlastning. Resultat av tester genomförda under två tillfällen, med 
respektive utan CPLSM, på personer utan tidigare ryggproblem under simulerad körning visar 
att deltagarna upplevde ökad komfort (speciellt i nedre del av rygg) samt mindre stel- och 
trötthet med utrustningen än utan.  Tester gjorda på professionella förare med befintliga 
ryggproblem där utrustningen provades under deras vanliga arbetspass visade även liknande 
positiva resultat. Genom att mäta deltagares längd före och efter sittperioder visades att rörelsen 
minskade krympning av ryggraden vilket kan bero på minskat tryck och ökad näringstillförsel till 
diskarna. Både objektiva mätningar, med hjälp av EEG, och subjektiva mätningar visade en 
tydlig positiv effekt vad det gäller förares pigghet under användning av utrustningen. Dessa 
positiva effekter kan kopplas till att själva ryggraden rör sig snarare än att endast kroppens 
mjukvävnader arbetas som vid vibrationer och massage, samt att förändringen sker så pass 
långsamt att den inte distraherar. (Hazard, 2000) 

Både stora rörelser, makro-rörelser, och mindre rörelser, mikro-rörelser, är viktiga för den 
fysiska hälsan men det är viktigt att rörelserna utförs på rätt sätt. Felaktiga rörelser kan förvärra 
situationen och ge upphov till nya riskfaktorer. Det mest effektiva sättet för att behålla en 
hälsosam sittställning under längre tid är att kontinuerligt variera mellan olika naturliga och 
centrerade ställningar, vilket t.ex. kan utföras med hjälp av en stol som dynamiskt växlar mellan 
olika bestämda positioner. (Lueder, R. 2005) 

5.6 Resultat av massagestudie 
Massage är ett område där det råder många delade meningar om dess verkan och effekt. Vissa 
effekter är dock påvisbara och utan tvekan verkliga. Då det handlar om lokalt ökad 
blodcirkulation, tillfällig uppmjukning av masserad muskulatur, lägre hjärtrytm, lägre blodtryck 
och reducering av stresshormon är de allra flesta inom forskarvärlden överrens. Det som inte 
kan bevisas är hur stora och långvariga effekterna blir. Därför är det svårt att motivera massage i 
ett rehabiliterande syfte. Huruvida man kan motivera behandlingen i förebyggande syfte då det 
gäller uppkomst av belastningsskador är omtvistat, men forskningen är ännu för otillräcklig för 
att bekräfta varken eller.  

Då beläggen är oklara för hur uppiggande eller avslappnande massage kan vara är det svårt att 
avgöra om behandlingen är lämplig att använda i trafiken. Att utveckla en produkt som påverkar 
förarnas körförmåga negativt är naturligtvis inget man strävar efter vilket kräver att utförliga 
tester behöver genomföras under utvecklingsarbetet. 

Aktivt sittande är inte en direkt form av massage, men känns aktuell för chaufförerna och deras 
arbetssituation. Då beläggen är stora för riskerna med för mycket stillasittande och denna metod 
har en förebyggande effekt gällande bl.a. minskad risk för ventromboser i benen, kan detta vara 
ett bra alternativ, speciellt under körning.  

Ett viktigt resultat av massagestudien är att ”aktivt sittande” och ”massage” båda är 
svårdefinierade begrepp utan någon identifierbar gräns sinsemellan. Båda behandlar olika sätt att 
aktivera kroppens olika delar och åstadkomma påtvingade rörelser. Detta kan gälla kroppen i 
helhet eller endast begränsade områden, antingen enbart mjukvävnader eller också rörelser av 
själva skelettet. Det visade sig även att skillnaden är extremt subjektiv då olika individer 
upplever, och därmed definierar, rörelserna på olika sätt. Skillnaden på begreppen kan 
exempelvis kopplas till rörelsernas hastighet då långsamma rörelser är länkade till aktivt sittande 
medan snabbare förändringar bidrar med en mer massageliknande effekt. Däremot är det inte 
möjligt att definiera var denna gräns går eftersom det är en subjektiv bedömning. Då denna 
slutsats hade gjorts var begreppen inte längre aktuella, även om metoderna är det, och kommer 
inte att användas vidare i arbetet vad det gäller utveckling av produkten.  
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6. Produkter för massage och aktivt sittande 

En kartläggning av befintliga produkter inom det berörda marknadsområdet gjordes för att 
utöka kunskapen om de olika tekniker som finns och hur de används i nuläget. Scanias 
stolsortiment undersöktes noga för att få en förståelse för de möjligheter som finns för 
produkten och hur de befintliga teknikerna kan utnyttjas. Syftet med marknadsundersökningen 
var även att analysera på vilket sätt produkterna profileras. Detta innefattade både 
konkurrentlösningar inom lastbilsmarknaden samt liknande funktioner i personbilar. Stort fokus 
lades även på att undersöka olika sorters massageutrustningar och andra produkter som har 
tagits fram för att underlätta/förebygga problem för stillasittande personer. En patentsökning 
gjordes för massagefunktion i fordon för att ta reda på vilka tekniska lösningar som har tagits 
fram men ännu inte finns i produkter på marknaden. Olika stolar och massagedynor testades för 
att få en känsla för hur de olika produkterna skiljer sig åt.  

I texten används begreppen "massage" och "aktivt sittande/active sitting" utifrån vad 
tillverkarna använder i sina produktbeskrivningar. 

6.1 Scanias lastbilsstolar  
Scanias lastbilsstolar tillverkas av leverantörer och finns i olika varianter, både vad det gäller 
förarstolar och passagerarstolar. Samtliga har dock samma uppbyggnad av en metallstomme 
täckt med skum, av ca 45 mm tjocklek, och klädsel. Förarstolen kommer i fyra olika modeller; 
lyx, medium, basic och static, och priset varierar kraftigt. Passagerarstolen kan väljas som basic 
static, fällbar eller som en bänk för två personer. Figur 3 visar en lyxstol med och utan tyg samt 
metallplåten i sätet och ryggstödets stomme. 

   
Figur 3. Ett exempel på de varianter som finns av Scanias lastbilsstolar.  

Basic, static och basic static, samt övriga passagerarstolar, är de billigare och enklare stolarna 
med endast lägesjusteringar. De dyrare stolarna lyx och medium är luftfjädrade och har flera 
justeringsmöjligheter, detta innebär justerbar dämpning, svankstöd, sidostöd (endast lyx) och 
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sittdjup. Svank- och sidostöd består av luftblåsor som fylls och töms med hjälp av tryckluft och 
är placerade bakom stolsskummet. Hur mycket stolarna kan lutas bakåt beror på omgivningen i 
hytten. Samtliga av förarstolarna kan justeras i höjdled med hjälp av tryckluft och förflyttas 
horisontalt.  Till dessa finns det även vissa tillval som värme och armstöd. Värmeslingorna är 
placerade i ytterskiktet på skummet i både säte och ryggstöd. Ett ytterligare kundval kan även 
vara ventilation i stolen vilken består av två fläktar placerade i den bakre delen av sätet och/eller 
ryggstöd. Klädsel kan väljas i olika material, läder, velour, stickat eller vinyl.  

Trots att stolarna beställs och tillverkas av leverantörer måste de uppfylla Scanias 
kravspecifikation. Stolen skall vara dimensionerad för personer som definieras av 5e percentilen 
kvinna till och med 95e percentilen man baserat på den Europeiska populationen. Stolen skall i 
så stor grad som möjligt vara uppbyggd av moduler och vara anpassad till vikter mellan 50 kg 
och 140 kg. Skum i både säte och ryggstöd skall ha för föraren tillfredsställande 
dämpningsegenskaper och god tryckfördelning. Sittställningen skall kunna varieras under 
körning utan svårigheter och tillåta enkel i-och urstigning ur hytten. För att undvika 
arbetsrelaterade skador på grund av vibrationer skall dämpningen minska accelerationer i sätet. 
Stolen är kopplad till tryckluft som vanligtvis varierar mellan 8 och 9 bar, under kortare perioder 
kan dock trycket uppnå 13 bar. Alla pneumatiska system kopplade till tryckluften i bilen bör ha 
en övre tryckgräns på mer än 25 bar.  

6.2 Massageprodukter i lastbilar  
Integrerad massagefunktion i lastbilsstolar är än så länge begränsat till Mercedes nysläppta 
Mercedes Actros för fjärrtrafik, som kommer att erbjuda massagefunktion i förarsätet som extra 
tillval till två olika stolstyper. Dessa är de luftfjädrade klimat- eller komfortstolarna som är av 
den lyxigare varianten och erbjuder till exempel anpassningsbart stöd för skuldror, integrerad 
bälteshöjdinställning samt bortledning av överskottsvärme och fukt. 

Tekniken som har använts för massagefunktionen är tryckluft där sju olika horisontella 
luftkuddar i ryggstödet blåses upp och töms i turordning så att en rullande effekt uppstår längs 
ryggen, se figur 4. I reklam från Mercedes själva påstås att massagefunktionen förebygger 
ryggspänningar, produkten profileras alltså som en friskvårdsprodukt. Inga prisuppgifter för 
produkten fanns att tillgå då undersökningen gjordes. (Mercedes-Benz, u.d. a)  

 
Figur 4. Förmodat utseende på massagefunktionen i Mercedes Actros (Mercedes-Benz, u.d. b). 
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6.3 Produkter i personbilar för massage och aktivt sittande  
Några personbilstillverkare erbjuder massage och aktivt sittande i sina stolar. Gemensamt för 
dessa är att möjligheten finns i de dyrare varianterna och marknadsförs som ett lyxigt tillval för 
ökat välbefinnande under körning. Prisuppgifter för en active-sitting-produkt i sätet, på BMWs 7-
seriebilar, med två kuddar var 9000 kr inklusive moms. Prisuppgifter för massagesystem för rygg 
har inte hittats. Alla biltillverkare använder tryckluft i sina massagefunktioner. Denna används 
för att blåsa upp och tömma luftblåsor, placerade i ryggstöd och/eller säte, i olika sekvenser.  
De flesta biltillverkare använder sig av 8-12 luftkammare för att åstadkomma en rullande 
massageeffekt i ryggen. Mest förekommande är att funktionen är ett tillval och att den går att få i 
både fram- och baksäten, även om undantag förekommer. Endast en biltillverkare, BMW, 
erbjuder inte massage i förarstolen, däremot kan en rörlig sätesdel väljas till för att aktivera 
ryggen under längre körningar (Audi AG, 2011; Mercedes-Benz, u.d. c; BMW Sverige AB, 2009; 
BMW AG, 2012; Lexus. u.d.; Quick, 2008). För mer utförlig information om de olika bilarna, se 
bilaga 2. 

6.4 Massageprodukter utanför fordon 
På marknaden idag finns allt från avancerade massagefåtöljer till små enkla massagedynor för 
hemmabruk, till arbetsplatsen eller till bilen. En massagefåtölj ligger prismässigt på ca 20 000 kr, 
en kontorsstol på ca 3000 - 4000 kr, en fullstor massagedyna med sätesdel på ca 2000 - 3000 kr 
och de minsta dynorna kostar ca 1000 kr. I princip alla använder sig av samma teknik; en rörlig 
mekanisk konstruktion i form av massagehuvuden (rullar eller kulor) som roterar och förs upp 
och ned längs ryggen med hjälp av elmotorer. De manövreras via en liten panel direkt på 
produkten eller med en fjärrkontroll. Området för vilket massagen kommer åt varierar beroende 
på produkt, vissa massagefåtöljer har förutom rygg- och nackmassage även massage för benen, 
medan de minsta dynorna kan flyttas runt mellan olika mindre områden som nacke, övre rygg, 
nedre rygg och lår. Massagedynor och enklare kontorsstolar med både säte och rygg har oftast 
begränsat massageområdet till ryggen, men kan ha värme för rumpa och lår. Figur 5 visar några 
av de produkter som analyserats. 

 
Figur 5. Olika sittdynor och stolar med massage (Tretti.se. u.d. a-d). 

Massagemetoderna som används i dynorna och de enklare kontorsstolarna är i princip alltid 
desamma, och kallas i produkterna Shiatsu-massage och rullande massage. Shiatsu-massage 
innebär att huvudena roterar samtidigt som de förs upp och ned längs ryggen, vilket ger en 
djupgående knådande effekt. Vid rullande massage förs huvudena upp och ned utan att de 
roterar samtidigt, vilket ger effekten att musklerna sträcks ut på längden. Två så kallade dubbla 
massagehuvuden är ofta det som används för ryggpartiet, de består av två olika stora kulor som 
roterar kring en mittpunkt. I de fall dynan erbjuder nackmassage är detta oftast gjort i en separat 
övre del som buktar utåt för att komma åt nackmusklerna. Detta innebär att separata 
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massagehuvuden, i form av roterande cylindrar, används i denna del. Vissa dynor erbjuder även 
punktmassage, där huvudena kan flyttas runt till önskat ömmande område med en fjärrkontroll. 
Det är inte ovanligt med manuell personanpassning där längden på ryggen kan anpassas precis 
som avståndet mellan de två parallella massagehuvudena. Många lite dyrare produkter har 
vibrationsmassage som tillägg till de både metoderna. Även värme är vanligt som tillval till 
massageprogrammen. Figur 6 visar en massagedynas uppbyggnad. 

 
Figur 6. En massagedyna med mekaniska massagehuvuden (Tretti.se. u.d. e). 

Massagefåtöljerna använder likadan teknik, men har oftast upp till sex massagehuvuden istället 
för två. Som komplement till dessa finns i många fall lufttrycksmassage för rumpa, lår och vader. 
Anpassning för olika kroppsformer kan ske automatiskt genom att stolen scannar av formerna 
och anpassar sig till dessa innan behandlingen startar. Massagemetoderna är även de flera, där 
tillägg till shiatsu och rullande massage ofta är intensivt klappande och avslappnande mjuk 
massage.  

6.5 Produkter för aktivt sittande utanför fordon 
Det finns många olika produkter på marknaden som bygger på principen för aktivt sittande. 
Den allra enklaste är en vanlig uppblåsbar träningsboll som används istället för kontorsstol. Den 
kräver en konstant aktiv coremuskulatur (dvs. huvudsakligen mage och nedre del av rygg) för att 
hålla balansen och håller därmed kroppen rörlig. Det finns många varianter på detta koncept i 
form av olika stolar och pallar med antingen rörlig sätesdel eller ostadig nederdel som kräver 
stimulerade muskler för att hålla sittställningen. Det finns även ett utbud av dynor som placeras 
på befintlig stol, varav de flesta använder luft för att göra sittunderlaget instabilt. Figur 7 visar 
några av de befintliga produkterna som profileras som active sitting-produkter. 

  
Figur 7. Produkter inom kategorin aktivt sittande (Back in Action. u.d.; Swopper – Active Sitting For A 

Healthy Back. u.d.; Mashable Tech. u.d.; The Better Back Store. u.d.) 

Marknadsundersökningen visade att det finns många produkter som har tagits fram för att 
underlätta för personer som tvingas till långvarigt stillasittande. Detta gäller främst rullstolsburna 
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människor med ökad risk för trycksår. Vissa av dessa marknadsförs dock även för 
lastbilschaufförer och andra som sitter länge i samma ställning i arbetet. Ett exempel är Best Seat-
dynan vars funktion definieras som aktiv massage. Den består av flera olika luftutrymmen som 
fylls respektive töms i en specifik sekvens för att variera tryckpunkter på rygg, höfter och sittben 
samt öka blodcirkulationen i kroppens nedre del. Syftet är att förebygga smärta, minska trötthet 
och minimera risker för fysiska problem som svullna ben och ryggont m.m. (The Best Seat, 
2007). Figur 8 visar dynan med och utan klädsel samt en variant som marknadsförs för 
rullstolsburna, Airpulse PK, vilken består av luftkuddar i olika former som är dimensionerade för 
att avlasta sittben och förbättra sittställningen. I denna variant fyller och tömmer användaren 
själv lämpliga områden (Aquila Corporation - Wheelchair Cushion Systems, u.d.). 

 
Figur 8. Best Seat-dynan och Airpulse PK-dynan (Aquila Corporation - Wheelchair Cushion Systems, u.d.). 

6.6 Patenterade lösningar på massagefunktion i fordonsstol 
En patentsökning gjordes gällande massagefunktion i fordonsstolstol för att få en uppfattning 
om vilka olika idéer och lösningar som finns för just fordonsbranschen. Sökorden som 
användes var ”fordonsstol + massage” men lösningar för aktivt sittande var inkluderade i många 
av koncepten. Många olika lösningar hittades, de flesta uppbyggda av mekaniska konstruktioner 
och avsedda för personbil. Vissa applikationer för lastbil hittades dock. Nedan följer en 
sammanställning av resultaten och ett urval av de patenterade lösningarna finns att skåda i bilaga 
3.  

De mekaniska lösningarna består oftast av rörliga hjul, kulor eller cylindrar som på ett eller annat 
sätt rör sig i ryggstödet för att skapa tryck på muskulaturen. Exempel på genomförande av 
rörelserna är band som förs runt en bana i stolens ryggstöd med kulorna påmonterade eller 
magnetiska fält som förflyttar dem. Andra mekanismer inkluderar rörliga plattor som höjs och 
sänks med motorer och kugghjul för att påverka ryggen, t.ex. en patentsökning av SAAB Scania. 
Andra biltillverkare har även konceptlösningar med komplicerade konstruktioner, t.ex. har Audi 
runda skivor som trycks mot ryggen med elektromekanisk styrning. Vissa av utrustningarna 
bidrar även med vibrerande massage. Några problem med dessa lösningar som nämns i 
bakgrunden för flera av patentsökningarna är att mekaniska konstruktioner kan bli kostsamma, 
låta mycket och behöver stort utrymme i stolen samt riskerar mycket slitage på tygklädsel.  

Ett flertal lösningar som åstadkommer rörelser i stolen genom att använda olika formade 
utrymmen som fylls och töms av en fluid hittades. Luft var det absolut vanligaste mediet då 
problem i samband med läckage kan undvikas. I vissa av dessa patent har även sittdynan 
integrerats, till skillnad från de mekaniska konstruktionerna. Utrymmena har mycket varierande 
form, material och struktur, t.ex. hopsvetsade plastskikt, gummiblåsor eller luftbälgar, och 
placeras i olika områden och i olika mönster i stolen. Många biltillverkare har koncept med 
denna teknik t.ex. MAN, Toyota, Daimler (för Mercedes Benz S-klass serien) och Audi. 
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Rörelserna i sätet är i de flesta fallen beskrivna som active sitting-rörelser men ett fåtal har även 
massagerörelser som i ryggen. 

En del utstickande koncept hittades också, t.ex. utrustning speciellt anpassad för att massera 
nedre delen av benen med syftet att öka blodcirkulationen och minska risk för bildning av 
blodproppar. Även denna konstruktion åstadkom massagen med luftkuddar. Andra produkter 
fokuserade på nackområdet. 

6.7 Test av produkter för massage och aktivt sittande 
För att få grepp om vad som skiljer de olika produkterna och teknikerna åt testades dynor, 
fåtöljer, pilatesbollar och förarsäte i personbil med massagefunktion.  

Skillnaden mellan att använda lufttryck och rörlig mekanisk konstruktion  för massage visade sig 
vara stor. Lufttrycksmassage ger en väldigt lätt rullande massage, och trycket mot kroppen blir 
betydligt mindre än vid mekanisk massage som ger en hårdare, mer djupgående och rejäl 
behandling av muskulaturen. Lufttrycksmassagen liknar mer det som beskrivits som 
avslappningsmassage än den shiatsu och rullmassage mekanisk massage ger för knådning eller 
sträckning av muskler. 

Med båda metoderna blir massagen mindre intensiv ovanför det nedre skulderpartiet då 
behandling utförs i sittande ställning. Detta beror på att den egna kroppsvikten styr hur stort 
motståndet blir då de masserande elementen trycks mot kroppen. Ju större motstånd, desto 
hårdare massage. Själva lutningen av ryggstödet spelar därför stor roll i hur intensiv massagen 
blir. Vid körning sitter de flesta relativt upprätt, där den ultimata vinkeln mellan sittdyna och 
ryggstöd är 110 grader (Scania Driver Care, u.d.). Sätets lutning framåt är begränsad då risk finns 
att föraren glider under bältet vid en kollision om denna lutning är för kraftig. Vid observation 
av fjärrtransportförare satt alla observerade i en sådan position att en luftspalt mellan ryggstöd 
och förare uppstod från det nedre skulderpartiet och uppåt. Detta gör att det blir svårt att få 
effekt på nacke och skuldror. Vissa dynor som testades hade en egen utbuktande nackkudde, 
vilket förbättrade situationen, men i sittande ställning blir effekten att huvudet åker framåt när 
massagehuvudena trycker mot nacken och full effekt uteblir. 

Produkterna för aktivt sittande som provades var pilatesbollar och Best seat-dynan. Syftena med 
dessa två produkter skiljde sig mellan varandra, där pilatesbollen gav en tydlig stimulans av core-
muskulaturen då denna fick arbeta för att hålla ryggen upprätt och balanserad. Dynans syfte var 
som tidigare nämnts att variera tryckpunkter på låren och öka blodcirkulationen i benen. 
Känslan var att detta uppfylldes, då varierad tryckbelastning kunde uppfattas under testningen. 
Huruvida en ökning av blodcirkulationen uppstod gick inte att bekräfta.  
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7. Riktlinjer för utvecklingsarbete av aktiv förarstol 
De resultat och slutsatser som dragits av bakgrundsstudien sammanfattades för att ta fram en 
behovsprofil med syftet att tydliggöra och definiera projektets riktning. Detta arbetades vidare 
för att definiera en grund för det kommande utvecklingsarbetet. Resultatet, och därmed 
riktlinjerna för funktionen, sammanfattas nedan och arbetsgången förklaras i kommande avsnitt.  

Förarnas behovsprofilering, med utgångspunkt i de fysiska problem som identifierats och analys 
av tänkbara förbättringsmöjligheter, ledde till att den produkt som skulle utvecklas definierades 
som aktiv förarstol. De huvudsakliga kraven som ställdes på produkten listas nedan. 

 Den skall sitta i förarstolen. 
 Den får inte vara trafikfarlig. 
 Rörelsen skall agera i säte och kors/ländrygg. 
 Den skall kunna användas både under körning och i pauser. 
 Den skall vara avstängbar – skall inte försämra komforten i avstängt läge. 
 Den skall vara anpassad till en population definierad från 5e percentilen kvinna till 95e 

percentilen man för Europeisk befolkning. 

7.1 Framtagning av behovsprofil för fjärrtransportförare 
Då det tidigt i projektet visade sig vara mycket problematiskt att tydligt definiera 
produktfunktionen var det inte möjligt att ställa upp en tydlig kravspecifikation. För att projektet 
skulle kunna föras vidare frångicks termerna ”massage” och ”aktivt sittande” helt och en 
behovsprofil, baserad på målgruppens identifierade huvudproblem, ställdes upp genom ett 
flödesschema. Att ta hänsyn till både fysiska och mentala behov visade sig för komplicerat, och 
beslutet att utgå från de fysiska behoven i första hand togs. Syftet med behovsprofilen var att 
utifrån de tre huvudproblem som definierats i förarstudien identifiera en funktion som i första 
hand, på lång sikt, skulle kunna förebygga problem hos chaufförerna. Målet var även att utifrån 
profilen kunna identifiera grundläggande krav på funktionen och dess placering. Resultatet visas 
i figur 9 med utgångspunkt i förarnas problem på vänstersida för att sedan genom förenklad 
analys av orsaker och möjliga lösningar komma fram till en definition på produkten. Möjliga 
konsekvenser då problemen inte åtgärdas illustreras med mörkröda streckade pilar mellan orsak 
och lösning. 

 
Figur 9. Profilering av projektet med utgångspunkt i målgruppens fysiska problem. 
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Resultatet blev som kan avläsas en aktiv förarstol. Nästa steg i processen var att utvärdera 
funktionens påverkan på förarens mentala hälsa vilket utgör en väldigt viktig aspekt i projektet. 
Flödesschemat utvecklades, denna gång med utgångspunkt i den definierade funktionen. Nedan 
visas resultatet i figur 10.  

 
Figur 10. De möjliga konsekvenserna av funktionen med avseende på mental hälsa.  

En påtvingad rörelse under körning kan ha olika effekter på den mentala hälsan beroende på 
hur den utförs och hur den upplevs av individen. Då funktionen är tänkt att användas i 
samband med körning är det viktigt att undersöka vad den har för effekter på förarens 
körprestation, framfört allt om den är avslappnande eller uppiggande. Vidare är det viktigt att 
utreda den kognitiva belastningen som följer, då den antingen kan medföra minskad mental 
trötthet och därmed ha positiv påverkan på den mentala hälsan eller upplevas som störande och 
dra uppmärksamhet från trafiken. Detta behöver utredas med hjälp av prototyper och 
användartester för att produkten ska ha de positiva effekter som önskas.  

Flödesschemat utvecklades ytterligare utifrån den framtagna definitionen. Detta gjordes för att 
identifiera de krav som ställs på produkten vilka ledde vidare till att placeringen av funktionen 
kunde definieras. Resultatet visas i figur 11. 

 
Figur 11. Krav på funktionen och konsekvenser. 

Ur behovsanalysen identifierades därmed placeringen av funktionen till förarstolen. Detta för att 
möjligheten att kunna förebygga problem skulle finnas, vilket kräver att funktionen ska kunna 
användas under körning. I kombination med kravet att funktionen skall vara avstängbar och inte 
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agera störande i avstängt läge gör att det aktuella området är kors- och ländrygg samt säte och 
lår. Andra områden ansågs inte kunna påverkas utan större modifikation av stolen. Utöver dessa 
krav ställdes ännu några grundläggande krav, som var frikopplade från behoven, upp på 
funktionen. Riktlinjerna är punktade i början av detta avsnitt.  

7.2 Underlag för konceptutveckling av rörelser och teknik 
Eftersom själva rörelserna inte kunde definieras tydligt ansågs det lämpligt att tidigt ta fram en 
enkel funktionsmodell för att testa olika rörelsemönster och parametrar. Med grund i stolens 
dimensioner och de önskade effekterna av rörelserna, enligt flödesschemat i behovsprofilen, 
definierades en rörelsematris som funktionsmodellen skulle uppfylla. Denna består av 24 celler 
som skall kunna röra sig oberoende av varandra. Nedan förklaras hur matrisens dimensioner 
och de olika rörelsemönstren definierades. 

Stolens dimensioner användes som utgångspunkt för att definiera geometrin på modellen för att 
den skulle kunna testas i den miljö den färdiga produkten är tänkt att användas. Det ansågs även 
lämpligt att samma modell kunde användas för att testa rörelser i både sittdynan och ryggstödet. 
Därför begränsades yttermåtten av sittdynans dimensioner, se figur 12. 

 
Figur 12. Funktionsmodellens geometri definierades efter stolens dimensioner.  

Olika rörelsemönster tänkta att testas definierades med avseende på de fyra punkter som 
flödesschemat visar; aktivera muskulatur, byta tryckpunkter, initiera rörelse av ryggraden och 
variera aktiv muskulatur. Tre rörelsemönster togs fram med inspiration från balansbollar för att 
variera aktiv muskulatur i ryggen och skapa rörelse av ryggraden, se figur 13 för tänkt effekt. 
Detta är tänkt att uppnås genom att dela in sittdynan i olika celler som höjs och sänks på olika 
sätt. Dessa rörelser ska ske långsamt och utan att kännas störande för chauffören.  

 
Figur 13. Ryggradens rörelse då kroppens sidor lyfts växelvis (US Autoparts, u.d.). 

Den första rörelsen innebär en tvådelad sittdyna där en sida åt gången höjs och de två andra ska 
medföra en roterande rörelse genom att höja och sänka delarna i cirkulärt mönster, se figur 14. 
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Figur 14. Rörelsemönster i sittdyna. 

Tre mönster togs fram för att genom långsamma upp- och nedrörelser byta tryckpunkter samt 
aktivera muskulaturen, tänkta att testas både på säte och lår samt rygg. Bredd på rader, kolumner 
och celler är definierade utifrån Best Seat-dynan, som har en bredd på ca 50 mm. Hälften av 
cellerna höjs om vartannat, se figur 15.  

 
Figur 15. Rörelser som varierar tryckpunkter. 

Ytterligare två mönster togs fram för att aktivera muskulaturen för ökad blodcirkulation. I detta 
fall genom snabbare rullande rörelse både i sittdyna och i ryggstöd, där en cell höjs åt gången 
men i snabb sekvens, se figur 16. 

 
Figur 16. Rullande rörelse i höjd- och sidled. 

Eftersom samtliga av dessa rörelser skulle testas med samma modell sattes alla dessa mönster 
ihop för att kunna definiera ett enda lämpligt sådant som skulle kunna användas för att utföra 
samtliga med minsta antalet celler som möjligt. Resultatet blev en matris bestående av 4x6 celler 
som ska kunna röra sig upp och ned oberoende av varandra, med mått enligt figur 17.  
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Figur 17. Den definierade rörelsematrisen. 

De önskade rörelserna kan då genomföras enligt figur 18. Alla kommande bilder på matrisen är 
orienterade så att den främre delen av sätet är nederst och den bakre överst. Grå fält i figurerna 
illustrerar kuddar i uppblåst läge. 

 
Figur 18. De definierade rörelsemönstren med matrisen. 
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Vad det gäller matrisens dimensioner i höjdled ansågs två mått vara väsentliga: tjockleken av 
matrisen i cellernas lägsta position, vilken är direkt kopplad till utrymmet i stolen, och den 
minsta höjdförändringen av cellerna som krävs för att åstadkomma fysiska effekter. Med 
avseende på den maximala minimumtjockleken som accepteras ansågs 15 mm vara lämpligt. 
Detta grundades i att det är måttet på kanten på sätesdelens metallskiva vilket betyder att 
modellen inte får sticka upp över denna kant. Dimensionen på den minsta höjdförändring som 
krävs för att kunna testa fysiska effekter grundades i tester som gjorts på befintliga produkter på 
marknaden och approximerades till 20 mm. Sammanfattningsvis definieras rörelsematrisen 
enligt figur 19. 

 
Figur 19. Den definierade rörelsematrisen med samtliga mått. 

Det som önskades testas med funktionsmodellen var de framtagna rörelsemönstren (både under 
och ovanpå stolsdynor), olika höjder på cellrörelser, upphöjnings/sänkningshastighet, de fysiska 
effekter detta orsakar samt den kognitiva belastningen. 
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8. Tekniska lösningar för rörelsematris 
En konceptgenerering på olika tekniker som kan användas för att åstadkomma de önskade 
rörelserna utfördes. Koncepten varierade från olika enkla mekaniska konstruktioner till 
avancerade hydrauliska system. De koncept som diskuterades mest listas nedan och visas i figur 
20. 

1. Rotation av axlar med excentriskt utformade alternativt halvcirkulära hjul orsakar höjdförändringar 
2. Ledade plattor höjs och sänks med hjälp av hävarmar/pumpar/motorer 
3. Variation av spänning i fjädrar leder till rörelser 
4. Luftkuddar blåses upp och töms i olika sekvenser  
5. Luftcylindrar/hydraulcylindrar lyfts upp och sänks 

 
Figur 20. Koncept på olika tekniker för att åstadkomma rörelse av cellerna. 

Med tanke på funktionens svårdefinierade natur ansågs det svårt att använda metoder som QFD 
eller Pughs matris för att jämföra de olika koncepten. Därför fördes en diskussion kring varje 
koncepts för- och nackdelar. Dessa jämfördes sedan med varandra för att undersöka om något 
koncept hade tydliga fördelar jämfört med de andra och kunde identifieras som det mest 
lämpliga för utveckling av en funktionsmodell. 

1. Excentriskt utformade hjul. Detta koncept kan inte uppfylla matrisens antal celler och storlek. 
Eftersom de exentriska hjulens rörelse skapas av axlar som löper längs med långsidorna 
respektive kortsidorna kommer det endast vara möjligt att uppnå rörelseceller som kan jämföras 
med en hel rad i den definierade matrisen. Systemets minsta tjocklek är direkt kopplad till den 
önskade höjden av rörelsen då hjulen kräver den diametern. Höjden går därmed inte att variera 
om det inte tillverkas flera olika hjul med olika diametrar för testning. Med fyra rader och sex 
kolumner finns det tio axlar som behöver styras antingen manuellt eller med motorer. Denna 
anordning kan vara komplicerad att konstruera och även hantera, speciellt med avseende på 
utrymme i och kring lastbilsstolen.  

2. Ledade plattor. Med plattor anpassade till cellernas storlek kan matrisens dimensioner uppnås, 
åtminstone tvådimensionellt. Konstruktionens uppbyggnad i höjdled kan kräva många 
komponenter vilka tar upp utrymme, men gör det möjligt att variera höjden inom ett intervall 
som bestäms av länkarmarna. Varje cell kräver någon sorts styrning och pålagd kraft för att 
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initiera rörelsen, dvs. en motor eller pump av något slag. Detta gör systemet icke-komprimerbart 
och kostsamt att ta fram. 

3. Fjädrar. Cylindriska skruvfjädrar med hög styvhet kan användas för att åstadkomma 
höjdskillnader. Antalet önskade celler kan bestämmas med samma antal fjädrar. Den lägsta 
nivån fås genom att trycka ihop fjädrarna och låsa fast dem i det läget, t.ex. med vajrar, och den 
högsta nivån fås genom att släppa låsningen så att fjädern expanderar. Höjder däremellan kan 
testas genom att variera vajerspänningen. Höjdskillnaden beror då starkt av förhållandet mellan 
den anlagda kraften (personens vikt) och fjäderns styvhet, samt att detta kommer variera över 
matrisen då trycket från kroppen fördelas olika över ytan. Eftersom fjädern behöver kunna lyfta 
på en person krävs det stor kraft för att trycka ihop den och åstadkomma rörelserna vilket kan 
bli svårhanterligt. 

4. Luftkuddar. Matrisens geometri kan uppnås med luftkuddar med samma dimensioner som 
cellerna. Dessa kan blåsas upp med tryckluft vilket finns tillgängligt i lastbilen. I vissa av Scanias 
stolar används luftkuddar till svankstöd och sidostöd vilket gör att luft redan finns kopplat till 
stolen. Den minsta tjockleken av systemet beror på materialtjockleken i kuddarna och 
dimensioner på luftslangarna. Detta gör att modellen kan göras väldigt komprimerad. Olika 
höjder kan testas genom att fylla kuddarna olika mycket, detta kan dock inte göras med stor 
noggrannhet då trycket kommer att fördela sig på olika sätt. Det kan även vara svårt att styra 
samtliga kuddar för att testa de olika rörelsemönstren. 

5. Luft/hydraulcylindrar. Cylindrar kan skapa alla de rörelser som önskas testas. Den minsta 
tjockleken av systemet är beroende av cylindrarnas längd och höjdförändringen beror av 
kolvlängden, vilket gör att den maximala höjdnivån endast kan bli dubbla cylinderhöjden. Annat 
alternativ är att använda en teleskopfunktion som kan öka den maximala höjden. Olika 
höjdintervall kan testas för att utvärdera rörelserna. Konstruktionen kan bli dyr och svår att 
styra.   

Med grund i denna diskussion ansågs konceptet som består av luftkuddar vara det mest lämpliga 
för att ta fram en enkel funktionsmodell. Detta beror huvudsakligen på luftens komprimerbara 
natur vilket är optimalt för ändamålet. Jämförelsevis är en stor nackdel med de andra koncepten 
att det är svårt att ”gömma” konstruktionen då den inte används och det finns en stor risk för 
försämrad sittkomfort. Vidare gäller för luftkuddarna att rörelsematrisens celler och dimensioner 
kan uppnås, samt att det finns tillgång till tryckluft i lastbilen och att den används till stolarna 
idag.  
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9. Manuell funktionsmodell med luftblåsor 
Modellens syfte var att undersöka en rad olika väsentliga faktorer, varav en av de viktigaste var 
att undersöka teknikens generella möjligheter och begränsningar. Huvudsyftet var dock att 
uppnå en grundförståelse för hur produktens funktioner kan tänkas utföras och vilka parametrar 
som var viktiga att definiera innan mer avancerade tester och modeller planerades. 

Inför framtagning av en första funktionsmodell studerades det material som fanns tillgängligt att 
arbeta med. Flera av Scanias stolsmodeller togs isär och pneumatiska system ur svank- och 
sidostöd analyserades. Systemet innefattar själva luftblåsorna, slangar med kopplingar, skarvar, 
inlopp för tryckluftsmunstycke samt manuella ventiler med knappenhet. Luftkuddarna ur dessa 
jämfördes även med luftkuddar tagna ur andra produkter. Vid analyserna användes tryckluft på 
7 bar för uppblåsning. Eftersom tillgången på kuddar var begränsad gjordes flera försök till 
modifikationer på både blåsornas storlek och höjd i uppblåst läge för att erhålla kuddar som 
uppfyller måtten i rörelsematrisen. Noggrannare beskrivning av dessa och samtliga resultat finns 
i bilaga 4. Slutsatsen av dessa analyser och försök var att någon kontroll av blåsornas höjd vid 
uppblåsning inte var möjlig och samtliga försök till modifiering av storlek gav otillräckliga 
resultat. De tillgängliga kuddarna fick därför användas i sin ursprungliga form och de som 
ansågs vara mest lämpliga (70 x 165 mm) motsvarar approximativt två rutor i rörelsematrisen, 
med 6 mm mellanrum mellan raderna och 20 mm mellanrum mellan de två kolumnerna. 
Matrisen krävde alltså en modifikation enligt figur 21.  

 
Figur 21. Den ändrade rörelsematrisen. 

Den nya matrisen medförde en viss problematik vad det gäller rörelserna som önskades testas. 
Vissa av rörelserna behövde justeras och andra elimineras helt. Detta gällde huvudsakligen 
rörelserna som skapades genom att höja och sänka kolumnerna i matrisen i olika sekvenser. 
Majoriteten av rörelserna kunde dock testas utan modifikationer eller anpassas på ett enkelt sätt 
och effekterna av de rörelser som var nödvändigt att eliminera förväntades kunna åstadkommas 
på andra sätt. Detta ansågs som en godtagbar kompromiss och modellbygget genomfördes.  

Luftkuddarna som användes är gjorda i PUR-plast (polyuretan). Det totala materialets tjocklek 
är ca 2 mm och höjden i uppblåst läge är ca 45-50 mm, se figur 22.  
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Figur 22. Luftkuddarna i funktionsmodellen. 

Ventilerna som var kopplade till det befintliga systemet avlägsnades ur stolen och användes till 
modellen. Dessa styrs manuellt med tvådelade knappar. Neutralläget för knapparna/ventilerna 
innebär att lufttillförseln är stängd och blåsan kan då varken tömmas på, eller fyllas med, luft. 
Knappens ena sida hålls nere för att få lufttillförsel och den andra sidan hålls nere för att öppna 
ventilen så att luften kan pressas ur blåsan. Tiden det tog att blåsa upp en kudde var ca 3-4 
sekunder och dubblades om två blåsor fylldes samtidigt genom samma ventil med ingående 
tryckluft på 7 bar.  Hastighetsstyrning av uppblåsningen med ventilerna var inte möjligt, därför 
testades att blåsa upp dem i pulser för att minska hastigheten. Detta blev så pass ryckigt och 
svårstyrt att det konstaterades att en snabb påluftning var det bästa alternativet i en manuellt 
styrd modell.  Sammanfattningsvis måste kontroll och variation av både höjd och hastighet 
därmed utelämnas i modellen. 

Figur 23 visar modellen hopsatt. Den består, i enighet med rörelsematrisen, av tolv luftkuddar 
monterade med något mellanrum på en plastplatta med spännband, se figur.  

 
Figur 23. Den manuellt styrda funktionsmodellen, tömd på, och fylld med, luft. 

Från varje kudde går en slang kopplad till en ventil. Tre ventiler sitter ihopkopplade i en 
plastkåpa och samtliga fyra ventilgrupper är samlade i en enkelt manövrerbar manuell styrenhet. 
Figur 24 visar styrenheten fram- och bakifrån. De manuella knapparna visas till vänster och 
ventilerna kopplade till slangarna till höger. Från varje grupp om tre ventiler går det varsin slang 
som kopplas ihop för att resultera i en enda slang som mynnar ut i ett tryckluftsmunstycke.  
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Figur 24. De pneumatiska ventilerna. 

Den totala tjockleken av själva matrisen i tömt läge, dvs. luftkuddarna tillsammans med 
plastplattan, är ca 3 mm, vilket uppfyller rörelsematrisens krav av minimummått i höjdled. Precis 
i ytterkanten av matrisen är dock tjockleken 6 mm vilket motsvarar slangarnas ytterdiameter. 
Kuddarnas maximala höjd i uppblåst läge är även större än den minsta accepterade 
höjdförändringen av matrisen. 
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10. Grundläggande tester av manuell modell 
Enkla grundläggande tester av modellen utfördes med projektgruppen och en kvalitativ 
testgrupp som testpersoner. Olika rörelsemönster testades och funderingar kring fysiska effekter 
och upplevelser antecknades. Under testerna observerades även kroppens rörelser och 
reaktioner samt luftkuddarnas form och funktion. 

10.1 Testupplägg 
Innan testerna startades ställdes stolen in enligt vad som är en ultimat körposition enligt Scania 
Driver Care (u.d.) för att få resultat som kan motiveras och kombineras med en rekommenderad 
sittställning. Denna ställning innebär att sitsen lutas aningen framåt, höftvinkeln (vinkeln mellan 
säte och ryggstöd) ligger mellan 100 och 110 grader, sittställningen hög (men utan problem att 
nå pedalerna) och sittdynan framskjuten i ett läge som ger en knuten näves avstånd mellan 
smalben och dyna. Se figur 25. 

 
Figur 25. Optimal körposition till vänster (Scania Driver Care, u.d.) och testpersonen till höger. 

Modellen monterades om vartannat i sätet och ryggstödet under testerna. I sätet sattes den fast 
på sitsplåten, monterades fast i stolen och därefter lades en lös dyna på, se vänster i figur 26. 
Vissa tester utfördes dock med modellen monterad ovanpå sittdynan. El och tryckluft var 
urkopplade, i övrigt var stolen komplett förutom att dynans tyg inte var fastspänt runt dynan. I 
ryggstödet placerades modellen enligt höger i figur 26, i bilden är den monterad utanpå tyget, 
men under testning placerades den under. Testerna utfördes utanför lastbil. Den största 
begränsande faktorn för testningen var att hastigheten på luftflödet inte kunde styras vilket 
medförde att rörelserna fick testas betydligt snabbare än vad som var avsett. I vissa nödvändiga 
fall användes dock uppblåsning i pulser trots att det inte ansågs optimalt. 
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Figur 26. Modellen monterad. Till vänster i sätet och till höger i ryggstödet. 

10.2 Testade rörelser och resultat  
Testerna utfördes först av projektgruppen själv och vid behov kallades även en kvalitativ 
testgrupp in för verifiering av slutsatser. Gruppen bestod av fyra deltagare av varierande längd 
(1,58 - 1,88 m) och vikt (50 - 100 kg). De utsattes för de specifika rörelser som önskades 
verifieras och intervjuades under tiden. Frågeställningarna handlade huvudsakligen om 
luftkuddarnas form och placering i allmänhet, känslan genom förarstolens skumdyna eller utan 
dynan, samt rörelsernas form och effekten på kroppen. Under testerna observerades även 
kroppens rörelser och luftkuddarnas form och uppblåsningshastighet studerades med avseende 
på testpersonernas vikt.  

Antal kuddar och placering av dessa i sätet 
Inledningsvis gjordes allmänna tester för att ta reda på om några av kuddarna kändes 
felplacerade eller överflödiga (eftersom hela sittytan var täckt). Dessa tester visade 
huvudsakligen att kuddarna som var placerade längst fram och längst bak kunde elimineras på 
grund av två olika anledningar; de bakersta för att de hamnade bakom kroppen och sköt fram 
denna istället för att lyfta den och de främsta för att benen lyftes så pass mycket att risk finns att 
pedalerna hamnar utom räckhåll för föraren.  

För att verifiera denna åtgärd kallades den kvalitativa testgruppen in. I den optimala 
sittställningen verifierades att de bakersta kuddarna, som misstänkt, hamnade bakom kroppen 
på samtliga testpersoner. Det observerades även att blåsorna inte tömdes på luft vilket 
överensstämmer med att de inte utsätts för tryck från kroppen. Testgruppen kommenterade 
även att ryggen förlorade kontakt med ryggstödet då kuddarna blåstes upp. Kuddarna längst bak 
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uppfattades därför av majoriten av personerna inte ha någon tydlig effekt och snarare 
försämrande för sittkomforten och ryggens stöd.  

Testerna med de främsta kuddarna visade att de tidigare resultaten som påvisade en oönskad 
effekt i benen beror starkt på personens vikt och storlek. På de tyngre personerna bidrog 
kuddarna endast med en känsla av tryckförändring i låren medan fötterna förblev stadiga på 
golvet. För de lättare personerna kändes rörelsen obehaglig, kuddarna lyfte på benen med den 
effekten att det kändes som att kontrollen över fötterna förlorades. Detta skulle eventuellt 
kunna lindras genom att blåsa upp kuddarna i långsammare takt men resultaten tycktes vara 
tillräckligt tydliga för att kuddarna skulle tas bort ur matrisen. Eftersom produkten är tänkt att 
användas under körning anses en funktion som möjligen kan orsaka försämrad körprestation 
vara högst olämplig och bör elimineras. Se figur 27 för modifikationen av matrisen. 

 
Figur 27. Matrisen med och utan de främsta och bakersta kuddarna. 

Även de återstående kuddarnas placering i förhållande till kroppen observerades, speciellt med 
avseende på sittbenens position. I de allra flesta fallen hamnar sittbenen mellan de två bakersta 
raderna (efter eliminering) vilket gör att dessa kuddar har störst påverkan på kroppens rörelser. 
Det visade sig även att luftkuddarna blåses upp i långsammare takt med en stor vikt. Från att 
blåsas upp fullt på ca 3-4 sek utan vikt tog det ca 6,5 sek för kuddarna att nå det maximala läget 
med en vikt på 100 kg. Eftersom uppblåsningen kontrolleras av trycket men inte tiden skiljer sig 
höjden på kuddarna dock minimalt och tidsskillnaden är försumbar.  

Kuddarnas placering i förhållande till skummet i sätet 
Vidare gjordes tester där kuddarna placerades under och ovanpå skummet för att undersöka 
hårdheten i uppblåst läge och jämföra kuddarnas effekt på kroppen samt förarens sittkomfort i 
de två fallen. Tester utfördes med funktionsmodellen, men även med Best Seat-dynan som 
beskrivits i tidigare avsnitt, se figur 28. Detta gjordes för att undersöka om mönstrets täthet och 
kuddarnas överlappning är av stor betydelse för upplevelsen.  Det visade sig tydligt att täta 
mönster, så som i Best Seat-dynan, inte var lämpade att ligga under skummet. Detta då det är så 
pass stelt att det blir svårt att detektera om dynan endast lyfts eller om mönstret faktiskt kan 
urskiljas och ger effekt på kroppen. Luftblåsorna i den framtagna funktionsmodellen kunde 
däremot kännas tydligt genom skummet. Detta kan bero på att funktionsmodellens kuddar inte 
överlappar varandra som de i Best Seat-dynan gör (15 mm överlapp). Kuddarna är istället 
placerade med något glapp emellan och är dessutom bredare. Det konstaterades efter tester 
ovanpå skummet att något mellanskikt måste finnas då blåsorna blir så pass hårda i uppblåst 
läge att bekvämligheten försämras signifikant.  

 
Figur 28. Best Seat-dynans uppbyggnad till vänster och funktionsmodellens till höger.  
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Den kvalitativa testgruppen var enig om att rörelser under stolskummet, från 
funktionsmodellen, var mer behagliga än i de fall kuddarna placerades ovanpå. Kuddarna ansågs 
bli för hårda och därmed minskade sittkomforten utan ett tjockare skumlager som mellanskikt. 
Med grund i detta utfördes resterande tester i sätet med blåsorna placerade under skummet. 

Rörelser i sätet för rörelse av ryggraden och byte av aktiv muskulatur 
När de överflödiga blåsorna hade eliminerats utfördes enkla tester med grund i de 
rörelsemönster som definierats i avsnitt 7 ”Riktlinjer för utvecklingsarbete av aktiv förarstol”. 
De tre första rörelserna som testades var de med syftet att variera aktiv muskulatur och röra på 
ryggraden, se figur 29. 

 
Figur 29. De tre rörelsemönstren som testades först. 

1 och 2. Kuddarna på ena sidan blåstes upp, först alla fyra, sedan de tre bakre och slutligen de två 
bakersta kuddarna, både i pulser och kontinuerligt. Det första steget var att undersöka hur höga 
kuddarna är när de börjar kännas och när det börjar kännas obehagligt. Det konstaterades att 
rörelsen börjar kännas omedelbart och att ryggen detekterbart började röra sig vid ca 15 mm 
höjd. Uppskattningsvis kan kuddarna blåsas upp helt, dvs. upp till ca 45 mm, utan att det ska 
påverka föraren negativt vad gäller uppmärksamhet och bekvämlighet, men detta beror även på 
kuddarnas uppblåsningshastighet.  Nästa steg var att analysera rörelsen med avseende på antal 
uppblåsta kuddar. Det konstaterades att två kuddar inte gav tillräcklig effekt och rörelsen 
uppfattades som ofullständig. Om tre eller fyra kuddar var ultimat var svårt att utvärdera, men 
för att så långt som möjligt utesluta risken för att fötterna flyttas bakåt på korta personer valdes 
att gå vidare med de tre bakersta kuddarna.  

Rörelse 2 testades i sin helhet och ansågs ge en god stimulation av ryggraden. Snabbare skiften 
än i rörelse 1 tycktes vara möjliga, då rörelsen inte uppfattas lika extrem med endast två kuddar 
uppblåsta samtidigt. Vilka tidsspann som var aktuella gick inte att undersöka då 
uppblåsningstiden endast var några sekunder, men enligt tidigare litteraturstudie gällande 
upplevt ultimat tidsspann för liknande rörelser i ryggen skulle en uppblåsning ligga på ca 45-60 
sekunder (Hazard, 2000) för att inte upplevas som störande i trafiksammanhang. 

Huruvida kuddarna töms helt under dynan när ventilerna öppnas testades också. Detta visade 
sig fungera bra i sätet i det avseendet att de helt tömdes på luft då ventilerna öppnades. Däremot 
töms de för fort i vissa rörelser, precis som de fylls för fort. Målet var att rörelserna skulle 
utföras kontinuerligt; kudden blåses upp helt för att sedan tömmas utan något uppehåll 
däremellan, dvs. uppblåsningstiden är densamma som tiden för rörelsemönstrets skiften. 

Rörelse 1 testades även på den kvalitativa testgruppen då den ansågs vara den mest extrema för 
kroppen. Samtliga deltagare var eniga om att rörelsen ger en tydligt märkbar effekt på kroppen, 
speciellt i ryggen även om en förändring av tryckbelastningen i låren också upplevdes. Den 
fysiska reaktionen på denna rörelse varierade mellan personerna, där de flesta kompenserade för 
lutningen genom att låta höften och ryggen jobba medan andra lät hela överkroppen följa 

3 
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höftens rörelse vilket resulterade i att överkroppen lutades mot sidostöden i stolen. Höjden på 
kuddarna ansåg de flesta vara ganska lagom men vissa tyckte att rörelsen kunde göras mindre 
kraftig utan att försämra effekten.  

Några av testpersonerna upplevde ett obehagligt tryck mot svanskotan av de två bakersta 
kuddarna. Detta trots att kuddarnas höjd mot svetsfogarna i plasten och därmed mot mittdelen 
av sätet avtar kraftigt. Det framkom också att kuddarna placerade direkt under sittbenen, de två 
bakersta raderna, kunde upplevas som hårda och i vissa fall som att kroppen lyftes för mycket i 
sätet. Detta kan bero på att den mindre mängden mjukdelar i detta område inte var tillräcklig 
och deformationen i dessa därmed inte lika hög som i övriga sätesdelen. 

3. Då antalet celler i matrisen var för få för att testa den andra cirkulära rörelsen approximerades 
en del av rörelsen med att lyfta den främre och bakre delen om vartannat. Effekten av 
upphöjning av sidorna ansågs vara tillräckligt noggrant testat med tidigare rörelser (1 och 2). Det 
visade sig att effekt på ryggraden uteblev och istället skiftade testpersonen mellan att lutas 
framåt och bakåt. Då det finns begränsningar för hur framåtlutad föraren får sitta för att inte 
glida under bältet vid t.ex. kollision kan den sittställning som denna rörelse påtvingar visa sig 
vara olaglig. På grund av detta anses just denna rörelse inte vara optimal för vidare tester men ett 
alternativ var att endast använda halva rörelsen, dvs. lyfta på de främre kuddarna. Detta testades 
på den kvalitativa testgruppen, först med de fyra främre kuddarna och sedan med endast de två 
främsta. Med hälften av kuddarna uppblåsta var den huvudsakliga effekten att hela kroppen 
lyftes upp med en relativt liten skillnad i hållning. Trycket flyttades längre fram på låren men 
överlag var effekten inte särskilt stor. Med endast den främre raden upphöjd var testpersonerna 
eniga om att den rörelsen kändes bättre än den förra, en effekt kändes i kroppen då ryggen blev 
rätare. Förändringen var dock så pass liten att rörelsen eliminerades för vidare tester.  

Rörelser i sätet för variering av tryckpunkter och aktivering av muskulatur 
För rörelser med syftet att byta tryckpunkter och variera aktiv muskulatur var förutsättningarna 
samma som i tidigare tester. På grund av begränsat antal kolumner i matrisen kunde inte alla 
tidigare definierade rörelsemönster testas och justeringar på vissa krävdes för att anpassas till 
funktionsmodellen, se figur 30. 

 
Figur 30. Rörelser med syftet att byta tryckpunkter och variera aktiv muskulatur. 

4 och 5. Båda dessa rörelser upplevdes obehagliga då kuddarna var så få att dynan kändes ojämn 
och hålig och kuddarna längre bak upplevdes väldigt hårda. Rörelserna ansågs vara så pass 
missanpassade till modellens uppbyggnad att de eliminerades utan vidare tester på den 
kvalitativa testgruppen. Den fysiska effekten av dessa rörelser, byte av tryckpunkter på lår och 
säte, ansågs dessutom bli uppfylld med de övriga testade rörelserna.  

Rörelser i sätet för aktivering av muskulatur och därmed ökad blodcirkulation 
Den snabbare rullande rörelsen anpassad för att aktivera muskulatur och öka blodcirkulationen 
testades med den modifierade rörelsen enligt figur 31 nedan. Hastigheten på denna rörelse 
inspirerades av befintliga mekaniska massagedynor där rullande rörelser hade en hastighet som 
motsvarade att kuddarna blåstes upp en sekund för att sedan nästa skulle blåsas upp och den 
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tidigare samtidigt tömmas. Då det som tidigare nämnts tog 3-4 sekunder för en blåsa att blåsas 
upp helt fick denna, något långsammare, hastighet appliceras vid testerna. 

 
Figur 31. Rullande rörelse i sätet. 

6. Under testningen blev rörelsen lätt ojämn på grund av komplicerad manuell manövrering av 
knappar. Trots omständigheterna visade sig rörelsen rejäl och väldefinierad, men behaglig. Det 
konstaterades att denna typ av rörelse bör begränsas till kortare tidsperioder under körning på 
grund av dess intensitet. Undersökning av rekommendationer för befintliga massageprodukter 
visade att 10 minuters sessioner kan vara lämpliga. Rörelsen testades även på den kvalitativa 
testgruppen där samtliga upplevde den som väldigt behaglig med den enda nackdelen att den 
skulle kunna bidra med en så pass avslappande effekt att den påverkar körprestationen negativt.  

Rörelse i ryggstöd 
Vad det gäller rörelser i ryggstödet eliminerades alla utom den snabba rullande rörelsen innan 
några tester genomförts. Rörelser för att byta tryckpunkter ansågs överflödiga då trycket på 
ryggen från ryggstödet är så pass mycket mindre än det tryck som är aktuellt i sätet. De rörelser 
som åstadkommer rörelse i ryggen är inte heller applicerbara i själva ryggstödet då icke-önskvärd 
torsion skulle uppstå om ena sidan av ryggen sköts framåt.  

Den rullande rörelsen i ryggen hade syftet att aktivera muskulaturen och öka blodcirkulationen 
lokalt i kors- och ländrygg. Alla 12 kuddar användes enligt figur 32, hastigheten var densamma 
som för den rullande rörelsen i sätet och tester gjordes både ovanpå och under skummet. 

 
Figur 32. Rullande rörelse i ryggstödet. 

Den kvalitativa testgruppen var enig om att rörelsen lämpade sig bäst när kuddarna placerades 
ovanpå skummet. Både för att effekten var avsevärt bättre och för att det helt enkelt kändes 
skönare där. Vad testpersonerna var oense om var hur högt upp rörelsen skulle gå på ryggen och 
från vilket avstånd från sittdynan den skulle starta. Vissa kände att den allra nedersta kudden 
tryckte obehagligt på svanskotan medan andra ansåg det vara skönt. Vissa ville att rörelsen 
skulle stanna av innan skulderbladen och andra att den skulle fortsätta högre upp. Gruppen var 
däremot enig om att effekten kändes för litet där svanken buktar inåt från ryggen som mest. Då 
det enligt tidigare undersökningar definierats att rörelsen skulle hållas till kors- och ländrygg för 
att trycket, och därmed effekten, minskar avsevärt högre upp på ryggen avgjorde detta beslutet 
att gå vidare med en rörelse begränsad till det mindre området. Något annat som framkom var 
att rörelsen inte kändes helt rullande utan mer som att den växlade mellan olika bestämda 
punkter på ryggen.  

Ett problem som visades tydligt var att tömningen av blåsorna var betydligt sämre än i sittdynan, 
detta för att kroppstyngden inte vilar på kuddarna på samma sätt. En annan viktig faktor i 
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koppling till dessa rörelser som kräver noggrann testning innan produkten implementeras i 
lastbil är de mentala effekterna och om dessa påverkar körprestationen negativt. 

I allmänhet var testdeltagarna mycket positiva till funktionerna och har god tilltro till de fysiska 
effekterna. 

10.3 Lärdomar av funktionsmodellen 
Trots att funktionsmodellen hade färre rörelseceller än den matris som ursprungligen definierats 
ansågs att rörelserna hade kunnat testas tillräckligt noggrant för att dra flera viktiga slutsatser.  

Efter de inledande testerna bestämdes att åtta kuddar, i två kolumner, skulle användas under 
stolskummet i sätet vid en vidare utveckling av modellen. I ryggen var antalet kuddar oklart, 
men området skulle begränsas till kors- och ländrygg och matrisen skulle placeras ovanpå 
skummet med ett eventuellt tunnare mellanskikt i skum. Höjden på de befintliga kuddarna, på ca 
40-50 mm, ansågs fungera tillräckligt bra för att gå vidare med. Denna slutsats drogs av att 
testerna visade tydlig effekt på ryggraden utan att kännas obehaglig för testpersonerna.  

Vissa av rörelserna justerades något och andra eliminerades helt. Rörelserna för att byta 
tryckpunkter på låren uteslöts och det valdes att gå vidare med fyra olika rörelser; rullande 
rörelser i både säte och ryggstöd samt två långsamma rörelser i sätet. En där vänster och höger 
sida fylldes och tömdes om vartannat där de tre bakre kuddarna arbetade samt en där en 
fjärdedel av dynan (två kuddar) fylldes åt gången för en mjukare, och cirkulär, version av den 
tidigare beskrivna. Rörelserna i sätet ansågs även bidra med lika bra variering av tryckpunkter 
och aktivering av muskulaturen som de eliminerade rörelserna. 

Ett problem som uppstod under testerna var, som tidigare misstänkt, att luftkuddarna i 
ryggstödet inte utsätts för tillräckligt tryck från kroppen för att tömmas helt under rörelserna. 
Detta krävde en eventuell fortsatt utveckling av antingen material i blåsor eller aktiv tömning. 
Luftkuddarna i sittdynan krävde inte en sådan åtgärd.  

En av de viktigaste, och samtidigt svåraste, aspekterna kring testningen var uppblåsnings-
hastigheten. Upplevelsen av rörelserna är starkt beroende av denna och tester gjorda med 
antingen fel hastighet eller uppblåsning i pulser kan ge grovt missvisande resultat. En annan 
avgörande faktor för framtida tester var styrningen av modellen. Manuellt styrda ventiler är för 
ohanterliga för att kunna göra tester som motsvarar verkligheten vilket ger otillräckliga resultat 
för att grunda fortsatt utvecklingsarbete. En nödvändig fas i projektet var därför att ta fram en 
mer avancerad funktionsmodell med automatisk styrning för att utvärdera rörelserna ytterligare.  

Nästa steg i utvecklingsprocessen var dock att först tydligt bestämma och utvärdera 
luftblåsornas placering i både säte och ryggstöd för att kunna testa de valda rörelserna grundligt 
med en bättre modell. Kuddarnas placering i de två bakersta raderna i sätet behövde ses över för 
att avlasta sittbenen och förhindra något för höga lyft av kroppen samt för att avlasta 
svanskotan. Det fastslogs att utredning av mellanrum mellan de bakre kuddarna samt ändrad 
orientering av kuddarna skulle utföras då ingen tillgång fanns på mindre dimensioner av dessa. 
En viktig faktor kring placering av luftblåsorna är det antropometriska intervall som önskas 
uppfyllas. Antropometriska mått för målgruppen skulle därför tas fram och analyseras i 
samband med rörelsematrisen.  
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11. Placering av luftblåsor  
Luftblåsornas antal och placering justerades i både säte och ryggstöd, först inom projektgruppen 
för att sedan anpassas till antropometriska mått för att passa 5e percentilen kvinna till och med 
95e percentilen man enligt Europeisk befolkning. 

11.1 Placering av blåsor med hänsyn till svanskota och sittben 
Hur de åtta kuddarna i sätet skulle placeras för att dels minska trycket på sittbenen, som kunde 
upplevas som störande, och dels minska trycket på svanskotan, som kunde upplevas som 
obehagligt, var oklart. Den tidigare funktionsmodellen monterades därför isär och blåsorna som 
använts fästes i tre olika konstellationer direkt i sätesplåten. Dessa konstellationer testades sedan 
inom projektgruppen där blåsornas positioner finjusterades åt olika håll iterativt under testandet. 
För de tre huvudplaceringarna, se figur 33 nedan. 

 
Figur 33. De tre testpositionerna; 1, 2 och 3. 

Det som visade sig kräva mest noggranna justeringar var kuddarna i den bakre regionen. Tanken 
med den första positioneringen var att se hur sittbenen påverkas då ingen kudde fanns i området 
under dem.  Resultatet blev att trycket på svanskotan av den bakersta kudden blev större än 
tidigare och att den andra kudden placerad i mitten hamnade ur balans med de främre kuddarna 
och skapade ett mittcentrerat tryck istället för tryck centrerat till varje lår. Kuddarna placerades 
därför om till position två. Tanken var att de två mittersta kuddarna bak skulle hållas tömda en 
stor del av tiden för att minska tryck på både svanskota och sittben genom att dessa delar hålls 
uppe av de främre kuddarna och av de bakre sidokuddarna. Resultatet blev dock att känslan av 
att sitta i en grop blev alldeles för tydlig. Håligheten för svanskota och sittben blev helt enkelt 
för stor och sidokuddarna klämde ihop sätesdelen istället för att lyfta upp den. Den tredje 
positioneringen liknar den i den första funktionsmodellen, med den skillnaden att avståndet 
mellan de två bakersta raderna utökats för att inte hamna under sittbenen och den andra raden 
bakifrån flyttats isär för att utöka det tomma området framåt och öka stödet för låren där de är 
som bredast. För att det inte skulle kännas för tomt längst bak och längst fram på sittdynan 
flyttades de nu bakersta och främsta kuddarna (tidigare rad två och 5) ut något från sin 
ursprungliga position i den första modellen.  

Denna kuddpositionering ansågs uppfylla önskemål från tidigare testning och alla framtagna 
rörelser testades med denna placering.  

Ryggstödsblåsornas dimensioner samt antal skulle utredas för bästa anpassning till det 
definierade området kors- och ländrygg. Det valdes att gå vidare med längre kuddar istället för 
att ha två kolumner, detta dels för att färre ventiler i slutändan skulle krävas och för att en 
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naturlig inbuktning längs ryggraden ändå avlägsnar eventuellt tryck på kotorna. Antalet kuddar 
varierades med olika mycket överlapp för att få en rullande rörelse och undvika punkttryck som 
vandrade längs ryggen. Det ansågs lagom med sju kuddar där de överlappade varandra till lite 
mindre än hälften, för att följa hela kurvaturen i svanken. En sista åtgärd var att byta ut de två 
kuddar där svanken är som djupast (kudde tre och fyra uppifrån) till sådana som var något större 
och därmed högre i uppblåst läge. De mindre kuddarna hade måtten 228 x 75 mm och de större 
228 x 85 mm. Se figur 34 för resultat.  

  
Figur 34. Kuddar för ryggstöd och deras ungefärliga position. 

För att helt bestämma position av kuddarna för framtida implementering i en ny 
funktionsmodell användes resultaten ovan som utgångspunkt för analys med antropometriska 
mått.   

11.2 Anpassning av blåsornas position till antropometriska mått 
Antropometriska mått hämtades ur databasen PeopleSize 2008 Professional (Version 2.02). 
Eftersom den marknad som produkten är tänkt att lanseras på är Premiummarknaden, dvs. 
Västeuropa, togs tillgängliga mått på europeiska nationaliteter (Sverige, Tyskland, Holland, 
Frankrike, Belgien samt Italien) fram gällande längd och vikt. Måtten gäller för den 5e, 50e 
respektive 95e percentilen för både män och kvinnor. 

Då resterande önskade mått endast fanns för tysk befolkning fick dessa vara representativa för 
den tänkta användargruppen då skillnaderna inte var allt för stora och denna grupp var ungefär 
både medellånga och hade medelvikt i jämförelse med övriga nationaliteter. Figur 35 beskriver 
de nödvändiga måtten för framtagning av produkten, dvs. mått kopplade till säte och rygg i 
sittande ställning, siffror för måtten finns i bilaga 5 (intern för Scania). 



45 
 

 
Figur 35. Förklaring på de framtagna måtten (PeopleSize 2008 Professional, version 2.02). 

Sätets kuddar hade placerats så att ingen kudde hamnade direkt under sittbenen och så att 
utrymmet fritt från kuddar i bakkant var så stort att svanskotan inte skulle påverkas. Detta hade 
gjorts för projektgruppens medlemmar och behövde därför jämföras med de framtagna måtten 
för att finjustera placeringen så att de passade 5e percentilen kvinna till och med 95 percentilen 
man. Längden för en tysk kvinna i 50e percentilen passade in på projektgruppen och spannet för 
sittbenens placering som hänsyn behövdes tas till, där inga kuddar fick sitta, togs fram genom att 
subtrahera måttet för 5e percentilen kvinna från måttet för 95e percentilen man. De två bakre 
raderna av kuddar behövde endast justeras några millimeter för att vara ultimat för medelvärdet 
på spannet. Då inga mått för svanskota fanns att tillgå antogs att denna justering även passade 
för detta ändamål. De främre kuddarna hade inga direkt kritiska lägen, förutom att de inte skulle 
sitta precis i framkant med risk för att fötterna flyttas bakåt på korta personer. För kuddarna i 
uppblåst och tömt läge, se figur 36. För exakt placering av luftblåsorna, se bilaga 5 (intern för 
Scania). 

 
Figur 36. Kuddarnas placering på sitsplåten.  
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Kuddarnas placering i ryggen avgjordes med hjälp av två olika mått. Det första kravet att 
kontrollera var att inga kuddar skulle hamna mot skulderbladen, mått 2 i figur 35. Det andra 
kravet var att de största kuddarna skulle placeras så att de hamnade där störst kurvatur av 
svanken finns, mått 3 i figur 35. Slutligen skulle ett tomrum längst ner mot sätet skapas för att 
minska trycket på svanskotan. Approximationen som gjordes inom projektgruppen visade sig 
överrensstämma väl med måtten och inga justeringar av överlappen eller antal kuddar behövde 
göras. De två största kuddarna, nummer tre och fyra uppifrån, passades i uppblåst läge in så att 
skarven mellan dem hamnade lagom för den 50e percentilen. Då det endast skiljde några 
millimeter mellan man och kvinna placerades kuddarna efter 50e percentilen man. I detta läge 
infann sig som önskat ett tomrum nedtill samt en marginal upptill till skulderbladen för de 
minsta kvinnorna. För kuddarna i uppblåst och tömt läge, se figur 37.  För exakt placering av 
luftblåsorna, se bilaga 5 (intern för Scania). 

  
Figur 37. Kuddarnas placering i ryggstödet. 
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12. Analys och utveckling av pneumatiska system 
Med grund i att den största nackdelen med den framtagna funktionsmodellen var att ventilerna 
krävde manuell styrning gjordes undersökningar på hur de befintliga ventilerna kunde ersättas 
med automatiskt styrda ventiler. För att göra detta krävdes det först en noggrann analys av de 
befintliga ventilernas funktion och uppbyggnad samt det pneumatiska systemet i allmänhet. 
Vidare undersöktes de möjliga alternativen och hur de kunde användas till en ny 
funktionsmodell.  

12.1 Analys av befintliga manuella ventiler med system 
De pneumatiska ventilerna som används i Scanias stolar och utnyttjades till den manuella 
funktionsmodellen är reglerventiler av typen 4/3, dvs. med fyra anslutningar och tre positioner 
(Parr, 2011); en för att fylla på luft, en för neutralläge och en för att tömma luftkuddarna. 
Ventilerna är enligt figur 38 uppbyggda av två delar, en för påfyllning och en för tömning som 
är inbördes kopplade. Tryckluften kopplas till port 1, slangen till luftkudden till port 2 och port 
3 är öppen. Utan någon aktivering av ventilen är alla portar låsta och luft släpps varken på eller 
av. När knappen för påfyllning trycks ned öppnas flödet mellan portarna 1 och 2 och kudden 
blåses upp. Fjäderreturnering ser till att när knappen släpps så stängs luftflödet av igen. När 
tömningsknappen trycks ned öppnas det på liknande sätt för flödet, i detta fall ut genom den 
öppna porten. Luften flödar då från port 2 mellan de två delarna, vidare ut genom port 3 och 
kudden töms. 

 
Figur 38. Den manuella 4/3 ventilen i den framtagna funktionsmodellen. 

Ventilen är även utrustad med ett övertrycksskydd som med hjälp av en fjäder inuti 
ventilsystemet kontrollerar att trycket i kuddarna aldrig överstiger ett visst värde. När detta tryck 
uppnås agerar det som en tillräckligt stor pålagd kraft på fjädern för att den ska ge efter och 
öppna för tömningsporten och därmed släppa ut luft. En fortsatt kartläggning av det 
pneumatiska systemet krävde därför tryckmätningar för att analysera det maximala trycket i 
luftkuddarna. Till dessa användes en tryckmätare som mäter tryck upp till 5 bars övertryck. 
Denna kopplades till modellen på slangen mellan luftkudde och ventil och trycket mättes precis 
innan övertrycksventilen släppte ut luft. Sex olika tester genomfördes med olika ventiler (vissa 
var ursprungligen tagna från stolarnas ryggstöd och andra från sidostöd) och med en eller två 
kuddar fyllda samtidigt. Testerna visade att ventilerna hade varierande maxtryck då 
sidostödsventilerna tillät dubbelt så högt tryck, 1 bars jämfört med 0,5 bars övertryck för 
ryggstödsventilerna. Skillnaden i höjd på kuddarna var däremot marginell. Det observerades 
även att trycket sjönk när luften var frånkopplad vilket troligen berodde på läckage i systemet. 
Detta hade dock inga större konsekvenser för höjden av kuddarna. Luftvolymen beror på den 
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pålagda vikten då trycket ökar snabbare när en person sitter på kuddarna och kudden fylls då 
inte lika mycket. Även detta påverkar höjden men i försumbara proportioner.  

12.2 System med elektriskt styrda magnetventiler 
För vidareutveckling av funktionsmodellen undersöktes vilka komponenter som fanns 
tillgängliga på Scania för att kunna identifiera möjliga lösningar för enklare styrning av modellen. 
Elektriskt styrda ventiler med på/av funktion fanns att tillgå för enklare testning. Elektriska 
ventiler fungerar med hjälp av magnetspolar som förvandlar elektrisk energi till mekanisk energi 
som i sin tur öppnar eller stänger ventilerna mekaniskt (Parr, 2011).  Vissa tester gjordes för att 
undersöka om ventiler av denna typ kunde användas för att styra uppblåsningen av 
luftkuddarna. En av ventilerna kopplades mellan tryckluft och luftkudde, med en strypventil för 
att reducera luftflödet, och slogs på med hjälp av ström från ett spänningsaggregat. Det visade 
sig att volymen i luftkudden var så pass liten att strypventilen inte räckte till för att få ner 
uppblåsningshastigheten nämnvärt och eftersom det inte fanns något övertrycksskydd eller 
tömningsfunktion töjdes kudden ut efter endast några sekunder och nästan exploderade av 
trycket.  

Slutsatsen av undersökningen var att magnetventiler skulle vara optimala vad det gäller styrning 
av funktionsmodellens olika rörelsemönster då dessa kan kopplas till ett styrsystem, t.ex. en 
dator, och därmed förenkla manövreringen avsevärt. Det största problemet var kopplat till 
trycket i systemet och hur det skulle kontrolleras för att bli optimalt, utan risk för övertryck i 
blåsorna. Tömningen av kuddarna var även en väsentlig faktor vilket betydde att mer avancerade 
ventiler med fler positioner än de testade ventilerna skulle krävas i systemet. Olika alternativ 
undersöktes, bl.a. magnetiska 5/3 ventiler, med ett extra låsningsläge utöver påfyllnings- och 
tömningsläge, skulle kunna användas för att stänga av luftflödet när önskat tryck har uppnåtts. 
För att detta skulle kunna fungera i ett elektriskt styrt system skulle trycket behöva kontrolleras 
t.ex. genom att analysera hur lång tid det tar för luftkuddarna att blåsas upp helt med ett visst 
flöde och programmera styrningen så att ventilerna endast är öppna under den tidsperioden. 
Detta ansågs både vara för komplicerat och felmarginalen vara för stort. Ett annat alternativ var 
att använda ytterligare utrustning för att kontrollera trycket i systemet, dvs. en tryckregulator. 
För att kunna ha varierande tryck i de olika luftkuddarna skulle en regulator krävas mellan varje 
luftkudde och ventil, vilket skulle vara mycket kostsamt. Med en tryckregulator placerad innan 
ventilerna bestäms ett enda tryck för hela systemet, dvs. alla kuddar, vilket ansågs vara en 
kompromissbar lösning. Med denna utrustning kunde enklare 3/2 ventiler, dvs. med två 
positioner för att antingen fylla på eller tömma, användas eftersom regulatorn kontrollerar att 
trycket aldrig överstiger det bestämda värdet och luftflödet inte behöver stängas av under tiden 
luftkuddarna skall vara uppblåsta.  

Komponenter till det pneumatiska systemet beställdes från Bosch Rexroth, artikelnummer för 
samtliga komponenter finns i bilaga 6 (intern för Scania). Åtta stycken dubbla 3/2 
magnetventiler byggdes ihop på en ventilramp enligt figur 39.  
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Figur 39. En flervägs magnetventil till vänster och en komplett ventilramp till höger (Rexroth Bosch Group, 

2012a-b). 

Ventilerna fungerar enligt den schematiska ritningen nedan, figur 40, där varje ventil är i två 
delar som styrs separat. Tryckluften kopplas in i port 1 och leds till de två olika delarna som är 
kopplade till två olika luftkuddar. När ventilerna är i påfyllningsläge förs luften från port 1 till 
portarna 2 och 4 (luftkuddarna), och när de är i tömningsläge flödar luften från kuddarna fritt 
genom portarna 3 och 5.   

 
Figur 40. Schematisk ritning av ventilernas uppbyggnad (Rexroth Bosch Group, 2012a). 

Tryckregulatorn som beställdes kontrollerar tryck inom intervallet 0,5-8 bars övertryck och de 
15 stycken strypventilerna stryper flödet både under påfyllningen och under tömningen. 
Komponenterna visas i figur 41. 

           
Figur 41. Tryckregulatorn till vänster och en strypventil till höger (Rexroth Bosch Group, 2012c-d). 
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13. Funktionsmodell med datorstyrda ventiler 
En ny funktionsmodell togs fram med de elektriskt styrda ventilerna och tillhörande 
komponenter med syftet att testa olika rörelsemönster för noggrannare utvärdering för en 
framtida produkt. Som för den tidigare modellen var konstruktionen inte tänkt vara ett slutgiltigt 
koncept för att implementeras i en lastbil utan endast till för testning och utvärdering av 
rörelser. 

13.1 Beskrivning av modellen 
Modellens blåssystem består, som beskrivits i tidigare avsnitt, av två delar, en för sätet med åtta 
luftkuddar och en för ryggstödet med sju kuddar. Dessa kopplas till ett gemensamt styrsystem 
som är uppbyggt enligt ritningen i figur 42. Den ingående tryckluften på 7 bar leds genom 
regulatorn som reducerar trycket avsevärt och begränsar det till det önskade trycket i 
luftkuddarna. Luften förs vidare till ventilrampen med 15 stycken magnetventiler monterade. 
Från varje ventil går det en slang som kopplas till var sin kudde i blåssystemet. På varje slang är 
en strypventil monterad som kontrollerar flödet till luftkudden för att den ska fyllas och tömmas 
i önskad hastighet. En slang direktkopplad från den ingående tryckluften till ventilrampen bidrar 
med styrtrycket som krävs för att ventilerna ska fungera. Ventilernas styrning sker med hjälp av 
en dator som skickar förprogrammerade sekvenser till en relämodul som för de elektriska 
signalerna vidare till ventilerna. Strömförsörjningen sker genom I/O med utgående spänning till 
systemet på 24 V.  

 
Figur 42. Schematisk ritning av funktionsmodellen. 
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Figur 43 visar funktionsmodellen förverkligad med endast styrsystemet (utan dator) till vänster 
och systemet kopplat till blåsorna i stolen till höger.   

 
Figur 43. I/O och relämodul, ventilramp och regulator till vänster och systemet med stol till höger. 

Blåssystemet placerades under skummet i sätet och under tyget, med ett tunt skumlager ovanpå, 
i ryggstödet. Hål gjordes i tyget för att leda ut slangarna på sidorna enligt figur 44.  

 
Figur 44. Blåssystemet monterat i stolen. 

Rörelsemönstrens exekvering med de programmerade slingorna gjordes via STP, Scania Testbed 
Platform (STP release 2012), ett LabVIEW-baserat program som används till styrning av 
testriggar. Programmet var uppbyggt med binära tal där varje kombination av uppblåsta kuddar i 
ryggen, vänster del av sätet respektive höger del av sätet hade en unik kombination och därmed 
ett unikt tal i koden. Programmiljön visas i figur 45 och programkoden för samtliga rörelser 
finns i bilaga 7 (intern för Scania). 
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Figur 45. Programmiljön för testexekvering (Scania Testbed Platform, STP release 2012). 

13.2 Anpassning av tryck och rörelsernas hastighet 
Blåsorna som används i både ryggstöd och säte är, som tidigare nämnts, anpassade för 0,5 
respektive 1 bars övertryck. Det beslutades därför att maxtryck för blåsorna skulle vara 0,5 bar 
för att inte kunna skadas via för högt tryck. För den rullande rörelsen i sätet ansågs detta 
maxtryck vara lagom för effekten då de flesta kuddar haft detta under de tidigare testerna och 
det fått bra respons. Rörelsen i ryggen och de långsammare rörelserna i sätet ansågs något 
kraftiga, trots omplacering av blåsor i sätet för att lätta på trycket mot svanskota och sittben. 
Därför beslutades att även sänka trycket i kuddarna för dessa rörelser för att i största möjliga 
mån undvika detta. 0,4 bar ansågs sänka detta tryck ytterligare något utan att göra nämnvärt 
avkall på effekten av ryggradens rörelse. Detta var möjligt trots att utrustningens minimala tryck 
enligt data var 0,5 bar. 

Vad det gäller hastigheten för den långsamma rörelsen i sätet som behandlade enkla sidbyten 
strävades det efter 45-60 sekunders-intervaller, där uppblåsning och tömning skulle ske 
kontinuerligt. Denna hastighet gick inte att uppnå med utrusningen men med strypventilerna 
kunde uppblåsningen av en blåsa fås så pass långsam att detta tog ca 10 sekunder vid 0,4 bars 
tryck.  Detsamma gällde tömningen som skedde ungefär lika snabbt. Med de elektriska 
ventilerna blev skillnaden i uppblåsningstid på kuddarna med och utan vikt försumbar. Det 
fastslogs att rörelsen skulle ha det dubbla intervallet, 20 sekunder, i kommande tester, dvs. 
kuddarna blåstes upp och hölls sedan i den positionen i ytterligare 10 sekunder innan de tömdes 
och den andra sidan blåstes upp. En hel cykel tog därmed 40 sekunder. Då testerna inte skulle ta 
alltför lång tid och varje rörelse var tänkt att vara aktiv i ca 2 minuter ansågs denna kompromiss 
vara lagom för att testpersonen skulle hinna skaffa sig en uppfattning om rörelsens natur och 
dess effekter. I den långsamma cirkulära rörelsen halverades tiden, till 10 sekunder, då det under 
tidigare undersökningar framkommit att denna skulle lämpa sig för kortare intervall, dessutom 
gjorde detta att blåsorna tömdes och fylldes kontinuerligt, vilket var målet med alla rörelser från 
början. Hela rörelsen tog därmed 40 sekunder att utföra. 
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Då strypventilerna var manuella och en sådan behövdes till varje blåsa beslutades att låta dessa 
vara inställda som för de långsamma rörelserna även för den rullande rörelsen i sätet. Med 0,5 
bars tryck ökade dock hastigheten så att uppblåsningstiden blev ca 3 sekunder och därmed en 
hel cykel 12 sekunder. Detta fick styra hastigheten av den rullande rörelsen i sätet även om den 
skulle behöva testas snabbare. För den rullande rörelsen i ryggen var situationen annorlunda då 
strypventilerna kunde hållas öppna. I detta läge fylldes en kudde på ca 2 sekunder med 0,4 bars 
tryck, vilket sattes som maxtryck för ryggen. För att undvika att rörelsen skulle kännas som 
punktvis tryckbyte bestämdes att överlappa uppblåsningen. En blåsa var totalt uppblåst i 3 
sekunder, men varje sekund började blåsan över fyllas och den under tömmas, se figur 46. 
Totalt tog en hel cykel 21 sekunder. På detta sätt blev den mer flytande och rullande som från 
början var avsett. Vad gäller tömningen av blåsorna i ryggen visade det sig att denna fungerade 
så pass bra med strypventilerna helt öppna att ingen aktiv tömning skulle vara nödvändig.  

 
Figur 46. Den rullande rörelsen i ryggen. 

Då detta även var första gången rörelserna i rygg och säte kunde testas samtidigt undersöktes 
möjligheten att kombinera rörelser i de två delarna. Att kombinera de ryggradsstimulerande 
rörelserna med de rullande i ryggen uteslöts snabbt då det inte ansågs lämpligt att knåda 
muskulaturen i ryggen samtidigt som ryggen var böjd och musklerna aktiverade. Rullande 
rörelse i ryggen och sätet samtidigt ansågs inte heller lämpligt då ryggen rör sig i höjdled från 
rörelsen i sätet samtidigt som blåsorna i ryggen också arbetade. Däremot var en rullande rörelse 
från säte till rygg något som skulle öka blodcirkulation i ett större område utan avkall på 
bekvämligheten. Det lägre trycket, 0,4 bar, användes för denna rörelse med viss försämring av 
effekten i sätet, men maxtrycket i ryggen prioriterades över denna.  

Sammanfattningsvis innefattar det framtagna konceptet, bestående av tidigare beskrivna kuddar 
med deras positionering, tryck och uppblåsningshastighet, fem olika rörelser i säte och ryggstöd; 
två långsamma i säte, en rullande i säte, en rullande i ryggstöd och en rullande i både säte och 
ryggstöd. De långsamma rörelserna ansågs kunna vara igång under körning så länge som föraren 
önskar medan de snabbare, rullande rörelserna ansågs vara lämpliga under ca 10 minuters 
intervaller, detta för att undvika negativ påverkan på körprestation på grund av möjligt 
avslappnande effekt.  
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14. Analys av jämförbara system 
Två system som ansågs vara jämförbara med den framtagna funktionsmodellen analyserades. 
Dessa har i vissa avseenden samma syfte vad det gäller fysisk påverkan men är konstruerade på 
olika sätt, ett är uppbyggt av luftkuddar medan det andra består av mekaniska komponenter.  

14.1 System med luftkuddar 
Sent under projektets gång uppträdde information om att det fanns ett färdigt Active seating- och 
massagesystem tillgängligt hos en av Scanias underleverantörer av stolar. Systemet är uppbyggt på 
liknande sätt som funktionsmodellen med luftkuddar och analyserades därför noga. Testerna 
utfördes både med och utan vikter med luftkuddarna placerade i stolen, ovanpå skum och tyg 
för att möjliggöra observationer och mätningar av kuddarna. Kuddarna blåstes upp med 
medföljande pumpar som försörjdes med 12 V spänning från ett spänningsaggregat. 
Instruktionerna beskrev inte om det är tänkt att utrustningen ska kopplas till tryckluft eller om 
samma pump är tänkt att användas vid implementering av systemet i lastbil. 

Systemet består av två delar, en placerad i sätet och en i ryggstödet. Systemet i sätet inkluderar 
två luftkuddar och systemet i ryggen tre kuddar, se figur 47. Kuddarna i sätet har måtten 190 x 
133 mm, den nedersta kudden i ryggen 110 x 257 mm och de två översta 90 x 257 mm. 
Kuddarna är svetsade med mellanskikt vilket gör att deras form i uppblåst läge är relativt platt i 
förhållande till sin storlek. Enligt tillverkarens beskrivning är syftet med kuddarna i sätet att 
skapa active sitting-rörelse av kroppen och kuddarna i ryggstöd ska ge massage av ryggen. 

 
Figur 47. Det befintliga systemet med luftkuddar. 

Uppblåsningssekvensen i sätet börjar med att ena kudden blåses upp i två steg och efter en 
stund med kudden i sitt maximala läge öppnas ventilen och kudden töms samtidigt som den 
andra kudden börjar blåsas upp på samma sätt som den förra. En hel cykel tar ungefär en minut. 
Höjden på blåsorna i uppblåst läge är starkt beroende av vikten men utan vikt är den maximala 
höjden ca 55 mm. Om detta beror på ventilerna eller pumpen är inte känt.  

Kuddarna i ryggstödet blåses upp i en sekvens där den översta kudden blåses upp helt i ett steg, 
mittersta kudden blåses upp i två steg och den nedersta i tre steg. Under tiden då en kudde i 
sekvensen blåses upp töms den föregående. Kuddarna blåses sedan upp i omvänd ordning för 
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att slutligen starta en ny sekvens. Hela cykeln tar ca 1 minut och 50 sekunder. Även i detta fall är 
kuddarnas höjd då de är uppblåsta beroende av den pålagda vikten, speciellt då tömningen inte 
sker aktivt beror det mycket på vikten hur väl kuddarna töms mellan sekvenserna och därmed 
volymen luft i varje steg. Den maximala höjden är ca 35 mm. Testerna visade vidare att 
övergångar mellan uppblåsning av kuddarna sker med avbrott, där varken tömning eller 
uppblåsning sker under vissa perioder. 

Efter de analyserande testerna monterades systemet ordentligt i stolen, enligt de 
antropometriska mått som tagits fram, för att möjliggöra vidare tester och jämförelser med 
funktionsmodellen. Systemet i sätet placerades under skummet och tyget sattes på sittdynan. 
Systemet i ryggstödet placerades ovanpå skummet och tyget träddes på.   

14.2 System med mekaniska komponenter 
En mekanisk massagedyna för ryggen köptes in och monterades isär för analys. Dynan ansågs 
vara lämplig för att jämföra tekniken i funktionsmodellen med en mekanisk konstruktion. 
Massagedynan kopplas till ett vanligt eluttag och manövreras med en fjärrkontroll. 
Massagerörelsen skapas med två massagehuvuden med två kulor i varje som förflyttas och 
roteras med hjälp av elmotorer, se figur 48. En enkel vertikal translationsrörelse, dvs. utan 
rotation, av massagehuvudena ansågs vara mest jämförbar med den rullande rörelse som skapas 
i funktionsmodellen. 

 
Figur 48. Ett system med mekanisk konstruktion (Rusta. u.d.). 

För att montera dynan in i en lastbilsstol för vidare tester var det på grund av konstruktionens 
tjocklek nödvändigt att avlägsna allt skum i ryggstödet, utom sidostöd, och tyget träddes utanpå.  
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15. Kvantitativa användartester av funktionsmodell 
Kvantitativa användartester genomfördes för att utvärdera funktionsmodellen med de framtagna 
rörelserna. Detta gjordes genom att i så stor utsträckning som möjligt jämföra denna med de 
befintliga produkter med liknande funktioner som tidigare beskrivits, samt jämföra rörelserna 
inbördes. En testgrupp på 40 personer, varav 10 lastbilsförare, deltog vilket gav tillräckligt med 
data för att analysera resultaten med statistiska metoder.  

15.1 Testupplägg 
Testerna genomfördes utanför lastbil och innebar provning av fyra stolar av samma modell i 
testmiljö enligt figur 49 nedan. Stolarna var fastmonterade på pallar och inställda enligt optimal 
körposition med ytterligare pallar placerade framför för att kompensera för höjdjustering som 
inte var möjlig under förutsättningarna. 

 
Figur 49. Testmiljön för de kvantitativa användartesterna. 

Funktionsmodellen monterades i stol A och de jämförande produkterna i stol B respektive stol 
C. Produkterna monterade i stolarna visas detaljerat i bilaga 8 (intern för Scania). Den fjärde 
stolen var utan några modifikationer. Samtliga slangar och annan utrustning gömdes och 
ljudisolerades för att få produkterna att framstå så likvärdiga som möjligt under testning. 

Testet inleddes med provning av samtliga stolar med produkterna i avstängt läge för en 
jämförelse av komfort med den intakta stolen som nollreferens. Det fortsatte sedan med 
testning av åtta olika rörelser i de tre stolarna, där varje rörelse var påslagen i ca 2 min. 
Testpersonerna fyllde i ett formulär under testets gång som bestod av, förutom en frågeställning 
om komfort i avstängt läge, samma sju frågor om varje rörelse för sig, se bilaga 9. Frågorna var 
skalfrågor med skalan 1 till 7 och handlade om helhetsintryck av rörelsen, hur den påverkar 
kroppen, hur den känns med avseende på kraft och hastighet samt hur rörelsen skulle påverka 
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körprestation under långa körningar. Formuläret avslutades med kroppskartor där områden för 
behag och obehag markerades.  

De åtta rörelserna delades upp i tre faser. Den första fasen innebar testning av tre jämförbara 
rörelser och inkluderade samtliga tre stolar (A, B och C) som testades i olika sekvenser för att i 
slutändan åstadkomma ett slumpmässigt urval. Nästa fas innebar testning av två olika rörelser i 
stol A och en i stol B som skulle ha inbördes liknande effekt på kroppen. Även dessa testades i 
alla möjliga slumpmässiga kombinationer. Den sista fasen innefattade två rörelser i stol A. För 
samtliga faser blev testdeltagarna informerade om tänkta effekter på kroppen för rörelsen och 
hur länge funktionen ska användas i dess naturliga miljö. En tydlig beskrivning av rörelserna 
med figurer finns i bilaga 8 (intern för Scania). 

15.2 Testdeltagare 
Totalt 40 personer deltog i testerna, varav 13 var kvinnor och 27 var män. Tio av männen 
arbetar i nuläget eller har tidigare arbetat som lastbilsförare, de flesta som LP-förare 
(provningsförare) på Scania, och fem personer hade inget körkort alls. Testpersonernas längd 
varierade mellan 156 och 197 cm (medelvärde 175,2 cm) vilket spannar över hela intervallet som 
definieras av 5e percentilen kvinnor och 95e percentilen män i Sverige, 156 – 190 cm. Dock 
täcker testpersonerna inte in 5e percentilen kvinnor för vissa andra länders befolkning i Europa, 
där Italien är extremfall med en längd på 149 cm för dessa kvinnor. Vikten varierade mellan 50 
och 115 kg (medelvärde 76,4 kg) där det önskade intervallet med avseende på Europa var 48 – 
108 kg. För vikt och längd på Europeisk befolkning, se bilaga 5 (intern för Scania). Beräknat 
BMI* för testpersonerna varierade mellan 18,8 och 34,3, dvs. från normalvikt till fetma grad 1. 
Längd, vikt och BMI-fördelningen över intervallen visas i grafer i bilaga 10. Deltagarnas ålder 
antecknades inte under testerna men uppskattningsvis var förarnas medelålder totalt sett 
betydligt högre än för de övriga. 

15.3 Metoder för statistisk analys av resultat 
Två olika analysmetoder användes för att undersöka om de erhållna testresultaten är statistiskt 
signifikanta. För att jämföra två olika grupper användes t-test och för jämförelse av fler än två 
grupper användes ANOVA (variansanalys). I båda fallen jämförs skillnaden i medelvärde mellan 
grupperna där nollhypotesen är att skillnaden är noll, dvs. grupperna har samma medelvärde. 
Grupperna är de olika stolarna eller de olika rörelserna beroende på vad som skulle jämföras. 
Samtliga beräkningar gjordes i Excel med signifikansnivå α = 0,05, dvs. tillförlitlighet på 95 %. 
Samtlig data från frågeformulären finns sammanställda i bilaga 11 (intern för Scania) och 
statistiska beräkningar finns att skåda i bilaga 12 (intern för Scania) för de genomförda 
analyserna. 

15.4 Jämförelse mellan funktionsmodellen och andra system 
Det första steget i utvärderingen av konceptet var att analysera jämförelsen mellan 
funktionsmodellen och de andra produkterna. Fullständiga resultat, inklusive diagram och 
tabeller, finns i avsnitt 1 i bilaga 13 (intern för Scania).  

En statistisk undersökning av resultaten som erhölls i samband med produkterna i avstängt läge 
genomfördes. Denna visade att stol C fick avsevärt sämre resultat än A och B, vilka inte visade 
någon större skillnad i bekvämlighet jämfört med en referensstol utan modifikationer. Detta 

                                                   
* Body Mass Index = vikt [kg]/längd [m]2 
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visar att en mekanisk konstruktion monterad i stolen försämrar komforten betydligt mer än en 
lösning med luftkuddar.  

Testresultaten från fas 1 som innebar tre jämförbara rörelser, en i varje av samtliga teststolar, 
analyserades med avseende på helhetsintrycket, fysisk påverkan och förväntad effekt på 
körprestation. Vissa av resultaten visades vara signifikanta och en av rörelserna kunde 
identifieras som den mest omtyckta bland testdeltagarna. För fortsatt utvecklingsarbete 
jämfördes rörelsernas kraft och hastighet och även där kunde resultaten analyseras med statistisk 
grund. Rörelsen i stol B ansågs vara för svag och för långsam jämfört med de andra som ansågs 
vara lite för snabba och kraftiga. 

Rörelserna i fas 2, två rörelser i stol A och en i stol B, jämfördes på samma sätt som de i fas 1. I 
detta fall var flera av resultaten statistiskt signifikanta och vissa av rörelserna ansågs vara skönare 
och ha mer effekt än andra. Vad det gäller kraft och hastighet kunde en viss skillnad uppfattas 
mellan de olika rörelserna.  

15.5 Jämförelse mellan funktionsmodellens olika rörelser 
Funktionsmodellens fem rörelser, dvs. samtliga rörelser i stol A, utvärderades vidare och 
jämfördes med varandra för att få bättre uppfattning om hur de upplevs på olika sätt inbördes 
och vilka förbättringsmöjligheter som finns för konceptet. Fullständiga resultat av analyserna 
med tillhörande diagram och figurer finns i avsnitt 2 i bilaga 13 (intern för Scania). 

Skillnaden mellan medelvärdena för det upplevda helhetsintrycket, påverkan på kroppen och 
effekten på körprestationen analyserades. Det visades vara en tydligt signifikant skillnad mellan 
den mest omtyckta respektive minst omtyckta rörelsen. Vidare kunde ett mönster i 
testpersonernas åsikter vad det gäller vilka rörelser som ansågs skönast upptäckas. Samma gäller 
för den upplevda fysiska påverkan och den förväntade effekten på körprestationen där en 
koppling till helhetsintrycket kunde identifieras.  

En jämförande analys av rörelsernas kraft och hastighet genomfördes för att undersöka i vilka 
konkreta avseenden rörelserna kunde förbättras. Resultaten indikerar att vissa av rörelserna 
upplevdes för kraftiga och andra för svaga, detta kunde även relateras till vissa specifika 
områden i stolen och därmed modellen. Hastigheten för en av rörelserna ansågs skilja sig 
avsevärt från de resterande.  

Tvåfaktor-ANOVA användes för att undersöka om testpersonernas olika fysiska faktorer har 
någon påverkan på resultaten. Detta gjordes genom att rangordna längd, vikt och BMI-
intervallen var för sig, dela upp varje i fyra olika delgrupper med tio personer i varje och 
analysera om det fanns en signifikant skillnad mellan delgruppernas medelvärden. Analysen 
visade att dessa fysiska faktorer hade viss påverkan på resultaten, t.ex. var det signifikant skillnad 
mellan de olika BMI-grupperna vad det gäller samtliga frågeställningar förutom hastigheten av 
rörelserna. Vad denna skillnad innebär var dock komplicerat att tyda då inget entydigt 
förhållande kunde identifieras. Variationerna var även så pass små att de ansågs ha försumbar 
betydelse för vidare arbete. En noggrannare undersökning av dessa faktorer skulle kräva fler 
testpersoner och bättre spridning över intervallen för att eliminera felkällor. 

Testdeltagarna markerade under testerna områden på kroppskartor och skrev kommentarer om 
var de upplevde behag respektive obehag för samtliga rörelser. Resultaten visar tydligt att 
funktionsmodellen ger behag på vissa områden men anses agera för kraftigt på andra. En 
indirekt negativ påverkan upplevdes även på i formuläret icke-utmarkerade kroppsdelar för vissa 
av rörelserna.  
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15.6 Jämförelse mellan förare och övriga testpersoner 
En analys utfördes för att undersöka om åsikterna skiljer sig mellan den tänkta målgruppen för 
produkten, dvs. lastbilsförare, och de övriga testpersonerna. Detta ansågs vara en viktig del av 
utvärderingen av konceptet och genomfördes trots att resultatet endast skulle ge en 
fingervisning om den verkliga situationen då lastbilsförarna endast utgjorde en fjärdedel av alla 
testdeltagare. T-test utfördes för att jämföra de två grupperna för varje rörelse och 
frågeställning. Fullständiga resultat av analysen finns i avsnitt 3 i bilaga 13 (intern för Scania). 

Vad det gäller helhetsintryck, fysisk påverkan och körprestation skiljdes förarnas åsikter 
signifikant åt från de resterande testpersonernas i vissa avseende och ett tydligt mönster kunde 
identifieras. De två gruppernas resultat skiljde sig speciellt mycket i avseende på två rörelser av 
liknande karaktär. I samband med rörelsernas kraft och hastighet varierade resultaten mellan de 
två grupperna väldigt lite, men i allmänhet tyckte förarna i större utsträckning att rörelserna var 
för kraftiga. Detta är viktigt att ta hänsyn till då förarnas åsikt i detta sammanhang är 
direktkopplad till den effekt rörelsen förväntas ha på körprestationen då för stor kraft kan 
upplevas störande. 

15.7 Tolkning av testresultat 
Resultaten av analyserna sammanfattades och tolkades för att på ett enkelt och överskådligt sätt 
kunna identifiera förbättringsmöjligheter för konceptet, den fullständiga tolkningen finns i 
avsnitt 4 i bilaga 13 (intern för Scania).  

Jämförelsen mellan funktionsmodellen och de andra produkterna visade hur funktionsmodellen 
upplevs i förhållande till existerande produkter. Med avseende på komfort i avstängt läge 
märktes ingen större skillnad mellan stolen med modellen inmonterad och referensstolen och 
ingen försämring noterades. 

Analysen av jämförelsen mellan funktionsmodellens rörelser sinsemellan gav inte endast 
indikationer om hur testdeltagarna upplevde produkten generellt men även hur själva 
konstruktionen kan vidareutvecklas för att öka bekvämligheten och effekten. Vissa specifika 
områden och parametrar uppmärksammades som kan justeras för ett bättre koncept.  

Rörelsernas påverkan på körprestation under långa körningar var svåra att analysera och 
resultaten kan anses vara relativt opålitliga då testerna utfördes utanför lastbil och endast 
redovisar hur testpersonerna förväntar sig effekten. Generellt sätt så förväntas inga av rörelserna 
påverka körprestationen negativt vilket är extremt viktigt. Vidare tester i lastbil och under 
körning krävs för att analysera detta närmare.  
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16. Rekommendationer för fortsatt arbete 
Projektet har varit en start i en produktutvecklingsprocess och mycket arbete återstår innan 
konceptet kan bli en färdig produkt. Nedan följer rekommendationer från författarna för viktiga 
aspekter som bör analyseras och arbetas vidare med. 

Själva rörelserna och kuddarnas placering och form har varit en stor del av arbetet. Mycket 
arbete återstår dock för att optimera utformningen. Testerna indikerar att vissa kuddar på ett 
eller annat sätt känns för mycket. Detta kan tänkas bli åtgärdat på flera sätt. Att sänka trycket är 
ett alternativ vilket kommer göra att kuddarna inte blir lika hårda men att en ojämn, och olika, 
form kommer att uppkomma på olika testpersoner. Hur stor påverkan detta har på effekten går 
inte att säga utan vidare tester. Ett annat alternativ är att ändra dessa kuddars form, förslagsvis 
till mindre dimensioner för att få dem plattare. Det kan även tänkas att höjdbegränsande 
mellanväggar svetsas in i kuddarna för att behålla dimensioner men minska höjden. Ett tredje 
alternativ för kuddarna i ryggstödet är att öka tjockleken på mellanskiktet, skumlagret mellan 
kuddar och tyg. Alla dessa aspekter bör testas vidare. 

En annan aspekt som inte varit möjlig att testa under arbetet är kombinationen av modellen 
med svank- och sidostöd. Svankstöden är placerade bakom skummet medan modellens blåsor är 
placerade utanpå. Det bör redas ut om de befintliga stöden kan ersättas av blåsorna i den nya 
modellen då denna är avstängd. Gissningsvis är detta inte ultimat då de kommer att kännas 
hårdare än i ursprunglig form då mellanskiktet är betydligt mindre. Det kan dessutom vara så att 
rörelserna i ryggen kommer att kunna personanpassas med hjälp av dessa befintliga stöd. Om 
chauffören först kan ställa in sin ultimata körposition med svankstöd inkluderade kan också 
rörelsen i ryggen bli mer anpassad efter personens egen ryggkurvatur. Sidostöden borde kunna 
vara oförändrade då inga blåsor överlappar dessa men undersökningar bör ändå göras för att se 
att ryggen inte påverkas negativt av dessa då den rör sig. Vidare tester bör göras där tryckluft 
kopplas in till båda funktionerna. 

Fler tester bör utföras på förare, och då i synnerhet fjärrtransportförare som är den primära 
målgruppen. 10 personer visade sig vara för lite för att få alla resultat statistiskt signifikanta och 
minst 30 förare totalt bör delta. Tester i naturlig miljö, dvs. under körning i lastbil, är en annan 
viktig del för pålitliga resultat. Många aspekter kan missas om inte detta görs. En av dem är 
hastigheten på rörelserna. Hur snabbt blåsorna skall tömmas och fyllas, samt hur ofta positionen 
av sittställningen skall bytas, är något som troligtvis kommer att uppfattas olika under körning 
jämfört med i testhall. Påpekas bör igen att rörelserna i de kvantitativa testerna var anpassade 
efter att kunna uppfattas och bedömas från en tvåminuterssession, vilket gör att resultatet kan 
ha blivit ett annat under betydligt längre tester. En annan aspekt som inte får förbises är effekter 
på den mentala hälsan. De tester som gjorts anses vara alldeles för bristfälliga för att dra några 
slutsatser ifrån i detta avseende. Hur rörelserna påverkar sömnighet och den kognitiva 
belastningen (för stor eller lagom stimulerande) är extremt viktiga för trafiksäkerheten och 
omfattande testning på vägar bör göras innan några större beslut tas om produktens slutgiltiga 
utformning. De verkliga fysiska effekterna på hälsan bör även de undersökas vidare med 
medicinsk utrustning för att kunna påvisa positiva/förebyggande effekter på kroppens 
funktioner. Detta borde överlåtas till medicinsk kunnig expertis, men röntgen av ryggraden 
under användning, pulsmätning och mätning av blodtryck borde i någon mån kunna visa på 
effekter. 

Vad gäller den använda tekniken rekommenderas att arbeta vidare med luftblåsor som fylls med 
hjälp av tryckluft. Detta då tekniken är extremt komprimerbar och då både tryckluft och el till 
systemet redan finns tillgängligt i fordonet. Vid utveckling av en produkt som är integrerbar i 



62 
 

bilen bör styrsystemet ses över, komprimeras och bytas ut så att det passar den naturliga miljön. 
För framtagningen av slutprodukten bör även möjligheten att gjuta in blåsorna direkt i skummet 
utredas. Om detta görs kan de nuvarande dimensionerna i stolen helt behållas och inga extra 
mellanskikt behöver läggas till utanpå. Då värmeslingorna sitter utanpå skummet skulle detta 
tillval utan problem kunna användas i både säte och rygg, till skillnad från dagsläget då blåsorna 
ligger över dessa i ryggstödet. Ett annat stort arbete som kvarstår är att utveckla 
användargränssnittet för produkten och dess olika program. Detta bör göras enklast möjligt för 
att inte riskera att produkten inte används på grund av att den anses för komplicerad att 
manövrera. 

Den primära målgruppen har varit fjärrtransportförare, men produkten kan utnyttjas även av 
andra segment. Med programmodifiering och andra modifikationer kan produktens rörelser 
anpassas så de blir ultimata för andra förares behov. Att reducera bort sätesdelen kan förslagsvis 
bli ett billigare alternativ för distributionschaufförer som gör många tunga luft och kan behöva 
bearbetning av just ryggmuskulaturen i första hand. Priser och modifikationer bör utredas och 
ställas mot varandra för maximalt utnyttjande av konceptets potential. 
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Diskussion 
Det svåraste genom projektet har varit att definiera begrepp och olika åtgärders medicinska 
effekter på kroppen. Området var främmande för projektmedlemmarna och forskarvärlden 
oenig. Begreppet massage visade sig vara mycket brett och varierande. Allt detta tillsammans 
gjorde att mycket tid gick åt till att sätta upp krav på produkten och riktlinjer för själva projektet. 
Andra metoder än de klassiska för en produktutvecklingsprocess fick tas till för att bestämma 
riktning, ställa krav på produkten och utvärdera teoretiska koncept. Under många veckors tid 
utvärderades för- och nackdelar med massage och aktivt sittande som då sågs som ett vägval för 
vidare arbete. Slutligen insågs dock att begreppen inte gick att hållas isär och definitioner på 
rörelserna utelämnades för att kunna arbeta vidare på bred front. De rörelser som tagits fram 
under projektet har därför fortfarande inte någon definition i detta avseende och om någon viss 
rörelse går under benämningarna massage eller aktivt sittande får bli outtalat. Detta kan skapa 
obekvämligheter vid lansering av produkten, men författarna anser sig inte kunna stå för en 
rättvis definition. 

Fokus i produktutvecklingsarbetet har från ett mycket tidigt skede legat vid att skapa 
funktionsmodeller för att testa olika rörelser. Detta för att koncepten har varit svåra att 
analysera teoretiskt då bakomliggande teori behandlar fysisk påverkan på kroppen som inte har 
kunnat simuleras. Strategin anses i efterhand ha varit rätt val och fungerat relativt bra. Om något 
borde mer tid lagts ner, och en mer omfattande studie angående lämpliga tekniker ha utförts, för 
att inte utesluta väl fungerande alternativ. Detta kompromissades bort för att ha tillräckligt med 
tid för att möjliggöra fysiska tester som krävdes för att utvärdera konceptet som helhet, med 
rörelserna ingående, för ett så pass pålitligt resultat att vidare arbete kunde rekommenderas. Om 
detta inte hade gjorts skulle det vara svårt att motivera åt vilket håll projektet borde tas i en 
fortsättning. 

Problemet som definierades tidigt var hälsoriskerna med för mycket stillasittande. Frågan är om 
denna produkt kommer att lösa problemet. Ingen produkt kan helt utesluta riskerna, men även 
små rörelser kan göra nytta. Om det efter medicinsk utvärdering visar sig att just detta koncept i 
någon mån kan minska risk för degenererad ryggrad, blodproppar i benen eller psykisk stress är 
den ett steg i rätt riktning. Om nackdelar uppkommer på körprestationen vid användning måste 
psykiska och fysiska faktorer utvärderas och ställas mot varandra. Vad är mest farligt och för 
vilka? Trafiksäkerheten måste alltid komma i första hand, men om det är möjligt att minska 
risken för uppkomst av blodproppar (som även uppkommer under körning), hur ställs det då 
mot att en rörelse i stolen kan orsaka t.ex. tillfälligt minskad koncentration på vägbanan? Vad är 
mest trafikfarligt? Många frågor återstår, och vissa etiska dilemman måste eventuellt diskuteras 
beroende på utgången av tester i lastbil under körning. 

Resultaten av de kvantitativa testerna pekar åt att förarna, även om alla resultat inte är statistiskt 
signifikanta, har en annan uppfattning om rörelserna än övriga testpersoner. Varför det är så kan 
bero på många anledningar men slutsatsen om att förarna borde integrerats tidigare i projektet 
är klar. De verkar tycka att rörelserna är för kraftfulla i jämförelse med övriga och detta kanske 
skulle ha kunnat undvikas och ett bättre koncept eventuellt kunnat utvecklas tidigare i projektet. 
Även om resultaten uteslutande ligger åt det positiva hållet kan en risk finnas att produkten 
utvecklas men inte används för att den inte anses vara tillräckligt bra för att lära sig och bli 
bekväm med funktionens inställningar och användningsmöjligheter. Detta visade sig vara ett 
problem med de befintliga svank- och sidostöden som vissa förare helt ignorerade för att de tog 
för mycket energi att ställa in för den upplevda förbättring de gav. Att samma sak sker med 
denna produkt är inget att sträva efter och testresultaten bör vid en vidareutveckling bli mer 
positiva innan implementering av produkten i lastbilen. En annan anledning till att resultaten ser 
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ut som de gör kan förutom det lilla antalet förartester vara åldern på förarna. En miss som 
gjordes var att inte anteckna detta för samtliga testdeltagare, men förarnas medelålder var totalt 
sett betydligt högre än för övriga. Dessa förare har kört lastbil i många år och etablerat sin egen 
körstil som de känner sig bekväma med. De yngre förarna var betydligt mer positiva till 
produkten än den äldre majoriteten. 

Det finns mycket arbete kvar med konceptet innan det kan implementeras i lastbil, men med en 
relativt grundlig bakgrundsanalys och ett första utkast till en tänkbar produkt anses detta projekt 
vara en god start till ett vidare utvecklingsarbete.   
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Slutsatser 

 Fjärrtransportsförares arbetssituation, i synnerhet den statiska sittställningen under långa 
perioder, har stora konsekvenser på både fysisk och mental hälsa. 
 

 Tre huvudsakliga problemområden på kroppen identifierades: 
- Kors- och ländrygg 
- Ben 
- Nacke- och skuldror 
 

 Problemen kan eventuellt förebyggas/lindras, i viss mån, med hjälp av en aktiv förarstol. 
 

 Rörelser i stolen kan åstadkommas med luftblåsor i ryggstöd och säte som blåses upp i 
varierande sekvenser för att ge olika fysiska effekter som ökad blodcirkulation och rörelse 
av ryggraden. 

 

 Åtta luftblåsor i säte och sju överlappande luftblåsor i rygg anses optimalt för applikationen. 
 

 Fem olika rörelser; tre i säte, en i ryggstöd och en i både och, har troligen täckt in alla 
nödvändiga åtgärder som definierats. 

 

 Användartester i testhall visar positiva resultat och enkätundersökning visar att marknad 
finns för produkten. 

 

 Luft och el finns tillgängligt i lastbilen vilket möjliggör framtida implementering. 
 

 Fortsatt utveckling av både teknik och rörelser samt vidare tester, speciellt med avseende på 
mental påverkan, krävs för att ta fram en färdig produkt. 
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Tack 
Under projektets gång har våra vägar korsats med otroligt många hjälpsamma människors, alla 
dessa kommer av platsskäl inte att kunna räknas upp här, men några särskilda personer och 
grupper vill vi gärna uppmärksamma. 

Först och främst går ett varmt tack till våra tre handledare, Anna Kjernsvik, Joel Åhl och 
Conrad Luttropp för god vägledning och konstruktiv kritik genom hela arbetet. Även Anna 
Andersson inkluderas här då hon visat på stort engagemang och figurerat på möten och som en 
hjälpande hand sida vid sida med Anna och Joel på Scania. 

Joakim Kjerner gjorde den datorstyrda modellen möjlig genom att hjälpa oss ta fram 
styrprogrammet för matriserna. Utan denna hjälp hade projektet inte utvecklats i samma 
utsträckning som resultatet visar. För detta ges ett stort, stort tack. 

För den förståelse vi fått för den mänskliga kroppen och dess komplicerade funktioner vill vi 
tacka Christian Abrahamsson, Camilla Weissbach, Hilmar Gerber, Maria Daniels och Lars 
Eriksson för givande samtal när vi var som mest förvirrade. 

Ett extra speciellt tack går till de fyra förarna på transportlaboratoriet som vi fick följa med till 
Småland tur och retur. Vi hade väldigt trevligt, lärde oss enormt mycket om problematiken och 
glädjen inom yrket och kommer minnas upplevelsen med värme. 

För all möjlig värdefull kritik under testerna vill vi tacka alla testpersoner. Förutom anställda på 
grupperna RCCT och RCDE gäller detta förarna på YDVL samt en och annan avstickare som 
bara var nyfikna på projektet och ville delta. 

Alla förare som fyllde i vår enkät ges också ett speciellt tack. Detta gäller förarna på 
transportlaboratoriet, men också de på Ahréns åkeri som gladeligen och engagerat ställde upp. 

Ida Langborg och Karolina Bergsten var våra opponenter och mycket värdefull och väl 
underbyggd kritik från dem fick arbetet att höjas i kvalitet på sluttampen. Detta tackas varmt 
för. 

Som sagt skulle denna text kunna fortsätta några sidor till, men vi sätter punkt här och hoppas 
att övriga hjälpsamma människor på både Scania och KTH också tar åt sig. Ni vet vilka ni är! 
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Bilaga 1. Enkätsammanställning 

 Fjärrtransportförare 
 

Allmän information  

 
Kön Ålder Inom vilket område  

arbetar du? 
 15 Man 1 Yngre än 20 år 16 Fjärrtransport 

1 Kvinna 2 20 - 29 år 5 Distribution 
  4 30 - 39 år  Anläggning 
  4 40 - 49 år  Annat 
  4 50 - 59 år    
  1 60 år eller äldre   
 

 Hur länge har du arbetat som lastbilschaufför (år)? 
11 0,75 1 1 5 5 6,5 10 
42 12 13 14 20 23 25 33 

 
 

Enkätfrågor 

1 Uppfattar du att ditt arbete som lastbilschaufför har orsakat fysiska  
problem? 

8 Ja 
8 Nej 

 
Om ja, varför tror du att problemen uppkommer? 
 Högt blodtryck pga stress, ont i ländryggen, trafikolycka, ont i axel (opererad). 
 Mkt klättrande upp o ned i hytten vid distribution.  
 Svårt att ändra kroppsställning vid fjärrtransport. 
 Mycket stillasittande. 
 I o urstigning i hytt 
 För mycket sittande 
 Tunga drag, samma sittställlningar längre perioder 
 Rygg, leder 
 Stel rygg, kort steg 
  

2 Gör du aktivt något för att förhindra/förebygga att problemen/problem 
 uppkommer? 
13 Ja 
3 Nej 

 
Om ja, vad gör du? 

9 Tränar 
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4 Vilar 
1 Besöker sjukgymnast 
6 Går på massage 
6 Annat: 

 Promenerar Ser till att stolen är korrekt inställd  
 Går Köpt en massagestol  
 Kiropraktor Naprapatbesök  
  

3 Tror du att massage skulle kunna förebygga/minska fysiska problem? 
15 Ja 
1 Nej 

  
4 Skulle du kunna tänka dig att använda massageutrustning, om sådan fanns, 

i lastbilen? 
14 Ja 
2 Nej 

  
Om ja, när vill du använda det? 

7 Under körning 
9 Under vila i sittande ställning 
7 Under vila i liggande ställning 

  
5 Var på kroppen skulle du vilja att en massageutrustning skulle verka?  

(ringa in eller fyll i områden på kroppen nedan) 
Nedre delen av ryggen Ryggraden 
Hela kroppen Lår, knän, korsrygg 
Hela ryggen korsrygg, höfter, axlar 
Hela ryggen Nedre delen av ryggen + nacke + axlar 
Hela ryggen Nedre delen av ryggen + nacke + axlar 
Nedre delen av ryggen + nacke + axlar Ryggraden 
Nacke + lår + fötter + nedre rygg Hela kroppen 
 

 
 Alla förare 
 

Allmän information  
 

Kön Ålder Inom vilket område  
arbetar du? 

 21 Man 2 Yngre än 20 år 16 Fjärrtransport 
2 Kvinna 5 20 - 29 år 10 Distribution 
  5 30 - 39 år  Anläggning 
  4 40 - 49 år 1 Annat 
  6 50 - 59 år    
  1 60 år eller äldre   
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 Hur länge har du arbetat som lastbilschaufför? 
24 1 10 25 42 31 14 6,5 
11 6 13 5 23 5 0 20 
33 5 20 5 12 4 1  

 
 

Enkätfrågor 
1 Uppfattar du att ditt arbete som lastbilschaufför har orsakat fysiska problem? 

8 Ja 
14 Nej 

 
Om ja, varför tror du att problemen uppkommer? 
 I- och urstigning i hytt 
 För mkt sittande 
 Mycket stillasittande 
 Rygg, leder. 
 Stel rygg, kort steg 
 Tunga drag och samma sittställningar längre perioder 
 Högt blodtryck pga stress. Ont i ländrygg. Trafikolycka ont i axel (opererad) 
 Mycket stillasittande och väntande. Fysiskt tungt under kort tid, kroppen är ej  
 uppvärmd. 
 Mycket klättrande upp o ner i hytten vid distribution. Svårt att ändra sittställning vid  
 fjärrtransport. 
 

2 Gör du aktivt något för att förhindra/förebygga att problemen/problem  
uppkommer? 
19 Ja 
4 Nej 

 
Om ja, vad gör du? 
14 Tränar 
5 Vilar 
1 Besöker sjukgymnast 
7 Går på massage 
6 Annat: 

 Promenerar Går mycket Ser till att stolen är korrekt inställd 
 Köpt en massagestol Kiropraktor Naprapatbesök 
 Går   

3 Tror du att massage skulle kunna förebygga/minska fysiska problem? 
21 Ja 
1 Nej 
1 Kanske 

 
4 Skulle du kunna tänka dig att använda massageutrustning, om sådan fanns,  

i lastbilen? 
22 Ja 
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2 Nej 
 
Om ja, när vill du använda det? 

9 Under körning 
14 Under vila i sittande ställning 
9 Under vila i liggande ställning 

 
5 Var på kroppen skulle du vilja att en massageutrustning skulle verka?  

(ringa in eller fyll i områden på kroppen nedan) 
Hela ryggen Hela kroppen 
Hela kroppen Hela kroppen 
Nedre delen av ryggen Hela ryggen 
Ryggen Hela ryggen 
Hela ryggen Hela ryggen 
Nedre delen av ryggen + nacke + axlar Hela kroppen 
Nacke + lår + fötter + nedre rygg Rygg, nacke, armar 
Nacke + nedre rygg Övre och nedre del av rygg 
Nacke + nedre rygg Korsrygg och nacke 
Ryggraden Lår, knän, korsrygg 
korsrygg, höfter, axlar  
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Bilaga 2. Personbilar med massage 

Nedan följer en kortare sammanställning över produkter i personbilar gällande massage och 
aktivt sittande. 

I Audi A8 är det möjligt att ha massage i antingen endast framsäten eller i både fram- och 
baksäten. Detta är ett tillval och går inte att kombinera med standardsäten utan endast med 
”comfort seats” eller ”comfort sports seats”. Massagefunktionen i framsätena använder tio 
pneumatiska kuddar för fem olika program; wave, tapping, stretch, lumbar och shoulder. Det 
önskade programmet väljs med multifunktionella knappar och visas på en display. Till baksätena 
finns det möjlighet till två olika massageprogram, wave och tapping, med tre olika 
intensitetsnivåer. Det så kallade ”relaxation seat” erbjuder fyra olika program. Detta väljs med 
knappar i mittarmstödet. Massagefunktionen marknadsförs som ett tillval för komfort samt 
avslappande och lyxig atmosfär.  

Mercedes-Benz erbjuder som tillval i flera av sina bilserier, bl.a. CL- och S-klass, aktiva stolar och 
massage genererat med hjälp av luftkuddar. I S-klass är det möjligt att välja mellan två olika 
komfortpaket med massage, för fram- och/eller baksäten. Dessa är till för att ge komfort och 
avslappning under körning. Stolar i CL- och CLS-klass har både massage och aktiv funktion för 
bekvämlighet på långa färder.  

7-serien från BMW har aktiva stolar som tillvalsmöjlighet för förare och passagerare i framsäte. 
Sittdynan består av två delar som höjs och sänks växelvis i cykler med syftet att aktivera nedre 
delen av ryggen och bidra till mer avspänd körning. Till baksätena kan komfortstolar med 
massage väljas. I ryggstödet fås vågformade rörelser uppifrån och nedåt med hjälp av tolv 
luftkammare. Från skuldrorna mot ryggens nedre del roterar sex andra. Massagen är tänkt ge 
ökad välbefinnande och mer avspänd ryggmuskulatur. 

Lexus LS600h L har i ”rear seat relaxation”-paketet elektriskt tillbakalutande baksäten med åtta 
rörliga luftkuddar som utför shiatsu, shoulder and lower back acupressure massages. En 
fjärrkontroll används för att aktivera och kontrollera inställningarna.  

Vissa exklusiva versioner av Volvos personbilar, S80 och XC90, har lyxiga extrafunktioner som 
massage. Massagefunktionen består av fem luftkammare i framsätena som fylls och töms i 
sekvens för att uppnå en vågliknande rörelse med två justerbara intensitetsnivåer. 
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Bilaga 3. Patentlösningar på massage i fordon 

Patentsökningen gjordes via Espacenet på PRV (Patent- och Registreringsverket). Nedan visas 
några exempel på sökresultaten. 

Massage system, particularly designed for installation inside the backrest of a 
vehicle seat 
Sökande: Ingen registrerad 

Datum: 2004-12-09 

Ansökningsnummer: US20040490874 

Beskrivning: Multifunktionell massage i 
ryggstöd med mekaniska komponenter. 

 

 

Massaging arrangement for a seat backrest 
Sökande: SAAB Scania AB 

Datum: 1991-07-23 

Ansökningsnummer: US19900469490 

Beskrivning: Massageutrustning i ryggstöd. 
Elektriska motorer driver en rad 
massageelement. 

 
 

Massage device for pressure point massaging of muscles and joints of seat 
occupant of motor vehicle, has massage element non-rotatably guided in 
linear manner, and hollow shaft and worm gear accommodated in bearing 
housing    
Sökande: Audi Nsu Auto Union Ag 

Datum: 2010-12-02 

Ansökningsnummer: DE200910022955 

Beskrivning: Tryckpunktsmassage ges av 
element som styrs elektromekaniskt. 
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Seat with massaging apparatus and process for performing a massage  
Sökande: Johnson Controls Seating Cap S 
Datum: 2004-08-18 
Ansökningsnummer: EP20030425079   
Beskrivning: Plastkuddar fylls och töms av ett 
medium med hjälp av pumpar.  
 

 

 

Gas bag for massage   
Sökande: Toyota Boshoku Corp  

Datum: 2008-04-17 

Ansökningsnummer: JP20060266964 
Beskrivning: Massage i ryggstöd ges av bälgar 
som töms och fylls med gas. 
 

 
 

Vehicle seat for Mercedes-Benz S-class, has pad of seat cushion, where 
pressurizing elements are integrated in pad for influencing seat contour, and 
control unit is provided for controlling massage device and seat heating 
Sökande: Daimler Ag 

Datum: 2010-08-12 

Ansökningsnummer: DE200910031331 

Beskrivning: Individuellt kontrollerade 
tryckelement påverkar sätets konturer. 
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Motor vehicle seat back  
Sökande: Man Nutzfahrzeuge Ag 

Datum: 1992-08-04 

Ansökningsnummer: US19910665296 

Beskrivning: Expanderbara utrymmen fylls 
av en fluid för att åstadkomma en rullande 
våg i stolens ryggstöd.  

 

 

Vehicle seat has massage device, which holds multiple supporting 
components at laminar and has unbalance motor which is controlled by 
control device 
Sökande: Audi Nsu Auto Union Ag 

Datum: 2011-01-13 

Ansökningsnummer: DE200910033041 

Beskrivning: Massagesystem i både ryggstöd 
och säte. 
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Bilaga 4. Analys av tillgängligt modellmaterial 

Inför framtagning av en första enklare funktionsmodell studerades det material som fanns 
tillgängligt att arbeta med. En av Scanias stolstyper plockades isär och luftkuddar från 
svankstöd, med tillhörande luftsystem, togs ut. Detta system innefattar själva blåsorna, slangar 
med kopplingar, skarvar, inlopp för tryckluftsmunstycke samt ventiler som styrs manuellt med 
knappar. Neutralläget för knapparna/ventilerna innebär att lufttillförseln är stängd och blåsan 
kan varken tömmas på, eller fyllas med, luft. Knappens ena sida hålls nere för att starta 
lufttillförseln och den andra sidan hålls nere för att öppna ventilen så att luften kan pressas ur 
blåsan. Tillgång fanns även till en Best Seat-dyna, vilket är en lös dyna till för att ta med sig på 
längre resor i lastbil, på flygplan eller på tåg. Dynan är till för att öka blodcirkulationen och byta 
tryckpunkter på skinkor och undersida lår. För att åstadkomma detta växelverkar två 
fingerformade blåsor där den ena töms och den andra fylls i omgångar. Blåsornas bredd är 52 
mm, deras höjd i uppblåst läge 35 mm och totalmått på dynan 440 x 440 mm. För båda typerna 
av blåsor, se figur 1. 

 
Figur 1. Luftkudde från svankstöd i mediumstol och Best seat-dynan och en av dess blåsor. 

En viktig testparameter var möjligheterna till att kontrollera och variera höjden av blåsorna. 
Därför gjordes olika försök på hur detta skulle kunna vara möjligt med de befintliga kuddarna. 
Då varje kudde kan fästas i två punkter på ena långsidan kunde de i ursprungsläget lyftas 
obehindrat då de fylldes med luft. Ett tidigt förslag på att åtgärda detta var att sy påsar i olika 
storlekar för att trä över kuddarna och därefter fästa dessa i flera punkter i bottenplattan för att 
begränsa rörelsen. För att undersöka ungefärlig effekt användes silvertejp för att illustrera dessa 
påsar. Slutsatsen efter försöken visade att fler infästningspunkter i själva blåsan var nödvändigt. 
Detta då blåsan, oavsett hur snävt tejpen spändes, kunde fyllas till sin vanliga form genom att 
bredden på kudden minskade som vanligt vid påluftning.  

Vidare gjordes därför försök med att skapa fler infästningspunkter i blåsan, se figur 2. Denna 
metod skulle inte göra det lika smidigt att variera höjden vid testningen men det skulle ändå vara 
möjligt. En luftkudde utrustades med fyra infästningspunkter och skruvades sedan fast i en stel 
platta, se figur. Vid påluftning av kudden visade det sig dock snabbt att påfrestningarna i plasten 
vid infästningarna blev för hög och snabbt skulle slitas sönder.  
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Figur 2. Luftkudde med fyra infästningspunkter. 

Då det var önskvärt att minska storleken på kuddarna för att uppfylla måtten i matrisen 
undersöktes möjligheterna till modifikation. Ultraljudssvetsning, som använts vid ursprunglig 
tillverkning, var uteslutet då ingen sådan utrustning fanns att tillgå.  Det mest lovande var att 
använda en värmeplatta vilken plasten kunde tryckas mot och smältas. Ett flertal försök med 
denna teknik gjordes på befintliga blåsor, men misslyckades då höjdskillnaden mellan själva 
blåsan och de redan befintliga svetsfogarna var så pass hög att plasten smältes helt och 
perforerades i själva blåsan medan plasten precis intill fogen förblev osmält.  

För att kunna fortsätta bygget av modellen beställdes en lyxstol in och blåsorna i sidostöden 
plockades ut, se figur 3. Dessa hade mindre dimensioner och storleken motsvarade två rutor i 
den önskade matrisen med måtten 70 x 165 mm med en höjd på 45-50 mm. Även de större 
kuddarna i svankstöden såg lite annorlunda ut än i mediumstolen, rektangulära med måtten 228 
x 70 mm samt 228 x 80 mm. 

 
Figur 3. Sidostödsblåsorna som användes i funktionsmodellen.  

De mindre kuddarna utvärderades vidare i avseende på hur snabbt de blåstes upp, skillnaden i 
tid beroende på antal, samtidigt uppblåsta, kuddar med samma luftförsörjningskälla och om 
belastade kuddar fylldes långsammare än icke-belastade. Resultatet visade att det tog ca tre till 
fyra sekunder att blåsa upp en blåsa och att tiden dubblades om två blåsor fylldes samtidigt 
genom samma ventil.  Att styra hastigheten med befintliga ventiler var inte möjligt, därför 
testades att blåsa upp dem i pulser för att minska hastigheten. Detta blev så pass ryckigt att 
komforten försämrades och det konstaterades att en snabb påluftning var det bästa alternativet i 
en kommande manuellt styrd modell.   

Sammanfattningsvis förändrades matrisens utseende enligt figur 4 nedan och kontroll och 
variation av höjd och hastighet måste utelämnas i en första manuellt styrd modell. 

           
Figur 4. Den ändrade rörelsematrisen. 
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Bilaga 9. Frågeformulär till sluttester 

Nedan följer en sammanställning av formulärfrågor till sluttesterna. Flera av frågorna var 
skalfrågor, skalorna redovisas till varje fråga för sig. Till samtliga frågor fanns det utrymme för 
kommentarer.  

Allmänna frågor 

 Kön  
 Längd 
 Vikt 
 Körkort, om ja vilken typ 
 Arbetar du/har du arbetat som lastbilsförare? Om ja, inom vilket segment. 

Jämförelse av alla stolar i avstängt läge  
Samma fråga ställdes för samtliga stolar A, B och C: 

I avstängt läge känns produkten                                    

Mindre bekväm   Ref.stol   Mer bekväm 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Rörelse X 
Följade sju frågor ställdes för samtliga åtta rörelser: 

1. Helhetsintryck - Jag tycker att rörelsen känns 

Inte alls bra   Helt okej   Mycket bra 
1 2 3 4 5 6 7 

 
2. Jag tror att rörelsen påverkar min kropp  

Negativt   Inte alls   Positivt 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Rörelsen känns 

För lite   Lagom kraftig   För mycket 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Rörelsen känns 

För långsam   Bekväm 
hastighet 

  För snabb 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag tror att rörelsen, under långa körningar, skulle påverka min körprestation 

Till det sämre   Inte alls   Till det bättre 
1 2 3 4 5 6 7 
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6. Rörelsen skapar behag i följande områden (markera i bilden) 

7. Rörelsen skapar obehag i följande områden (markera i bilden) 

 

  
6 7 
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Bilaga 10. Längd- vikt- och BMI-fördelning från tester 
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