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Sammanfattning 

Följande rapport är skriven för avhandling av kandidatarbete inom programmet Design och 
Produktframtagning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten behandlar ett 
problemområde angående transportering av vardagsföremål för rullstolsburna. Bakgrunden till 
problemet grundar sig i att rullstolsburna använder armar och händer då de tar sig fram vilket 
medför komplikationer då de skall bära med sig föremål av olika slag. 
En process med en rad nödvändiga steg inleddes för att ta fram en lösning till problemet. I det 
första steget utfördes en förstudie där användarens rörelsemönster analyserades och möjliga 
uppfästnings ytor studerades kring rullstolen. Det visade sig att det finns stora brister med den 
nuvarande transporteringslösningen. Efter avslutad förstudie inleddes en idégenereringsfras 
där koncept för lösningar till problemet togs fram. Det mest lämpade konceptet valdes sedan 
ut i ett konceptval och vidareutvecklades sedan. 

Den slutgilltiga produkten består av ett portabelt bord som användaren enkelt kan montera på 
och av rullstolen. Funktionen utgörs av en mycket tunn vikbar skiva som fäster i en 
teleskoparm. Den vikbara skivan består av en aluminium/plastkomposit och är endast två 
millimeter tjock Teleskoparmen gör produkten justerbar i höjdled och fästs enkelt upp i en 
fästanordning som sitter permanent monterad på rullstolen. En beräkningsstudie gjordes för 
de mest kritiska komponenterna hos produkten och efter dimensionering medför detta en 
säker konstruktion. Produkten ger en stor avställningsyta i utfällt läge och är samtidigt mycket 
kompakt och lätt hanterad då den är hopfälld. Tanken är att användaren enkelt skall kunna ta 
med och plocka fram produkten var som, när som. 
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Abstract 

This report is written as a bachelor’s thesis on the Industrial Design program at the Royal 
Institute of Technology in Stockholm, KTH. The report discusses the issues that wheelchair 
users came across when carrying smaller objects during daily routines.  When being a 
wheelchair user you have to use both your arms when moving an object. That means, among 
other problems, that you’ve suddenly got no hands available, holding the objects. With that 
particular problem identified, the design process could begin.  

Phase one, the research phase, resulted in a large study in order to find out if there existed any 
similar products on the market and what actually meant to be a wheelchair user. Focus was to 
analyze wheelchair users movements and to study the composition of the wheelchair. The 
research showed that the current way to move small objects, carrying the objects between 
their knees, probably isn’t the best solution. The research also showed that there is free space 
where it is possible to attach new products on the wheelchair. . The next phase was the 
development phase where a number of different concepts of solving the problem where 
generated. Elimination followed and the best concept for redevelopment was chosen.  

The final product is a lightweight portable table which is easy to mount and dismantle. The 
product features a table sheet which is an extremely light and durable sandwich composite 
with the ability to fold itself only two millimeter thick. The table sheet is connected to a 
telescope arm which mounts on the wheelchair and puts the table to a convenient height over 
the legs.  Strength is also verified to make sure that the product has a robust design and is safe 
to use. The product gives the wheelchair user a large preparation area unfolded but is also 
very compact, light and easy to use while it is folded. The idea is to give the wheelchair user a 
product that is easy to bring, mount and use wherever, whenever. 
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Förord 
Denna rapport är skriven för avhandling av kandidatarbete inom Design och 
Produktframtagning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan under perioden 20 mars till 27 
maj 2011. Rapporten behandlar produktframtagningsprocessen vid framtagning av en ny 
produkt lämpad för rullstolsburna. Problemområdet och idén till produkten fanns vid 
umgänge med en nära bekant, Niclas Brantås som skadade sig och har suttit i rullstol sedan 
sommaren 2009. 

Genom hela detta projekt har rullstolsbordet omtalats som ”slutprodukten”, ”produkten” 
”rullstolsbordet”. Under slutfasen av projektet uppkom namnet Ozelot. 

Vi vill i samband med denna rapport tacka: 

Bernt Sjöström och Fredrik Klingeman som arbetar hos rullstolstillverkaren Panthera för 
studiebesök och övrigt material till projektet. Björn Möller och Jan Stamer för goda tips vid 
tillverkning av prototypen. Vi vill också Niclas Brantås för bra representation från 
målgruppen. Ett stort tack till Jutta Hoppe på 3A Composites som hjälpt oss med materialet 
Hylite samt deras applikationsingenjör Klaus Wetzstein för tips angående bearbetning av 
Hylite. Slutligen vill vi också tacka Carl Michael Johansson och Conrad Luttrop för en väl 
utförd handledning. 

Stockholm, Maj 2011 KTH Design och Produktframtagning 
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1 Inledning 
Personer som råkar ut för ryggmärgsskador och hamnar i rullstol stöter på situationer som de 
aldrig tidigare kunde uppfatta som problematiska. Problemen kan uppstå på grund av ett 
flertal anledningar, en vanlig anledning är att rullstolsburna oftast inte har händerna fria vid 
förflyttning.  Ett exempel på problem som uppstår är vid transportering av föremål i hemmet. 
Föreställ dig en situation där du har lagat en måltid som du inte planerar att avnjuta i närheten 
av spisen. För en rullstolsburen person kan transporten mellan till exempel köket och Tv-
soffan med måltiden bli ett stort problem. Rullstolsburna har ofta nedsatt eller obefintlig 
känsel i lår och ben vilket kan leda till att de blir tillfälligt ovetande om brännskador orsakade 
av till exempel varma tallrikar. Andra icke önskvärda effekter vid liknande förflyttningar är 
nedsmutsning av sig själv och sin omgivning.  

En annan effekt av den här typen av skador är dålig balans i överkroppen, vilket kräver en 
relativt upprätt position när användaren sitter i rullstolen. Detta sätter krav på bordets höjd och 
placering vid användning och på grund av det kan det i många fall bli svårt att äta vid andra 
bord än rymliga köksbord.  

Det finns en stor marknad för nya tillbehör och produkter till rullstolsburna. Tyvärr 
marknadsförs de flesta nya produkterna mer som hjälpmedel än spännande och attraktiva 
produkter och hamnar därför i en mycket sluten kategori.  

1.1 Syftet med projektet 
Projektets syfte är att underlätta transporteringsmomentet för rullstolsburna och där igenom 
om möjligt öka livskvalitén hos individen. 

1.2 Målsättning för projektet 
Målen med kandidatarbetet är att (1)förmedla processen vid framtagning av produkter till 
rullstolar samt (2)ta fram en produkt som förenklar transportering av vardagsföremål i 
hemmet för rullstolsburna. 

1.3 Målgrupp 
Produkten skall rikta sig mot en aktiv och självständig användare av rullstolar men skall även 
attrahera en större teknikintresserad målgrupp. 

1.4 Avgränsningar 
Produkten är i huvudsak framtagen för att passa företaget Pantheras rullstolar, bland annat 
modellerna U2 och U2 light. Detta beror av att Panthera är det största fabrikatet i Sverige och 
därmed gavs möjlighet för tillexempel studiebesök hos företaget.  
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2 Tillvägagångssätt vid produktutveckling 
Produktframtagningsprocessen är utformat enligt metoden i Figur 1 där de huvudsakliga 
aktiviteterna i projektet är uppskrivna. Metoden är ett välkänd och etablerat tillvägagångssätt 
som bygger på att det skall vara enkelt att rekonstruera det man tidigare under processen 
kommit fram till (Ullman D, 2010).    
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Figur 1. Figuren visar produkt utvecklingsprocessen. 

En kort beskrivning av metoden för arbetsgången inom varje enskild nivå kommer beskrivas i 
denna del av rapporten. 

2.1 Förstudie 
För att identifiera problemområdet utfördes en förstudie bestående av informationsinhämtning 
från bland annat studiebesök, webbaserad sökning och intervjuer. Två stycken studiebesök 
gjordes under projektets gång hos företaget Panthera som tillverkar rullstolar och tillbehör. 
Målet med studiebesöken var att få en överblick över hur rullstolar är konstruerade och hur de 
tillverkas. 

Informationssök via internet gjordes bland annat för att studera rullstolens uppbyggnad och 
komponenter. Produkter som finns i dagsläget undersöktes för att få uppfattning om hur 
marknaden ser ut i nuläget. 

Två intervjuer gjordes under projektets gång, en med Fredrik Klingeman som är konstruktör 
och produktutvecklare på företaget Panthera samt med Bernt Sjöberg, som är anställd som 
utprovare på samma företag. Med Fredrik och Bernt hölls en intervju under ett pågående 
studiebesök angående framtagning av produkter för rullstollar i allmänhet.  
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Från företaget Panthera införskaffades en rullstol för att kunna göra en dokumentation av 
konstruktionen och för att skapa tankar om hur produkten skulle kunna fungera mellan 
användare och rullstol. Vid dokumentationen testades de transporteringslösningar som idag 
finns för användaren. Målet var också att få en uppfattning om uppfästningsmöjligheter och 
att hitta fria ytor att arbeta med kring rullstolen. 

2.2 Produktutvecklingsprocess  
Vid ett tidigt skede i produktutvecklingsprocessen är det lämpligt att genomföra en rad 
förebyggande metoder som specificerar krav och önskemål som finns för produkten. Som 
första åtgärd utformades en QFD (Quality function deployment) för produkten där först 
kunden för produkten identifieras. Sedan sätts kundens önskemål upp mot olika egenskaper 
hos produkten. Önskemålen värderas och jämförs med vilka produktegenskaper som skulle 
kunna uppfylla önskemålen. QFDn framställdes från utifrån en mall som kallas ”house of 
quality” och visas i Figur 2 nedan (Ullman D,2010). 

 

Figur 2. Mall för utformning av QFD, House of Quality. 

I det triangulära taket på mallen länkas produktegenskaper samman om möjligt, genom att en 
markering sätts där de två fälten för egenskaperna möts. 

För att specificera krav på produkten så att den uppfyller sitt mål utformades en 
kravspecifikation. Kravspecifikationen delades i funktionella kriterier, begränsade kriterier 
och övriga kriterier. Kriterierna delades sedan upp i krav och önskemål, där de mest 
nödvändiga egenskaperna sattes under krav och önskvärda egenskaper under önskemål. 

När kravspecifikationen och QFDn var utvecklade gjordes en brainstorming med syfte att 
bearbeta fram idéer, egenskaper och dellösningar som produkten skulle kunna innehålla. Vid 
brainstormingen fördes alla tänkbara idéer ned skriftligt på papper genom en mindmap. 
Idéerna utvecklades sedan till tre stycken grundkoncept som modulerades i programmet 
Rhino4 (Rhinoceros 4, 2011). 
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Ett konceptval gjordes för att välja ut det mest intressanta och lämpade konceptet att arbete 
vidare med. Konceptvalet utgick ifrån en matris där önskade egenskaper viktades hos de 
framtagna koncepten. Det mest lämpade konceptet valdes sedan ut för vidareutveckling. 

För att modelera fram den slutgilltiga produkten användes CAD (Computer aided design). 
Programmet som användes var Solid Edge (Solid Edge ST2, 2011). I programmet 
modulerades samtliga komponenter av produkten och sattes sedan samman till en komplett 
datorbaserad modell i tidigare nämnda program. För att erhålla fotorealistiska bilder av 
slutprodukten och dess delar användes renderingsprogrammet Keyshot 2 (Keyshot, 2011).  

För att kunna tillmötesgå krav om att göra det möjligt att belasta produkten med betydande 
tyngd var det viktigt att dimensionera delarna efter de bestämda kraven på hållfasthet. En 
friläggning av slutprodukten gjordes därför med avsikt att identifiera krafter och moment som 
verkar på de olika komponenterna i slutprodukten. De mest kritiska delarna av konstruktionen 
dimensionerades därefter för eventuella spänningar och deformationer.  

Vid materialval för de olika komponenterna användes informationen från de beräkningar som 
gjorts. Informationen bearbetades och programmet CES-edupack användes för att kontrollera 
materialdata (CES-Edupack, 2011). 

  

4 
 



 

3 Rullstol och användare 
Då en produktutvecklare ger sig in på ett nytt projekt är det väsentligt att göra en djup 
användarstudie för att få så hög förståelse för problemet och användaren som möjligt. De 
flesta produkter som utvecklas är ofta även till för att också användas av designern själv 
ifråga. I detta fall är dock produkten riktad till en målgrupp som svårare att förstå sig på för 
den som inte är rullstolsburen. En närmare studie gjordes därför av rullstolens konstruktion 
och användarens tillvägagångssätt vid transportering. 

3.1 Rullstollens uppbyggnad och funktion 
Rullstolen har funnits i många hundra år men är ändå ett hjälpmedel som har haft sin största 
utveckling de senaste trettio åren. En pionjär inom rullstolsutvecklingen i Sverige är Jalle 
Jungnell som skadades i samband med sin motorcykelolycka år 1976. Vid denna tidpunkt var 
rullstolsmarknaden oerhört begränsad och endast några få modeller fanns att tillgå. Dessa 
modeller var dessutom mycket otympliga och svårstyrda, se Figur 3 nedan.  

 

Figur3. Figuren visar en rullstol tillverkad under 70-talet. 

Detta resulterade i att Jungnell bestämde sig för att börja tillverka sina egna rullstolar med 
inspiration från racingteknologin.  Jungnell utvecklade på bara några år stolar som snabbt blev 
en succé och som resulterade i ett av de ledande rullstolsföretagen i världen, Panthera.  
Panthera tillverkar idag världens lättaste rullstol men tillverkar även topprodukter 
skräddarsydda till alla olika typer av användare, se exempel på rullstol i Figur 4 nedan 
(Panthera, 2011).  
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Figur 4. Figuren visar en modern aktivrullstol. 

Utformning 
En modern aktivrullstol har antingen en fast eller rörlig axel varvid de större huvudhjulen 
monteras. Denna axel sitter monterad på ett chassi, se Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Chassi till en rullstol, röd ring markerar var axeln sitter monterad. 

På chassit monteras sedan rygg och sittdyna samt hjul. I de flesta fallen monteras även 
sidoskydd mellan sittdyna och hjul som ibland kompletteras med armstöd. Sidoskyddens 
funktion är att hålla borta kläder och liknande föremål som annars kan fastna i rullstolen hjul. 
De hindrar även att smuts från marken kommer på användaren (Panthera, 2011). 

I utvecklingen av rullstolar har det lagts mycket tid på att få dem så lätta och smidiga som 
möjligt. På dagens rullstolar monteras i princip bara komponenter i lättviktsmaterial så som, 
aluminium, kolfiber och titan. Detta är speciellt viktigt för en aktiv användare som till 
exempel utför manövrar som att lyfta in och ut rullstolen ur bilen (Klingeman, 2011). 

3.2 Användaren och kroppsrörelser 
Olyckligt nog så är det oftast pigga, aktiva och fysiskt starka individer som skadar sig och blir 
sittande i rullstol. Det positiva är att de oftast är psykiskt starka och har inga funderingar på 
att börja leva ett sämre liv på grund utav olyckan de varit med om (Sjöström, 2011). Därför 
passar just aktivrullstolen mycket bra för denna målgrupp, eftersom den är mycket 
anpassningsbar, lätt och smidig. För att uppfylla användarens alla behov så specialanpassas 
oftast dagens rullstollar till användarens storlek och önskemål. Det finns många olika mått 
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och tillbehör att välja mellan vid införskaffning av en rullstol. En av de viktigaste detaljerna 
att ta hänsyn till är storleken på rullstolens chassi och framför allt dess bredd. Ett smalare 
chassi ger möjlighet till mindre totalbredd på rullstolen. Alla aktivanvändare strävar efter en 
så liten totalbredd som möjligt eftersom det ökar rullstollens smidighet avsevärt. Denna 
egenskap är viktig då smala passager som dörrposter ofta kan skapa problem. Är rullsolen för 
bred blir den svårare att komma i och ur och den blir heller inte lika kvick i manövreringarna 
(Klingeman, 2011). 

Rullstolens viktfördelning anpassas efter användarens körkompetens och beror också mycket 
ut av användarens skada. Förändras viktfördelningen kan det ge upphov till att rullstolen blir 
svår manövrerad. Något som skall beaktas är att om en rullstolsburen skadar händer, armar 
eller axlar försvåras förflyttningen i rullstollen avsevärt (ibid.). 

Vid förflyttning i rullstolen skjuter användaren fart med händerna direkt mot rullstolens däck. 
På samma sätt används händerna för att utföra andra manövrar så som vändningar och 
tiltningar för att ta sig över trösklar och andra hinder. Vid utveckling av tillbehör till rullstolar 
är det därför viktigt att inte påverka förutsättningar för dessa rörelser vid användning (ibid.). 

De brickor och bord som finns på dagens marknad används främst till avlastning för armar 
och axlar. Rullstolsburna som är i behov av det har ofta en förlamning från nacken och nedåt 
vilket uppkommer vid allvarliga nackskador. Det finns många orsaker till att inte frakta saker 
ställda i sitt knä som rullstolsburen, till exempel att benen rycker och hoppar okontrollerat 
(Sjöström, 2011). 

3.3 Vilka lösningar finns och hur används dem? 
Rullstolsburna transporterar idag oftast sina måltider i knät, antingen med bricka eller direkt 
på låren. Petflaskor, glas och muggar är vanliga föremål som skall transporteras och oftast 
trycker användaren fast dem mellan låren, se Figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Figuren visar på hur det kan se då en användare manövrerar mat och dryck med och 
utan bricka. 
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Metoden låser muggen så att den inte tippar vilket den enkelt kan göra vid placering på 
bricka. Att placera mat och dryck mellan låren medför risk för skador, eftersom benen är 
mycket blottade vid sådana tillfällen. Vid transportering på bricka så uppkommer stor 
instabilitet och möjlighet för glidning vilket visas i Figur 7. Hur instabil och glatt brickan är 
beror självklart på vilken sorts bricka som används, de flesta brickor i matserveringar är tyvärr 
inte av det bättre slaget. Ryckningar i benen skulle vid transport skapa svårigheter med båda 
lösningarna i och med att vikten av föremålen som skall transporteras alltid vilar på låren. 
Skall en måltid förtäras i rullstolen är placeringen i de två fallen mycket låg jämfört med att 
äta vid ett vanligt köksbord. 

 

Figur 7. Figuren visar ett extremfall på hur saker på en bricka kan falla av vid en snäv 
inbromsning. 

3.4 Fria ytor att arbeta med 
Aktivrullstolar är mycket komprimerade och därför finns det inte så mycket ytor som är 
lämpade för nya tillbehör. Detta sätter stora krav på tillbehörens storlek och funktion. För att 
hitta en lämplig plats till möjlig placering av nya tillbehör för rullstolar gjordes en 
dokumentation av samspelet mellan användare och rullstol. Många mindre fria ytor finns runt 
rullstolen men det handlar också om att de måste vara lättillgängliga för användaren. Här 
måste användargruppens rörelsemöjligheter beaktas eftersom de inte har full styrka och balans 
mellan över- och underkroppen. Att tillexempel böja ned överkroppen för att sträcka sig in 
under stolen kan vara väldigt ansträngande.  

Bakom ryggstödet finns en vertikal yta som för användaren är relativt enkel att nå med en 
vridande rörelse. Den fria ytan och hur användaren måste sträcka sig för att nå den visas i 
Figur 8. Vid användning av ytan bakom ryggstödet skulle ett tillbehör kunna fästas upp i det 
stabila körhandtaget som finns tillgängligt på rullstolens baksida.  
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Figur 8. Figuren visar dels på en fri yta bak på rullstolen (grön färg) samt hur en användare 
sträcker sig efter något bak på stolen. 

Ytterligare en fri yta på rullstolen identifierades bakom användarens ben. Ytan är enkel att 
komma åt och nås genom hålet på sidan av chassit vilket demonstreras i Figur 9 nedan. 
Många uppfästnings ytor finns eftersom större delen av chassit blottas i detta område. 
Användarens ben skulle i detta fall skymma produkten då den inte används. 

 

Figur 9. Figuren visar dels på en fri yta bakom fotstödet (grön färg) samt hur en användare 
sträcker sig efter något bakom benen. 

Ett horisontellt rektangulärt fritt område finns också under användarens sitts. Detta område 
omges tyvärr av många funktioner som skulle kunna störas. Ett exempel är sitsen som buktar 
ned då användaren sitter i rullstolen. Rullstolens handbroms kan även störas i detta fall, se 
Figur 10 nedan. 
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Figur 10. Figuren visar en fri yta under sittdynan (grön färg). 

Produkten skulle också kunna placeras i användarens ryggräck som ofta fästs upp på 
rullstolens baksida vid längre förflyttningar.  

Den viktigaste aspekten angående placering uppkommer vid den direkta användningen av 
produkten, delvis då användaren har behov av att ställa ifrån sig något. Placeringen måste då 
medföra så bekväm användning som det är möjligt. En avställningsyta som är svår att nå blir 
för användaren inte användbar och fyller då inte sitt syfte. Eftersom att användaren skall 
kunna manövrera rullstolen vid då föremålen ar avställda är det som tidigare nämnt mycket 
viktigt att inte produktens placering skapar några hinder. Området som finns ovanför 
användarens lår är ett mycket naturligt ställe att placera saker på. I nuläget så används främst 
brickor som placeras i knät vilket vid en måltid kan uppfattas som en för låg avställningsyta.  
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4 Produktutveckling 
Efter slutförd förstudie kunde en lösning till avställnings- och transporteringsproblemet börja 
utvecklas. I denna del av rapporten beskrivs resultat som visar hur produkten bearbetades 
fram. Utvecklingen av produkten startades med att en QFD och kravspecifikation skapades 
för produkten (Ullman D, 2010). 

4.1 QFD 
Resultatet från QFD-analysen visade att följande produktegenskaper var de viktigaste för att 
uppfylla kundönskemålen: 

• Låg vikt 
• Hopfällbar 
• Avtagbart 
• Återvinningsbart 

 

Detta är fyra av de tio produktegenskaper som fick flest träffar hos kundönskemålen. Alla fyra 
produktegenskaper uppfyllde tre stycken generellt viktiga önskemål som en användare skulle 
kunna tänkas ha. För fullständigt resultat från QFD se Bilaga 1. 

4.2 Kravspecifikation 
Det viktigaste kravet för den slutgilltiga produkten är att syftet med transportering av 
vardagliga prylar skall uppfyllas. En rad underliggande krav ställdes upp för att uppfylla 
syftet och målet med produkten. Tillexempel att produkten inte får vara i vägen för 
användaren vid transportering i rullstolen. Produkten måste också vara relativt enkel att 
plocka fram vid användning. När transportering sker måste produkten medföra att föremålen 
står stabilt och att inte glidning sker. Produkten får inte häller förändra rullstolens 
viktfördelning så att köregenskaperna påverkas negativt för användaren. Fullständiga krav för 
produkten presenteras i kravspecifikationen som kan ses i Bilaga 2. 

4.3 Idégenereringsfas 
Den fösta delen vid idégenereringen var ett moment där en brainstorming utfördes. 
Brainstormingen resulterade i ett antal intressanta idéer och dellösningar som produkten 
skulle kunna tänkas innehålla. De mest kreativa och intressanta delarna plockades ut och ett 
antal konceptuella idéer framställdes i enkla handritade skisser, se Bilaga 4. Skisserna 
bearbetades och resulterade slutligen i tre stycken förslag på koncept som löser 
transporteringsproblemet för användaren. Alla tre koncepten löser transporteringsproblemet 
men bygger på olika grundidéer med avseende på bland annat om produkten skall sitta på 
rullstolen permanent eller om den skall vara mobil och bara plockas fram vid användning. 

Koncept 1: Mobilt bord 
Koncept ett består av en mobil avställningsyta för rullstolar. Avställningsytan består av en 
tunn vikbar skiva som vid användning kan fällas ut för att ge användaren så stor yta som 
möjligt. Den vikbara skivan är uppfäst i en teleskoparm som ger en ställbar funktion för 
höjdreglering av bordsskivan. Teleskoparmens funktion gör även att konceptet blir mycket 
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kompakt då bordet är hopfällt och inte används. Konceptet monteras på rullstolen genom en 
uppfästningsanordning mellan teleskoparm och chassi och visas i Figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Figuren visar koncept ett monterat på rullstol. 

Koncept 2: Mobil kopphållare 
Detta koncept är tänkt som en mugghållare som likt en dryckeshållare på en cykel monteras 
på en av chassits stålramar. I mugghållaren placeras till exempel ett glas som kommer med 
hållaren. Vid behov av en avställningsyta så går det att trycka fast en liten bricka som passar 
på glaset. För att behålla glaset och brickan i horisontell riktning vid exempelvis körning över 
mindre hinder som trösklar är mugghållaren stabiliserad med en glidbar axel, se Figur 12 
nedan.  

 

Figur 12. Figuren visar konceptet med ett mobilt bord. 

Koncept3: Stationärt bord  
Det stationära bordet är en produkt som alltid sitter monterad på stolen. Oavsett om stolen 
ligger hopmonterad i en bil eller om användaren är i sitt hem eller ute och rör på sig. 
Produkten är tänkt att enkelt kunna fällas ut vid behov men ska samtidigt göra ett minimalt 
anspråk på utrymme och vikt.  Bordet skall inte heller påverka användarens förmåga att 
manövrera sin stol, se Figur 13 nedan. 

12 
 



 

 

Figur 13. Figuren visar illustration av det utfällbara bordet. 

4.4 Konceptval 
Efter konceptframtagningen gjordes ett konceptval som presenteras i Tabell 1 nedan. I 
tabellen viktas hur de olika koncepten uppfyller önskade produktegenskaper med en 

 från ett till tre.  poängskala

Egenskap  Stationärt bord  Mobilt bord  Mobil kop hållare p
Avställning 
 

3  3  2 

Stabilitet 
 

1  2  3 

Montering 
 

1  3  3 

Utfällbart 
 

3  3  1 

Image 
 

3  2  2 

Robust 
 

1  2  2 

Enkel att plocka 
fram 
 

3  2  2 

Plats(ej vid bruk) 
 

2  2  1 

Inställningsmöjlighet 2  2  1 
 
Total 

 
19 

 
21 

 
17 
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Tabell 1. Tabellen visar resultatet från konceptvalet. 



 

Den mobila lösningen fick flest poäng men med relativt liten marginal. Lösningen anses 
däremot erhålla stora utvecklingsmöjligheter och valdes efter konceptvalet att arbeta vidare 
med. 

Något som också vägde upp trots liten skillnad i poäng var det faktum att det mobila bordet 
hade högre poäng i kategorier som ansågs extra viktiga, tillexempel stabilitet. Samt att det 
från resultatet framgick att det mobila bordet var bra i alla kategorier. 

4.5 Vidareutveckling 
Efter slutfört konceptval gjordes en mer specifik idégenerering på hur konceptet skulle kunna 
fungera. Konceptet delades då upp i delar och de mest intressanta idéerna skissades till en 
slutgiltig idé inför slutkonceptet, se Figur 14 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Figuren visar en handskissad vidare utveckling av det mobila konceptet. 

Det vidareutvecklade konceptet består av ett portabelt bord som skall vara enkelt att montera 
av och på rullstollen vid användning. Tanken är att det skall ta mycken lite plats vid hopvikt 
tillstånd men samtidigt maximera avställningsytan då det används. Bordsskivan är därför 
hopvikbar och fäster i en länkarm som fungerar som uppfästning mellan rullstol och 
bordsskiva.  
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5 Produktbeskrivning 
När vidareutvecklingen av det portabla konceptet var färdigt modellerades en slutprodukt 
fram i CAD där en rad olika tekniska lösningar och komponenter togs fram. CAD-modellen 
gjorde det möjligt att fullständigt bestämma alla mått och geometrier. Utifrån den framtagna 
modellen presenteras bilder och förklaringar kring produktens komponenter och dess 
generella funktion (Solid Edge ST2, 2011). 

5.1 Presentation av slutprodukt 
Slutprodukten består av ett portabelt bord med en mycket tunn vikbar skiva. Skivan är 
tillverkad utav en komposit innehållande aluminium och plast vilket medför att vikbara leder 
kan skapas. Bordsskivan har dimensioner som är något större än ett vanligt A4 papper och 
rymmer en tallrik, ett glas och ett par bestick, delvis den vanliga uppsättningen artiklar vid en 
måltid. På undersidan av den mittersta skivan fästs en teleskoparm upp som medför 
höjdreglering av bordet. Teleskoparmen har en halvcirkulär profil som i hopfällt läge 
tillsammans med den vikbara skivan medför en mycket slimmad produkt. Till bordet kommer 
även en uppfästningsanordning som permanent skall sitta monterad på användarens rullstol. 
Vid användning trycks teleskoparmen ned i uppfästningsanordningen och sedan viks skivan 
enkelt ut. I Figur 15 nedan visas den kompletta produkten i utfällt läge. 

Figur 15. Figuren visar slutprodukten i utfällt läge. 

Produkten fästs upp i rullstolens chassi på valfri sida, ett scenario för placering av produkten 
visas i Figur 16 nedan. 
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Figur 16. Figuren visar hur det skulle kunna se ut när slutprodukten sitter monterad på en 
rullstol. 

5.2 Beskrivning av ingående delar 
En närmare beskrivning av produktens komponenter kommer att redogöras i följande 
produktbeskrivning. Produkten innehåller fem huvudkomponenter; bordsskiva, 
stabiliseringsarm, fästplatta, teleskoparm och en uppfästningskomponent för att fästa bordet i 
rullstolen. Beskrivningen av de olika komponenternas funktioner utgår från den vikbara 
skivan och bearbetas sedan nedåt mot uppfästningskomponenten som monteras fast på 
rullstolen.  

Den vikbara skivans funktion 
Bordsskivan är den yta där användaren ställer av de önskade föremålen. Skivan är konstruerad 
så att den fälls ut för att erhålla full storlek och är tillverkat i en aluminium/polypropylen 
komposit med produktnamnet Hylite. Bordsskivans fulla storlek vid utvikt tillstånd har 
längden 270 millimeter och höjden 220 millimeter. Tjockleken på skivan är endast två 
millimeter vilket gör att skivan tar lite plats då den är hopvikt. Bordsskivan är ledad på två 
ställen, vilket visas i de röda markeringarna i Figur 17 nedan (3A Composites, 2011). 
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Figur 17. De röda markeringarna illustrerar var skivan är ledad. 

Den vikbara skivan består alltså av tre delskivor med höjden 220 millimeter och bredden 90 
millimeter. Vid användning fälls först skiva(1) ut från hopvikt tillstånd och därefter skiva(3) 
vilket medför full storlek på bordsskivan. Leden mellan skiva (1) och (2) är bredare eftersom 
skiva(1) skall få plats i det hopvikta tillståndet. För fullständiga dimensioner av bordsskivan 
se Bilaga 5. 

Stabilisatorn och fästplattan 
Eftersom materialet Hylite ger bordsskivan en gångjärnsfunktion i mellan de tre hopvikbara 
skivorna så behövs en komponent som stabiliserar bordsskivan i det utfällda läget. Denna 
funktion löstes genom att installera en vridbar stabiliseringsarm på bordets mittersta skiva, se 
Figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Figuren visar hur skivan och stabiliseringsarmen i tre steg vecklas ut från infällt 
läge.  

Vid utfällning av bordsskivan roteras stabiliseringsarmen ut 90 grader. Därefter viks de 
yttersta skivorna ut och vilar då på stabiliseringsarmen som ställs in i rätt läge genom två 
stycken magneter vilka är uppfästa mellan bordsskivan och stabiliseringsarmen. 
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Stabiliseringsarmen fästs i bordsskivan genom den cirkulära fästplattan, vilket visas i Figur 19 
nedan. 

 

Figur 19. Figuren visar hur delarna stabiliseringsarm, glidlager och fästplatta är 
sammansatta. 

Mellan fästplatta och stabiliseringsarm är även ett lager insatt vilket kan ses Figur 19. Lagret 
medför att stabiliseringsarmen kan skjutas ut enklare och att mindre slitage uppstår mellan 
komponenterna. För att inte stabiliseringsarmen skall slita på bordsskivan är ovansidan på 
komponenten behandlad vilket skapar en lagringseffekt mellan komponenterna. För 
dimensioner av tidigare nämnda komponenter se Bilaga 5.  

Teleskoparmens funktion. 
För att kunna reglera avställningsytan i höjdled används teleskoprör i uppfästningen mellan 
skiva och rullstolens chassi. Teleskoparmen fästs upp under bordsskivan och kan fällas in då 
den inte används. I Figur 20 nedan visas de komponenter som är kopplade till teleskoparmen.  

Vred2 

Kil 

Fästplatta 

Yttre teleskoparm 

Inre teleskoparm 

Vred1 

 

Figur 20. Figuren visar utfällningsmekanismen sett snett från sidan.  
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Den yttre teleskoparmen monteras i fästplattan och går att fixera i två lägen, ut- och infällt. 
För att fästa upp teleskoparmen i bordsskivan används fästplattan. Teleskoparmen får inte ta 
för mycket plats eftersom tanken är att slutprodukten skall vara mycket kompakt då den är 
hopfälld. En lätt och tunn arm kan tyvärr ge upphov till dålig hållfasthet vilket beaktades vid 
idégenereringen. Fixeringsanordningen i de två lägena måste ge en stabil känsla så att 
produkten inte blir ranglig vid användning. Kraven på denna mekaniska lösning är stora, 
framför allt är det mycket viktigt att fäll- och förlängningsfunktionen är enkla att ställa in vid 
användning. 

Utfällningsfunktion 
Vi användning av bordet fälls teleskoparmen ut 90 grader från sitt hopfällda läge. 
Utfällningsmekanismen består av tre funktioner; gångjärn, låssprint och ett vred. En sekvens 
av hur teleskoparmen fälls ut visas i Figur 21 nedan. 

 

Figur 21. Figuren visar hur teleskoparmen går från utfällt till infällt läge.  

När teleskoparmen har fällts ut så åker kilen ned i fickan på fästplattan, kilen kan sedan 
skruvas åt med vred nummer 1 vilket medför låsning av teleskoparmen i det utfällda läget. 
Hur kilen låser fast teleskoparmen i fästplattan visas i Figur 22 nedan. 

 

 Figur 22. Figuren visar hur kilen är på väg att låsa fast i spåret i fästplattan.  
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Förlängningsfunktion 
Det viktigaste kravet som teleskoparmen skall uppfylla är att den ger möjlighet till höjd 
reglering av bordsskivan vid användning. Teleskoparmen är i utdraget läge 20 centimeter lång 
och medför då en bekväm placering av bordsskivan i höjdled för användaren. Detta motsvarar 
en arbetshöjd som placerar bordet cirka fem till tio centimeter ovanför användarens knän. 
Teleskoparmen ger möjlighet till exakt höjdplacering som ställs in genom det nedersta vredet. 
Vredet är fäst på den yttersta armen och när det skruvas åt så fixeras den innersta armens läge. 
Fixeringen sker då vredets axel pressas mot skåran i det innersta teleskopröret vilket 
illustreras i Figur 23.  

 

Figur23. Figuren visar hur teleskoparmarna låser fast i varandra i utfyllt läge. De röda 
pilarna visar på hur vredet kilar fast den inre teleskoparmen. 

Uppfästning chassi 
En uppfästningsmekanism togs även fram för att fästa produkten i rullstolens chassi. Denna 
komponent monteras på stolen och är inte en del som plockas av och på då produkten inte 
används. Uppfästningsanordningen kan ses i Figur 24 nedan. 

 

Figur 24. Figuren visar uppfästningsanordningen som skruvas fast i rullstolens chassi. 
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6 Beräkningar 
En friläggningsanalys gjordes på den slutgilltiga produkten för att identifiera kritiska moment 
i konstruktionen. Med kritiska moment menas tillexempel axlar, lager och andra lösningar 
som tar upp stora moment och krafter.  

6.1 Friläggning och jämviktsberäkningar 
En kraft- och momentanalys gjordes för ett kritiskt läge vid belastning av produkten. 
Analysen utgick från ett läge då bordsskivan och teleskoparmarna befann sig i sitt utfällda 
läge. En punktkraft  sattes ut cirka två centimeter från bordsskivans yttersta kant, se Figur 
25.  

 

 

Figur 25. Illustration av kritiskt lastfall på bordsskivan 

Detta skulle till exempel kunna illustrera tyngdpunkten för ett glas eller en flaska som ställs i 
ett kritiskt läge på bordsskivan. Eftersom bordsskivan är vikbar i två riktningar i dess leder så 
utgår kraftanalysen från att stabiliseringsarmen tar upp all kraft vid belastningar på 
bordsskivan. I Figur 26 visas de frilagda komponenterna, den röda pilen illustrerar 
punktkraften  som placerats längst ut på stabiliseringarmen där ett föremåls tyngdpunkt 
naturligt skulle hamnat. 
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Figur 26. Figuren visar friläggningen slutprodukten  

Efter slutförd friläggning ställdes jämviktsekvationer för kraft och moment upp för systemet, 
vilket kan ses i Bilaga 6. De mest kritiska delarna i konstruktionen identifierades till axeln i 
gångjärnet som sitter uppfäst på den cirkulära fästplattan. Den största kraften som verkar på 
axeln är normalkraften  som uppggår till 14,3 gånger den pålagda kraften. Detta medför att 
det uppkommer relativt stora skjuvspänningar i axeln vilka måste kontrolleras vid 
dimensionering. 

6.2 Dimensionering av axel 
Skjuvspänningar i axeln beräknades enligt formeln i ekvation 1 nedan. 

  (1)

Där  är skjuvspänningen som uppstår,  är skjuvkraften i axeln, och  är 
tvärsnittsarean för axeln. Vid dimensionering av axeln önskades en säkerhetsfaktor 2 
vilket antogs som tillräcklig i detta fall och medför att axeln dimensioneras så att den tål 
dubbelt så stor skjuvspänning en vad som i verkligheten söks, sambandet beskrivs i 
ekvation(2) nedan (Sundström B, 1998). 

 2  (2)

Axeln tillverkas i materialet SS-EN 10088-2 som är en rostfri stållegering och har 
sträckgränsen 210 MPa och brottgränsen 650 MPa. Geometrin för tvärsnittsarean är cirkulär 
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och följande beräkningar skall dimensionera axelns diameter. Vid dimensionering av axeln 
utgår beräkningarna från att sträckgränsen är dimensionerande eftersom kvarstående 
deformationer inte är acceptabla i denna komponent, vilket leder till följande uttryck (sbi, 
2011): 

  (3)

Dimensioneringen utgår från lastfallet som illustreras i jämviktsberäkningarna. Massan  
som verkar på stabiliseringspinnen bestämdes till två kilogram vilket motsvarar ett relativt 
tungt föremål på bordsskivan. Jämviktsberäkningarna visade följande samband för en utav 
normalkrafterna som verkade på axeln, se ekvation(4) nedan.  

 14,3 ·  (4)

Sambandet sattes sedan in i uttrycket för dimensioneringen av axeln och därefter kunde radien 
 lösas ut och beräknas, se ekvation(5) och (6) nedan.  

  (5)

 

 14,3 14,3 · 2 · 2 · 9,81
210 0,92  (6)

För att uppfylla kravet för säkerhetsfaktorn med den pålagda massan två kilogram måste 
axelns radie minst vara 0,92 millimeter. För att skapa extra marginal gällande hållfasthet 
valdes axelns radie istället till en millimeter varifrån en ny säkerhetsfaktor för axeln kunde 
beräknas, se ekvation(7) nedan. 

 
14,3 · 2 · 9,81

· 0,001 89,3  (7)

Slutligen beräknades säkerhetsfaktorn för den valda axelns tjocklek vilket visas i ekvation 8 
nedan.  

 
210
89,3 2,35 (8)

Med en radie på en millimeter i axeln fås säkerhetsfaktorn 2,35 vilket uppfyller kravet i 
ekvation(2). 
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6.3 Dimensionering av lager i axeln 
Eftersom det sker glidning mellan material i gångjärnsleden utfördes lagerberäkningar för 
axeln. Det specifika lagertrycket beräknades enligt ekvation 9 nedan (Inst. F. Masknkonstr, 
2008).  

  (9)

Där  är glidlagrets bredd och  är dess ytterdiameter vilket illustreras i Figur 27 nedan. 
Lagerkraften  belastar glidlagret.  

 

 

d 

b

Figur 27. Figuren visar ett glidlager sett från två olika vyer. 

Extremfallet för vilket tryck som skulle kunna uppkomma i lagret beräknades med samma 
kraft som tidigare vid dimensionering av axeln vilket gav följande lagertryck, se ekvation 10 
nedan. 

 
2 · 14,3 · 9,81
0,01 · 0,0025 11,2  (10)

Den maxilama glidhastigheten i lagret beräknades med hjälp av vinkelhastigheten vid 
utfällning av teleskoparmen och lagrets ytterdiameter. Tiden för utfällning av teleskoparmen 
uppskattades till en sekund. Glidhastigheten beräknades enligt följande samband:  

 180
1 · 0,00125 0,23 /  (11)

Därefter gjordes en kontroll över vilka material som upp fyllde villkoren för maximalt 
lagertryck och glidhastighet. Ett material som lämpar sig bra för lagret är nylon som tål 
yttryck upp till 14 MPa och glidhastigheter upp till 3 m/s.  

6.4 Utböjning och verifiering av Emodul i stabiliseringsarmen 
Ytterligare ett kritiskt moment att kontrollera i konstruktionen var stabiliseringsarmens 
utböjning. Lastfallet som kontrolleras stämmer även här överens med det som illustreras i 
jämviktsanalysen. För att dimensionera stabiliseringsarmen användes ett vanligt elementarfall 
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för balkböjning. Utböjningen beräknades utifrån massan två kilogram, elementarfallet visas i 
Figur 28 (Sundström B, 1998). 

 

Figur 28. Figuren visar elementarfallet som uppstår vid belastningen. 

Då punktlasten läggs på längst ut på stabiliseringsarmen kommer en elastisk deformation att 
ske vilket leder till utböjning i komponenten som kan beräknas enligt ekvation 12 nedan. 

 

b = 20 mm 
h = 2 mm 
L  =  100 mm 

3  (12)

Där  är utböjningen i millimeter, F är den pålagda punktkraften på stabiliseringsarmen. 
Längden L är avståndet från uppfästningen av balken till där punktkraften verkar. Faktorn I är 
den använda komponentens böjmotstånd vilket beror av hur tvärsnittsarean ser ut och E 
beskriver materialets E-modul. Vid dimensionering av vilken E-modul som är lämplig för 
komponenten löstes denna ut ur ekvation(12) vilket gav följande uttryck: 

 
3  (13)

Stabiliseringsarmens tvärsnittsarea är rektangulärt, böjmotståndet I ges då ur följande 
ekvation: 

 
12

0,02 · 0,002
12 1,33 · 10  (14)

För att dimensionera E-modulen bestämdes en maximal utböjning för det givna lastfallet. En 
utböjning på tre millimeter ansågs vara acceptabel och slutligen kunde E-modulen beräknas, 
se ekvation 15. 

 
3

2 · 9,81 · 0,1
3 · 1,33 · 10 · 0,003 164  (15)
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E-modulen för materialet som väljs till stabiliseringsarmen bör alltså minst vara minst 
164  . En utböjning på tre millimeter skulle ge en vinkeländring  enligt ekvation 16 
nedan. 

 
2

2 · 9,81 · 0,1
2 · 164 · 10 · 1,33 · 10 0,044  (16)

En vinkeländring av 0,44 radianer motsvarar 2,57 graders vinkeländring, som uppstår vid 
stabiliseringsarmens ände. 

6.5 Glidvinklar vid körning över trösklar 
Vid dokumentationen av rullstolen som gjordes i förstudien kontrollerades vinklar för 
rullstolens lutning vid körning över till exempel trösklar. Det visade sig att stolen vinklas 
cirka 20 grader vid körning över trösklar vilket medför att bordsskivan erhåller samma 
lutning. Detta sätter krav på friktionstalet mellan bordsskivan och föremålet som placeras på 
den. Friktionstalet som behövs för att hålla föremålet stilla kan beräknas med mekanik, se 
Bilaga 7. Sambandet för friktionstalet ser ut enligt ekvation 17 nedan. 

 
sin20
cos20 0,36 (17)

Friktionstalet mellan tillexempel glas och metall är cirka 0,5 vilket medför att ingen glidning 
kommer att ske i fallet som ges ovan, dock kan ofrivilliga rörelser från användaren förändra 
förhållandena. På grund av detta kan det vara lämpligt att belägga bordsskivan med någon typ 
av friktionsspray för att öka friktionen mellan skiva och föremål. 
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7 Tillverkning och materialval 
Det färdiga konceptet granskades med avseende på tillverkning för att ge en uppfattning över 
vilka delar som behövde köpas in och vilka som skulle nytillverkas. Då hela det färdiga 
konceptet i sig är en skräddarsydd produkt visade det sig att många delar skulle komma att 
behöva nytillverkas. Vissa delar skulle kunna köpas in för att sedan slutbearbetas av den 
egentliga tillverkaren. 

Då rullstolsbranschen präglas av att utveckla så lätta produkter som möjligt fastställdes det 
tidigt att detta även skulle dominera i utvecklingen av detta bord. Utifrån tidigare kunskaper 
från kurser i konstruktionsmaterial och tillverkningsteknik på KTH riktades 
uppmärksamheten mot lättviktkonstruktion med material som aluminium och kolfiber. 

7.1 Bordsskivan 
En webbaserad informationssökning efter lättvikts material gjordes och detta resulterade i 
upptäckten av kompositen Hylite. Bordsskivan tillverkas i materialet Hylite som köps in i 
stora ark från företaget 3A Composites, arken vattenskärs sedan för att få rätt dimension. För 
att möjliggöra vattenskärning måste materialet förborras för att inte materialet skall skadas. 
Eftersom materialet är tillverkat i sandwichkonstruktion kan vattnet skära in mellan 
aluminiumet och plasten vilket medför att fogen mellan materialen tappar fästet från varandra 
(3A Composites). 

För att skapa lederna i skivan så används en CNC-fräs där en gravyrbits fästs upp som 
verktyg. Ledfunktionen skapas genom att aluminiumet skärs bort så att den vikbara plasten 
blottas i den riktning som materialet skall kunna vikas. I Figur 29 nedan visas hur lederna i 
skivan ser ut efter bearbetning samt rekommendationer från tillverkaren angående mått på det 
urfrästa spåret. I Figur 29 visas måtten för leder av en Hyliteskiva med tjockleken 1.2 
millimeter. Slutprodukten består av en något tjockare skiva med tjockleken två millimeter, 
detta för att uppnå högre hållfasthet hos komponenten. 

 

 
Figur 29. Figuren visar Hylite materialet i genomskärning med givna mått för att gravera ut 

spår. 
 

Bearbetningen sker på båda sidorna av skivan så att all aluminium är bortagen där materialet 
skall ledas. För att erhålla fästpunkter i skivan för fästplattan så används lämpligtvis en 
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pelarborrmaskin där en borr med diametern tre millimeter fästs up. De fyra hålen gängas 
sedan vilket möjliggör montering för fästplattan genom M3 skruvar. 

Bordsskivans yta beläggs med antiglid spray som motverkar glidning (Safety Walk, 2011). 

7.2 Fästplatta 
Fästplattan kan tillverkas på flera sätt men för att erhålla minst antal maskiner och steg är det 
lämpligast att fräsa ut plattan i rostfritt stål med en CNC fräs. Vid bearbetningen fräses 
plattans geometri och gångjärnsleden ut direkt. Fräsen borrar också hålet för axeln i 
gångjärnsleden och fräser ut spåret som uppfästningskilen låser fast i.  

7.3 Axelgångjärnsled 
Efter dimensionering av axel mellan teleskoparm och fästplatta bestämdes diametern till två 
millimeter. Vid beräkningarna användes materialdata för det rostfria stålet SS-EN 10 088-2 
vilket visade sig vara tillräckligt hållfast för lämplig dimension på axeln. Rostfritt stål ansåg 
lämpligt då det är ett bord avsett för att bland annat transportera drycker. Risk finns för att det 
då kan tränga in fukt i axeln (sbi, 2011). 

Axeln behöver inte nytillverkas, det finns fingängade M2 skruv med längden 20 millimeter att 
köpa in till ändamålet. Vid överbelastning av bordet fungerar axeln som en 
säkerhetsanordning som går av vid för stora belastningar. Standard komponenter är därför 
mycket användbart i detta läge eftersom det kan uppkomma tillfällen då komponenten måste 
bytas ut. 

7.4 Stabiliseringsarm 
Dimensioneringen av material i stabiliseringsarmen visade att lägsta E-modul som 
stabiliseringsarmen kunde ha var 164 Mpa för att inte böjas mer än kravet. Därför valdes även 
ett rostfritt stål till denna komponent då materialet erhåller en E-modul mellan 189-210 MPa.  

Stabiliseringsarmens geometri kan tillverkas genom vattenskärning som är en mycket effektiv 
metod med avseende på  

• Precision 
• Låg värmepåverkan på materialet 
• Minimerat spillmaterial 
• Miljövänligt och lämpar sig för många material 

 
Den höga precisionen gör att materialet inte behöver någon större efterbearbetning mer än 
viss slipning för att få bort vassa kanter efter vattenskärningen. 

7.5 Teleskoparmar 
Teleskoparmarna är en stor del av konstruktionen i avseende på material och tillverkas de i ett 
för tungt material kommer produkten bli för tung. Därför bör delarna tillverkas i liknande 
flygplansaluminium typerna 2000- eller 7000 serien. Dessa aluminiumlegeringar är härdade 
aluminiumlegeringar med hög hållfasthet.  
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Teleskoparmarna tillverkas enklast genom extrudering och kapas sedan upp i rätt längder. Två 
stycken extrusionsmatriser skulle behövas vid tillverkningen, en halvcirkulär och en spårad 
halvcirkulär. Efter extrudering sker efterbearbetning i form av borrning med pelarborrmaskin 
för att borra hålen där vreden skall monteras. 

7.6 Vred 
Vredens geometri kan på samma sätt som stabiliseringsarmen vattenskäras ut och slutligen 
borras med pelarborrmaskin. Därefter tillverkas axlar från cylindriska pinnar som kapas upp 
till rätt längder. De cylindriska pinnarna gängas och svetsas sedan fast på det runda vredet. 

7.7 Kil 
Kilen har också höga krav på hållfasthet då den inte bör plasticera alls i åtspänt läge. Därför 
väljs det rostfria stålet SS-EN 10 088-2.  

Vid tillverkning bör man dela upp kilen i två delar, plattan som kilar fast teleskoparmen och 
den gängade axeln som sitter genom teleskoparmen. Plattan tillverkas i rostfritt stål som sedan 
bockas för att erhålla välvning och kilfunktion. Axeln kan köpas in som gängade runtstavar i 
rostfritt stål och sedan skäras till rätt längder. Delarna svetsas sedan ihop till den färdiga 
komponenten. 
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8 Framtagning av prototyp 
För att kunna testa beräknade teorier som exempelvis hållfasthet och för att erhålla en mer 
konkret bild av produkten togs en fysisk prototyp fram. I detta projekt var därför visionen att 
prototypen skulle vara så nära den sålda produkten som möjligt vad gäller design, hållfasthet, 
dimensioner och vikt.  Tanken var då att den fungerar som både en skalmodell och en 
funktionsmodell. Prototypen skulle också kunna användas till utvärdering i användartester och 
fungera som demonstrationsexemplar på en mässa eller en presentation för ett berört företag. 

Som första del i tillverkningen av prototyp har det CAD-ritnings underlag som tagits fram i 
projektet legat som grund. Utifrån ritningarna har det sedan konsulterats med doktorand Björn 
Möller från Machine Design och tekniker Jan Stamer på KTH angående lämpliga metoder och 
material att tillverka prototypen i. Då det funnits delar i produkten som var unika och inte 
kunde köpas in som standarddelar från grossister har vissa kompromisser beträffande 
utformning fått göras, ett exempel är fästplattan som är tillverkad i aluminium istället för stål 
för att lättare kunna tillverkas i vår verkstad. 

8.1 Tillverkning av prototyp 
Den första delen som tillverkades till prototypen var fästplattan. Till den riktiga produkten är 
denna del tänkt att vara i ett stål med hög hållfasthet men för att förenkla tillverkningen 
användes istället en extruderad aluminiumstång. Av aluminiumstången kapades först en bit 
som var lämplig för vidare bearbetning. Biten planfrästes först för att erhålla en helt plan yta 
samt den upphöjda ytan där teleskoparmens vridbara axel fäster i fästplattan. För att fräsa ut 
det spår som kilen fäster i användes en vinkelfräs med vinkeln 60 grader. Samtliga hål i delen 
borrades ut med en pelarborrmaskin där borrdiametern tre millimeter användes. Det sista 
steget i tillverkningen var dels att svarva spåret som har diametern 40 millimeter men också 
att kontrollera så att stången verkligen var helt rund vilket gjordes genom att svarva bort 1/10 
dels millimeter av den ursprungliga diametern. 

Den andra delen som tillverkades var stabiliseringsarmen vilket gjordes genom vattenskärning 
av en två mmillimeter tjock stålplåt. Denna del tillverkades genom tidigare nämnd CAD-
ritning som konverterades till en DWG-fil för att passa vattenskärningsmaskinens 
programvara. 

Vid framtagning av den vikbara skivan så användes materialet Hylite precis som tänkt i den 
riktiga produkten. Skivan vattenskars först ut för att erhålla rätt dimension. För att tillverka 
lederna köptes ett gravyrfräsverktyg in från Clas Ohlsson. Verktyget fästes sedan upp i en 
manuell fräs och spåren kunde sedan fräsas ut. Därefter borrades skivan i en pelarborrmaskin 
där en tre millimeter borr användes, vilket medför att fästplattan kan monteras fast på skivan. 
Slutligen så försänktes skruvhålen på ovansidan av skivan för att erhålla en slät bordsyta. 

För att tillverka den yttre teleskopsarmen togs först en rektangulär aluminiumbit som borrades 
ned till för att axeln mellan fästplatta och teleskoparm skulle kunna fästas. Sedan togs ett 
aluminiumrör med lika stor diameter som den rektangulära biten var bred. Detta rör klövs 
sedan och där igenom erhölls ett rör med halvcirkulär profil. Dessa två delar svetsades sedan 
ihop till en den yttre teleskopsarmen. Teleskopsarmen borrades och gängades slutligen för att 
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möjliggöra låsfunktioner. Innersta teleskoparmen tillverkades från ett stålrör med samma 
ytterdiameter som den yttre teleskopsarmens innerdiameter. Röret klövs på samma sätt som 
ytter teleskoparmen till färdig del.  

Kilen tillverkades från en rektangulär stålplåt. Ur stålplåten sågades en bit med bredd och 
längd så att den skulle passa i spåren som frästs i fästplattan. Kilen bockades sedan för att 
erhålla kilfunktionen. För att möjliggöra fast- och upplåsning av kilen valdes en bladfjäder 
lösning istället för den tidigare bestämda lösningen med en gängad stålaxel.  Bladfjädern 
tillverkades från en mycket tunn bit fjäderstål, se Figur 30 nedan för illustration.  

 

Figur 30. Figuren visar uppfästning av kil och bladfjäder.  

För att fästa upp produkten i rullstolen införskaffades ett fäste från rullstolstillverkaren 
Panthera som normalt används för att fästa upp sidoskydd och armstöd på rullstolen. Fästet 
modifierades för att passa den tillverkade teleskoparmen. 

Vid montering av prototypen fästes först stabiliseringsarmen genom att fästplattan skruvades 
fast i bordsskivan. Därefter användes en sprint med diametern två millimeter för att fästa upp 
teleskoparmen i fästplattan. Den färdig monterade prototypen visas i Figur 31 nedan. 

 

Figur 31. Figuren visar den tillverkade prototypen i utfällt och infällt läge. 
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9 Kostnadskalkyl 
Den ekonomiska aspekten analyserades för produkten genom en kostnadsanalys. Utifrån en 
komponentlista över samtliga delar i produkten utfördes en kostnadskalkyl där material-, 
tillverkning- och försäljningskostnader uppskattades. För att uppskatta kostnaderna användes 
1-3-9 regeln som är en kalkyleringsmodell för kostnad av industriprodukter. Modellen 
fungerar så att stegen för material, tillverkning och försäljningspris hänger ihop med villkoret 
att produkten masstillverkas med redan befintliga verktyg. Försäljningspriset av produkten 
uppskattas till tre gånger så stort som tillverkningskostnaden som i sin tur uppskattas till tre 
gånger så stor som materialkostnaden (Ullman D, 2011). 

Alla komponenter i slutprodukten analyserades därför i avseende på materialval, tillverkning 
och materialåtgång. Utifrån CAD-modellen kunde massan för varje komponent tas fram vilket 
resulterade i att materialkostnaden kunde beräknas. Men vid bearbetning av vissa 
komponenter i produkten uppkommer en viss mängd spillmaterial, tillexempel vid de olika 
bearbetningarna av fästplattan och den vikbara skivan. Spillmaterialet bör räknas med i 
metoden för kostnadskalkylen om rimliga resultat skall kunna erhållas. En uppskattning av 
hur mycket spillmaterial som uppkom vid tillverkningen gjordes därför. Detta resulterade i att 
för komponenterna där spillmaterial uppkommer multiplicerades materialåtgången med 
faktorn 1,5. Den sammanlagda materialkostnaden för produkten uppgick till 49 kronor 
vilket bara är priset för råmaterialet som går åt vid tillverkningen. För att sedan studera vad 
produkten skulle kosta efter tillverkning så användes 1-3-9 regeln och materialkostnaden 
multiplicerades därför med tre vilket tillsammans med de inköpta komponenterna i produkten 
resulterade i en kostnad av 128 kronor. Kostnaden efter tillverkning multiplicerades sedan 
med tre och försäljningspriset uppgår då till 384 kronor för slutprodukten. 
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10 Diskussion 
Dagens rullstolar har en komplex utformning med fokus på låg vikt och hög flexibilitet vad 
gäller stolens utformning för sin användare. Detta medför att stolen är extremt komprimerad. I 
och med detta finns det hög risk för att användbarheten hos en funktion nedsätts helt eller 
delvis vid förändringar eller tillägg av nya funktioner på stolen. Slutprodukten är tänkt att 
fästas upp i chassit nära där bromshandtaget sitter. Detta är en av de grundfunktioner som 
skulle kunna störas hos rullstolen. Bromshandtaget kan placeras på valfri sida utifrån 
användarens specifikationer och kan på så sätt styra vilken sida slutprodukten monteras på.  

Från intervjuer med Pantheras personal framgick det att de strävade efter att varje stol skall 
vara balanserad efter sin användare, det vill säga att tyngdpunkten från användaren går ner 
från mitten av stolen, och att detta är mycket viktigt att erhålla god körkomfort. Eftersom 
slutprodukten inte väger mer än 500 gram så kommer den med största sannolikhet att inte 
påverka viktfördelningen i rullstolen. Produkten placeras dessutom mycket nära hjulaxeln på 
rullstolen vilket förmildrar påverkan ytterligare.  

Att frakta föremål över låren kan som tidigare nämnt skapa problematiska situationer. Brickor 
är inte alltid lämpliga att ställa i knät för användaren eftersom ryckningar i benen ibland 
förekommer. Avställningsnivån som brickan ger kan också anses som låg om man jämför 
med höjden på ett matbord eller ett skrivbord. Detta kan leda till onödig ansträngning och 
belastningsskador likt om man har felaktig arbetsställning när man arbetar vid en dator. De 
lösa brickor som finns idag är inte heller speciellt anpassade för användningsområdet. Håller 
man brickan i handen kan man alltid upphäva glidning genom att vinkla brickan men detta är 
ett problem som kan vara svårt att lösa för en användare då det innebär att köra framåt med 
endast en hand. 

Den andra vanliga lösningen där användaren klämmer fast de föremål som skall transporteras 
mellan låren har liknande nackdelar som lösningen med brickan. Skillnaden är att användaren 
har bättre kontroll och kan på så sätt kontrollera så att ingen glidning sker. Dock är lår och 
knän mer blottade och det finns då en större risk för att skador uppkommer, till exempel kan 
en varm kopp kaffe ge brännskador utan att användaren märker något. Dessutom är detta 
transportsätt mycket begränsat eftersom det endast finns plats för ett eller möjligen två glas. 

Konceptvalet slutade med att vi arbetade vidare med det mobila konceptet. Detta var ett steg i 
rätt riktning eftersom rullstolen skall vara så smidig och enkel som möjligt. Hade bordet suttit 
fast under rullstolen hela tiden hade det även slitits och antagligen gått sönder mycket fortare. 
En annan anledning till att ha produkten osynlig då den inte används är att användarna inte 
verkar vilja utstråla en image att de behöver hjälpmedel. Detta kan användaren nu undkomma 
eftersom bordet är mycket enkelt att plocka undan och tar mycket lite plats i packningen. Väl 
monterat har det dessutom en mycket låg profil tackvare den kompakta aluminiumkompositen 
vilket även bidrar till en diskret produkt. 

Vid tillverkning av prototypen visade det sig att stabiliseringsarmen var lite för vek vid 
uppfästningen i fästplattan. Detta skulle kunna åtgärdas genom att öka storleken på fästplattan 
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och på samma sätt göra stabiliseringsarmen lite bredare. Alternativt studera andra mer 
hållfasta material, till exempel kompositmaterial som kolfiber. 

Vid dimensionering av axeln bestämde vi att axeln i gångjärnleden skall vara dimensionerad 
för att gå sönder först vid överbelastning. Detta är rimligt i ett perspektiv där det ska vara lätt 
och billigt att laga produkten om den går sönder. Däremot kan man tänka sig att det ur 
säkerhetssynpunkt är mer lämpligt att stabiliseringsarmen börjar plasticera långsamt då det 
skulle innebära att det som står på brickan glider av mer kontrollerat.  

Det finns många situationer som skulle kunna leda till glidning, i beräkningsavsnittet 
analyserades bara körning över trösklar där endast bordets vinkeländring i en riktning 
studerades. Andra situationer som skulle kunna skapa glidning är tillexempel snäva 
svängningar eller kraftiga accelerationer på grund av hastigt uppkomna hinder. Dessa 
situationer är svåra att förutse eftersom varje användare för fram rullstolen på sitt eget vis. I 
avsnittet jämfördes det beräknade friktionstalet med ett friktionstal mellan metal och glas. 
Självklart så skiljer sig friktionstalet mycket mellan andra material, för att uppnå bästa 
möjliga resultat bör bordsskivan sprayas med antiglidspray. 

Vid kostnadskalkylering användes som tidigare nämnt 1-3-9 regeln. I denna metod bortser 
man från alla fasta kostnader, till exempel verktyg för fräsar och svarvar. Detta kan ses som 
orealistiskt eftersom vid tillverkningen av teleskoparmarna måste matriser tas fram för 
extrudering. Då extruderingsmatriser är dyra att nytillverka hade det bästa förmodligen varit 
att välja en redan befintlig profil hos tillexempel SAPA och utifrån deras produkter utveckla 
teleskoparmen till vår slutprodukt. Metoden bygger också på en tillverkning i större skala, 
vilket medför att försäljningspriset blir relativt lågt, med tanke på målgruppens storlek så 
skulle masstillverkning inte vara aktuellt till en början (SAPA, 2011). 
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11 Slutsats 
Förstudien visade att det finns väldigt många faktorer att tänka på vid framtagning av 
produkter för rullstolsburna, speciellt när de skall fungera i samspel mellan användare och 
rullstol. Produkten som togs fram löser transporteringsproblemet för användaren och uppfyller 
de viktigaste kraven som ställdes upp i kravspecifikationen. Produktens slutgiltiga massa har 
beräknats till cirka 500 gram och med tanke på placeringsaspekten så kommer det inte att 
förändra varken köregenskaper eller viktfördelningen hos rullstolen. Efter beräkningar visade 
det sig att användaren kan belasta avställningsytans mest extrema lastfall med två kilogram 
utan att några störade påfrestningar verkar på komponenterna i produkten. Produkten har då 
även dimensionerats efter en säkerhetsfaktor 2, vilket medför att den tål dubbla 
belastningen vid lastfallet som studerades. 

När produkten väl är monterad på rullstolen medför placeringen att användaren enkelt tar sig 
fram med rullstolen. Bordet är efteranvändning mycket enkelt att plocka av och med några få 
moment viks produkten samman till extremt kompakt vara . Detta medför att produkten är 
mycket enkel att ta med sig, vilket dessutom var ett krav i kravspecifikationen.  

Beräkningar vid kostnadskalkylen visade att försäljningspriset på produkten uppgick till 384 
kr, vilket skulle medföra utpris till kunden på ungefär det dubbla. Då marknaden är begränsad 
skulle produkten få säljas i fackhandeln eller på internet. I fallet med fackhandel är det vanligt 
att försöka sälja med hundra procent marginal.  

Många användare strävar efter att inte behöva använda några extra hjälpmedel alls. De vill 
helt enkelt kunna leva ett så normalt liv som möjligt och inte bli altför beroende av extra 
hjälp. Men förhoppningsvis kan denna strävan förändras om man tar fram en mycket 
spännande och stilren produkt. Vid framtagning av produkter inom områden som detta 
handlar det om att eliminera allt som utstrålar hjälpmedel och som förespråkar ett anspråk på 
hjälp. Detta är något som vi anser oss ha lyckats med i och med den slimmade designen, den 
låga vikten och de högteknologiska material som används. 
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Bilaga 1: QFD 

 

  

 
 



 

Bilaga 2: Kravspecifikation 
 

Funktionella kriterier 
 

Krav: 

 
• Produkten får inte göra rullstolen svår att förflytta 

 
• Produkten skall monterat på rullstolen inte förändra viktfördelningen så att de 

påverkar köregenskaperna. 
 

• Produkten får inte störa några av rullstolens nuvarande funktioner, så som: 
1. Bromsfunktion 
2. Montering av sidoskydd och hjul 
3. Fotstöd 

 
• Bordet skall fungera vid förflyttning i rullstolen, dvs förflyttningsrörelsen får inte 

störas allt för mycket. 
 

• Bordet skall vara enkelt att plocka fram för användaren. 
 

• Bordet skall tåla väta. 
 

• Bordet skall tåla temperaturer upp till 100 grader. 
 

• Produkten skall vara enkel att ta med sig. 

 
Önskemål: 

• Produkten bör vara enkelt att montera för användaren. 
 

• Produkten bör ge möjlighet till avställning för ett glas, en tallrik och bestick. 
 

• Tallrikar och glas skall stå stadigt vid användning. 
 

• Produkten skall vara lätt att rengöra. 
 

• Produkten bör gå att ställa i höjdled. 
 

• Produkten bör vara tiltbar 
 

Begränsande kriterier 
 

 
 



 

Krav: 

• Produkten skall fungera för rullstolen U2 och U2 light från företaget Panthera. 
 

• Produkten skall fungera för rullstolar med alla midjemått dvs från 33-50cm. 
 

Önskemål: 

• Bordet skall tåla en vikt av 5 kg. 
 

• Produkten bör fungera för de flesta standard rullstolar på marknaden. 
 

Övriga kriterier 
 

Krav: 

• Produkten skall ha ett attraktivt intryck som inbjuder för användning. 
 

Önskemål: 

• Produkten skall vara iPad kompatibel 
  

 
 



 

Bilaga 3: Anteckningar från studiebesök, Panthera 
 

Intervju med Bernt Sjöberg. 

Bernt Sjöberg är erfaren säljare och har arbetat länge på Panthera. Bernt sitter själv i rullstol. 
Vi inledde med att berätta om vad vi pluggade och kandidatarbetet.  

Många bord och brickor används för att avlasta armar och axlar för personer som är helt 
förlamade. Rullstolsburna har många andra åkommor som kan göra det svårt att ha saker i 
knät, tillexempel benen hoppar och rycker okontrollerat. Bernt berättade om riskuddar med 
fastsatta brickor på som kan placeras i knät och formas på så sätt att brickan ligger bra. Bernt 
tog också upp hur viktigt det är att ha rätt vinkel mellan lår och under ben. Detta justeras 
genom att välja en rätt anpassad rullstol och finjusteras genom olika tjocklekar på sittkuddar. 

Bernt blev sedan tvungen att avbryta och skickade oss då vidare för en rundvandring i 
fabriken som leddes av Mike som var lageransvarig på Panthera. På rundvandringen fick vi 
kika på lite olika komponenter i lagret och därefter hur de monterades ihop till färdiga 
rullstolar. Väldigt många olika komponenter på grund av att rullstolarna skräddarsys för 
användaren. Chassits mått bestäms efter bredd på höften. Måtten varierade från 33 cm till det 
största som var 50 cm. Stolarnas tyngdpunkt justeras efter användarens nivå och 
förutsättningar. Slutligen visade Mike oss deras senaste rullstol X1, som har ett chassi helt i 
kolfiber. Vi fick provsitta, lyfta och känna på stolen som var fantastiskt lätt, endast 4,2 kg 
med däck och utan endast 2,1 kg. Därefter berättade vi mer om vår idé inför kandidat arbetet, 
Mike skickade då direkt in oss till Pantheras produkt och konstruktions ansvariga Fredrik 
Klingemann. 

Intervju med civilingenjör Fredrik Klingemann. 

Vi började med att beskriva projektet, och fick därefter mycket bra respons och tips. 

• Hitta lämplig brukare, tex självstående brukare vid hemma miljö. 
• Hitta många lösningar och sedan smalna av för att hitta den mest lämpliga. 
• Målet att ta fram något som känns helt naturligt och enkelt. 
• Inte påverka rullstolens vikt, balans, och brukarens ursprungliga användning. 
• Idéerna som vi kommer framtill kan vara svåra för någon utomstående att förstå, hitta 

sätt att förmedla funktionen på bra sätt. Tillexempel för olika testgrupper och brukare. 
• Tänka på att inte tillbehöret får skapa några problem i den ursprungliga funktionen, 

tillexempel vid inlastning i bil, inte störa bromsfunktion, tänka på att sätet buktas ned 
vid användning, osv. 

• Arbeta i rätt material för rätt ändamål, reslistiska material som inte blir för dyra. 
Kolfiber är ballt men i vissa sammanhang lite overkill. 

• Bygga och testa mycket olika lösningar, göra beräkningar med det går även utifrån 
prototyper att kontrollera hållfasthet. 

• Pratade mycket om att tänka på att vi bör göra avskärmningar och begränsningar, i 
form av brukare, användningsområden och tillfällen.  

 
 



 

• Gav tips om möjliga utrymmen och uppfästningsmöjligheter för tillbehöret. 
• Det finns lite olika chassin som är utformade på olika sätt, vilket är viktigt att tänka 

på.  
• Rören som rullstolarna är tillverkade av har standard tjocklekar, 19mm och 22mm rör. 

 

Slutligen ordnande Fredrik och Bernt så att vi fick ta med lite prylar hem som kunde få oss att 
börja tänka i rätt banor.  Ett chassi och ett flertal uppfästningsklamrar erhölls.  

 

  

 
 



 

Bilaga 4: Brainstorming 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teleskoparmar: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Bilaga 5: Ritningsmaterial 
 

Sprängskiss 

 

  

 
 



 

Fästplatta 

 
 



 

Stabiliseringsarm 

 
 



 

Glidlager mellan fästplatta och stabiliseringspinnen 

 
 



 

Yttre teleskoparm 

 
 



 

Inre teleskoparm 

 
 



 

Kil 

 
 



 

Vred 1 

 
 



 

Vred 2 

 
 



 

Bordsskiva 

 
 



 

Bilaga 6: Jämviktsekvationer 
Nedan följer de jämviktsekvationer som kom ur friläggningen av bordet och dess delar. 

Del 1 

 0 

0,08 · 0,06 · 0 

(18)

 (19)

 

Del2 

 0 

0,02 · 0,01 · 0,05 · 0 

(20)

 (21)

Del3 

 0 

0,005 · 0,015 · 0,02 · 0 

(22)

 (23)

Del4 

 0 

0,02 · 0 

(24)

 (25)

 

 

Ur ekvation (2) fås 

 
0,08 ·
0,02

3
4  (26)

(9) i (1) ger 

 
4
3

7
3  (27)

Ur ekv (4) fås 

 
0,05 · 0,02 ·

0,01  (28)

 
 



 

Ur ekv(2) fås 

  (29)

Ekv (9),(10) & (14) i (12) ger 

 
0,43 ·
0,03 14,3  (30)

Ekv (9), (10) & (14) i (12) ger 

 
3
4 14,3 ·

7
3 13,3  (31)

Ur ekv (6) fås 

 
0,015 · 0,005 ·

0,02
14,3 · 0,015 · 13,3 · 0,005 ·

0,02 7,4  (32)

Ekv (14),(15)&(16  () i 5) 

13,3 · 7,3 · 14.3 · 6,4 ·   (33)

 

  

 
 



 

Bilaga 7: Glidning med ekvationer 
Nedan följer jämviktsekvationer då ett glas står på ett lutande plan med vinkeln 20° mot det 
horisontella planet, se figur 1 nedan. Friktionstalet  är vad som söks.  

 

Figur 1. Figur nde plan  en visar ett glas på ett luta

: 0 cos 20 · (34)

 cos 20 ·  

sin 20 · · 0 

(35)

 (36)

(2) i (3)  

sin 20
cos 20 0,36 

 

 

  

 
 



 

 
 

Bilaga 8: Kostnadskalkyl 
 

3
8
4
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