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Sammanfattning 
Projektet beställdes av Operation Frihet, under ledarskap av Jonas Gustafsson. Operation Frihet 
är en expedition planerad att äga rum 2016. Målet med exeditionen är att fyra rullstolsburna 
äventyrare ska ta sig upp till Mount Uhuru, den högsta toppen på Kilimanjaro. Projektets uppgift 
var att konstruera en rullstol som dessa äventyrare ska använda för att bestiga berget utan extern 
hjälp. Resultatet är tänkt att användas av Operation Frihet i första hand, och kommersialiseras 
som en eventuell fortsättning.  
 
Terrängrullstolar designade för lutningar är ett orört område, vilket ledde till att genomförda 
undersökningar istället granskat liknande användningsområden. Efter en problemanalys togs tre 
huvudproblem fram; att stolen välter på grund av lutningen, hur stolen ska bromsas och hur 
stolen ska drivas effektivt samt eventuellt behov av alternativ drivning.  
 
Konceptutvecklingen utgick från dessa problemområden. Istället för att fokusera på ett koncept 
för hela stolen beaktades istället problemområden som separata delar vilket genererade flera 
idéer för vart område. Verktyg för produktveckling såsom QFD, strukturvariation och 
elimineringsmatris användes för att komma fram till ett koncept. Huvudproblemen löstes genom 
fokus på låg tyngdpunkt och vikt, med inspiration av terrängrullstolar och terrängcyklar för 
komponenter.  
 
Stolen konstruerades efter flertalet faktorer, viktigast av dessa var en vuxen mans anatomi och 
Kilimanjaros genomsnittliga lutning. Konstruktionen resulterade i en stol på 4,6 kg, alltså endast 
100 gram mer än lättviktskonkurrenten, Panthera X vilken stoltserar med att vara världens 
lättaste rullstol. De flesta krav som ställdes på produkten i början av projektet i 
kravspecifikationen uppfylldes helt eller i teorin, då somliga endast kunde avgöras av fälttest.  
 Stolen var efter projektet färdigkonstruerad i grunden och skulle kunna komma att bli en stark 
utmanare och värdig aktör på marknaden.   
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Abstract 
The project was commissioned by Operation Frihet, under the leadership of Jonas Gustafsson. 
Operation Frihet is an expedition, scheduled to take place in 2016. The purpose of the expedition 
is for four adventurers bound to wheelchairs to climb Mount Uhuru, the highest peak of 
Kilimanjaro. The assignment of the project was to design a wheelchair for these adventurers to 
use in their ascent without any outside assistance, using only their own physical ability. The 
result procured is meant to be used by Operation Frihet foremost, and commercialized as a 
possible continuation. 
 
Wheelchairs designed for use in mountain terrain with the ability to tackle inclines is an 
unexplored territory. Therefore different areas but with similar properties was been investigated.  
After an analysis of the possible problems encountered on the climb three main problems were 
formed. The problems consisted of the chair tipping over because of the sloping surface, what 
type of brake mechanism should be designed and how the chair should be operated efficiently. 
There would also be a need for a alternative propulsion, in case of heavy terrain or steep slopes. 
 
The development of a concept was based on these problem areas, but instead of focusing on a 
concept for the entirety of the chair multiple concepts were generated based on each problem 
area. Product development tools such as QFD, structural variation and elimination matrix were 
used to reach a concept. The main problems were met by focusing on low center of gravity and a 
low weight, with inspiration from the components used in terrain wheelchairs and mountain 
bikes. 
  
The chair was constructed after various factors; the most important of these is a grown man's 
anatomy and the average slope of Kilimanjaro’s surface. The design resulted in a chair of 4.6 
kilograms, which is only 100 grams more than the lightest competitor, Panthera X, which takes 
pride in being the world’s lightest wheelchair. Most of the demands made on the product in the 
specifications chapter have been met in full or in theory, since some will have to be determined 
by tests in the field. This would only be achievable if the manufacturer chose to sponsor the 
expedition. The wheelchair was fully developed on a basic level and could be a strong contender 
and worthy entrant in the market of wheelchairs. 
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Nomenklatur 
 
Förkortningar och facktermer som används i texten presenteras i nedanstående nomenklatur, för 
att underlätta förståelsen av skriften, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Nomenklatur med förklaring av facktermer och förkortningar 
Ord Förklaring 

QFD Quality Function Deployment, metod för systematisk 
överföring av kundönskemål till produktegenskaper 

CAD Computer-Aided Design, datorprogram för 3D-modullering 

Strukturvariation Metod för designutformning där antalet och formen på 
komponenter varieras 

Elimineringsmatris Metod för utvärdering av koncept  

Antropometri Genomsnittsmått på kroppsdelar 

PVC Polyvinylklorid, en av de vanligaste plastsorterna 

CFRP Kolfiberförstärkt polymer, extremt stark och lätt 
fiberförstärkt plast innehållande kolfiber 

Moodboard Collage av inspirerande bilder 

Kravspecifikation Systematisk metod för att arbeta med produktbehov 

Solid Edge ST5 Programvara för CAD-framtagning 

Jack 6.0.2 Programvara för ergonomisimuleringar 

Keyshot 4 Programvara för animering samt rendering av 3D-modeller 

CES Edupack Programvara för material och tillverkning 
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1.  Inledning 
 
På förfrågan av Jonas Gustafsson, Projektledare för Operation Frihet, ska ett koncept på en 
rullstol tas fram. Rullstolen ska användas under en expedition på Kilimanjaro, Afrikas högsta 
berg. Expeditionens mål är att fyra rullstolsburna personer ska bestiga Uhuru Peak, Kilimanjaros 
högsta topp. Uhuru är swahili och betyder just frihet. Expeditionen symboliserar vägen till frihet 
och ämnar inspirera och aktivera människor att nå sin frihet, att bestiga sina egna berg och att 
hjälpa människor ut ur sitt utanförskap. Beställaren av projektet var inspirerad av de flertal stolar 
som finns på marknaden för framförande av rullstol i terräng men ansåg dessa bristfälliga. De 
flesta av dessa stolar var antingen elektriska och framförde inte budskapet om frihet, att varje 
människa kan klara sig själv, eller var för tunga och otympliga för att klara bestigningen av berg. 
Det saknades även lösningar för att klara flera av de hinder som påträffas under bestigningen av 
ett 5 892m högt berg. För att motivera utformning och konstruktion av stolen har arbetet 
genomförts i nära kontakt med Jonas samt med hjälp av en förundersökning innehållande 
studiebesök, intervjuer och marknadsundersökningar. Det koncept som tagits fram ska genom 
vidare utveckling kunna realiseras för användning under expeditionen, därmed har delar som 
hållfasthet och funktionalitet prioriterats. 
 
Syftet med detta projekt är att konstruera en rullstol vilken användaren ska kunna framföra under 
bestigningen av berget för egen kraft. Stolen ska ersätta de varianter av terränggående rullstolar 
som finns på marknaden genom att komplettera och förbättra de existerande alternativen. Detta 
genom att underlätta framförandet av stolen men på samma gång förmedla känslan av frihet och 
att det är användaren som utfört arbetet. Problemet med utformningen av rullstolen var att det 
behövde göras kompromisser. Då stolen skulle vara lätt för att klara bestigningen, hållbar då 
reservdelar ej kommer finnas till hands samt ekonomiskt överkomlig krävdes det att 
kompromisser gjordes på vissa delar. Då det i början av bestigningen är regnskog, stenlandskap i 
mitten och snö vid toppen fanns det skilda problem och varierande sätt att överkomma dessa 
hinder. Olika delar underlättas av olika utrustning vilket gjorde att kompromisser behövde göras 
i vilka komponenter som skulle tas med. Det viktigaste var att rullstolen skulle vara lätt vilket 
gjorde att prioritet legat på att minska utrustningen som används. 
 
Målgruppen för projektet var medlemmarna i Operation Frihet. Förhoppningen har dock varit att 
kunna göra stolen gångbar även i andra lägen där det önskas en terränggående rullstol. Detta har 
tagit form i att fokus legat på att göra stolen lätt och hållbar vilket är positiva attribut även i 
andra områden. Lösningar anpassade för just på bestigningen av just Kilimanjaro så som 
vinschar har däremot gjorts löstagbara. Den estetiska samt ekonomiska faktorn har även tagits i 
åtanke för att göra rullstolen attraktiv på alla områden. 
 
Operation Frihet skriver på sin hemsida att ”För oss handlar frihet om att se livets möjligheter 
och att inte låta någon annan sätta ens begränsningar.” För detta projekt har dock avgränsningar 
behövt göras på grund av begränsad tid i projektutförandet. Resultatet av detta arbete syftar 
endast till ett framtaget koncept och inte en färdig produkt. Kontakt med företag om framtagning 
av produkten för Operation Frihets räkning sker utanför projektets gränser då det är det färdiga 
arbetet som ska presenteras för företagen. Då projektet riktar sig främst åt just en expedition 
utlämnas även finansiering av produkten och marknadsföring från projektet.  Då en fullskalig 
modell ligger utanför projektets gränser både ekonomiskt och tidsmässigt har det därför valts att 
utforma en skalmodell. Resultat och tester baserades på uträkningar samt utprovning av 
existerande produkter.  Utformning av produkten baserades och framställdes med en CAD-
modell och en skalmodell i skala 1:5. Komponenter till stolen väljs i största mån som 
standardkomponenter ur katalog. 
 



2 
 

2.  Förstudie 
 
Som inledning på projektet genomfördes en förstudie. Detta för att samla in information om 
såväl rullstolar som bergsklättring. För att få respons på vad som krävs av en rullstol på 5 892 
meter över havet genomfördes intervjuer med tillverkare och återförsäljare av rullstolar och 
extremsportutrustning. Då projektet begränsades i att användaren skulle stå för drivningen av 
stolen hängde mycket på medlemmarna i Operation Frihets förmågor och begränsningar. Därför 
genomfördes ett stormöte inför projektet i Stockholm den 15/2 och regelbunden kontakt har 
hållits med Operation Frihets projektledare för respons på arbetet. 
 
2.1  Informationshämtning 
 
Dagens rullstolar kommer i en stor variation av utformningar, de flesta skapade med en viss 
inriktning. De håller sig dock oftast inom mallen för vad som i dagligt tal refereras till som 
rullstol. En sits för användaren, oftast framåtlutad på stolar ämnade för sport. Två större däck, 
drivna genom antingen en ring längst hjulen, två tryckstänger eller en handcykel. Stödhjul i 
varierande storlek och antal. 
 
För detta projekt har fokus legat på terrängstolar men inspiration har även tagits från sportstolar. 
Det som skiljer stolarna åt är att somliga har lutande hjul för stabilitet eller utformade i olika 
material beroende på vikt och hållbarhet samt priskategori. De terränggående rullstolar som finns 
på marknaden är oftast inriktade enbart på hållbarhet och stabilitet, medan rullstolar anpassade 
för sporter så som basket eller racingstolar fokuserat på vikt och tyngdpunkt. 
Information och inspiration har även samlats från tidigare expeditioner i rullstol, då Kilimanjaro 
bestigits med rullstol i tidigare expeditioner1. Assistenterna stod dock för en stor del av drivandet 
då de under långa etapper hjälpt till genom att trycka eller dra rullstolen framåt. 
Även Kebnekaise har bestigits i rullstol.2 Personen som åstadkom detta tog sig mestadels upp via 
kryckor medan hans assistent bar rullstolen på ryggen. 
 
För att kunna övertrumfa dessa expeditioner önskar Operation Frihet klara bestigningen med 
minimal hjälp från assistenter eller utomstående. Till deltagarens hjälp finns bärare vilka 
tillkommer vid expeditioner på Kilimanjaro. Dessa är obligatoriska då de tilldelas av de 
myndigheter som ansvarar för expeditionerna i nationalparken där berget är beläget. 
För att då utforma en rullstol anpassad för denna expedition krävdes det vetskap om vilka 
utmaningar som deltagarna kan möta under bestigningen. Därför undersöktes rutten via vilken 
expeditionen beräknas gå. Rutten kallas för Mweka, vilken vanligtvis används vid nedstigning. 
Berget har en genomsnittlig lutning på 15 grader men då en brantare rutt används 
dimensionerades stolen för 30 grader med speciallösningar för de brantare partierna. Rutten 
består även av olika underlag då det vid foten av berget är regnskog medan toppen är täckt i snö. 
  

                                                 
1 (Pathfinder Travels) 
2 (The Local) 
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2.2  Marknadsundersökning 
 
På marknaden finns idag många återförsäljare av rullstolar, oftast specialiserade på specifika 
områden. Bland dessa finns minicrosser.se vilka specialiserar sig på eldrivna stolar och bike-
on.com vilka fokuserat på handcyklar. Det finns även flertalet tillverkare baserade i Sverige med 
Invacare AB, TiArrow och HD Rehab i täten. Priserna varierar med inriktningen och kan ligga 
mellan 2000-60000kr.  Enklare rullstolar tillhandahålls som hjälpmedel men då mer avancerade 
stolar klassas som fritidsutrustning enligt hjälpmedelcentralen krävs det att de finansieras av 
användaren själv. 
Antalet användare av rullstol i Sverige uppgår idag till runt 1,3 procent. Vilket motsvarar 
130 0003 vilket kan jämföras med statistiken från USA där rullstolsbundna uppskattas till runt 
3.6 miljoner4. Vilket även där motsvarar 1,3 procent av befolkningen. 
 
2.3  Konkurrentundersökning 
 
För att undersöka vad det finns för konkurrenter på marknaden undersöktes utbudet på ett flertal 
områden. Dessa områden uppgick i stolar anpassade för tuff terräng, varierande underlag, samt 
anpassade för sporter. Det undersöktes även vad som fanns för alternativ bland lättviktsstolar för 
att jämföra de styrkor och svagheter de olika lösningarna presenterade.  
 
ATV/Cross country 
En av de vanligaste lösningarna för terränggående rullstolar var en lösning med en förstärkt 
robust ram i ett hållfast material, oftast aluminium 6061. Gemensamt för denna typ av stol var 
även de grova däcken, liknande de hos en mountainbike. Variation hittades i drivningen vilken 
kunde bestå av antingen drivning via en ring på hjulen eller tryckstänger. Se figur 1 nedan för 
olika varianter av terrängrullstolar.  
 

 
      Figur 1. Bilderna visar tre olika terrängrullstolar. 
 
  

                                                 
3 (Funka Nu) 
4 (New Disability) 
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Sand och Snö 
Då toppen av Kilimanjaro är täckt i snö undersöktes vad det finns för lösningar för rullstolar vid 
transport i snö. Vanliga rullstolar har oftast stora problem i snö vilket har lösts genom att ersätta 
däcken med antingen stora däck eller skidor för att undvika att däcken skär ner i snön. I figur 2 
nedan visas dessa, samt en detaljbild på skidan.  
 

 
   Figur 2. Två rullstolar anpassade efter snö och sand, och detaljbild på Hippocampe, den tredje bilden. 
 
 
Hastighet och distans 
Rullstolar anpassade för racing eller sporter med hög hastighet fokuserar på aerodynamik och att 
minimalisera vikten. De använder sig oftast av lutade däck för att ge stabilitet. Figur 3 visar den 
smala konstruktionen för hastighetsrullstol och de sneda hjulen på en stol anpassad för 
inomhussport. 
 

 
           Figur 3. Sportrullstolar, anpassade för bruk inomhus eller på fina underlag. 
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Lättvikt 
Bland stolar anpassade för allround användning med fokus på lättvikt fanns en mängd lösningar. 
Främst på marknaden är Panthera X vilken stoltserar med att vara världens lättaste rullstol med 
en totalvikt på 4,5kg. Denna stol saknar dock möjlighet att användas offroad eller vid hårdare 
terräng då den har smala däck, små framhjul och en hög tyngdpunkt vid användning. Bild på 
denna lättviktsrullstol kan ses i figur 4. 
 

 
     Figur 4. Panthera X, lättviktsrullstol med totalvikt på 4,5 kg. 

 
Bergsklättring 
Det finns inget företag som tillverkar rullstolar för bergsklättring men det finns flertalet 
hemmasnickare vilka tillverkat produkter för liknande friluftsliv. Bland annat en egentillverkad 
maskin för bestigande av räta väggar kunde hittas. Denna drevs av en handcykel men kunde inte 
färdas på slät mark. I figur 5 nedan kan denna konstruktion ses.  
 

 
        Figur 5. Hemmagjord stol anpassad för kortdistansklättring.  
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2.4  Resultat av förstudien 
 
Det finns många olika aktörer på marknaden med varierande för- och nackdelar, men även med 
många liknelser. Det bestämdes därför att inte välja ett koncept för hela stolen, då ett koncept 
kunde lösa flera problem men sedan vara det sämre valet i ett annat skede på klättringen. Det 
bestämdes istället att utvärdera lösningar på separata delar och problem för att kunna skapa en 
hybrid lämpad för de olika utmaningar den kan komma att möta. Det krävdes även en del 
utvecklingar för att klara de mer krävande delarna av bestigningen. 
 
 
3.  Konceptgenerering 
 
För att skapa en så bra produkt som möjligt valdes att utveckla och utvärdera koncept på olika 
delar av rullstolen istället för ett koncept på stolen som helhet.  För att generera och värdera 
vikten på de olika funktionerna användes ett flertal metoder. En kravspecifikation samt en QFD-
analys togs fram för hela stolen. Detta för att undersöka om koncepten uppfyllde respektive 
funktioner utan att påverka varandra. I framtagningen av idéer togs även åsikter och idéer från 
Operation Frihet i beaktning och utvecklades. 
Stolen delades in i olika områden inom vilka olika koncept och lösningar togs fram. De 
kategorier som undersöktes var: 
 

• Risk för tippning. Att stolen välter på grund av lutningen. 
• Drivning och placering av denna samt alternativ drivning vid brant lutning. 
• Broms. 
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3.1  Brainstorm 
 
För att generera idéer på de olika områdena genomfördes först en brainstorming där skisser på 
nya såväl som existerande lösningar ritades upp. Denna metod går ut på att ta fram så många 
lösningar som möjligt till problem eller områden. Detta gjorde att man senare kunde utvärdera 
existerande lösningar mot antingen helt nya idéer, eller lösningar från andra områden. Figur 6 är 
en sammanställning av olika resultat ur brainstormingen.  

       Figur 6. Skisser på olika komponenter och idéer som var aktuella vid detta skede. 
 
Det som genererades av brainstormingen var olika lösningar på huvudproblemen. Många av 
dessa var klassiska cykeldelar som går att tillämpa på stolen. En alternativ drivning bestämdes 
till någon slags rep mekanism, inspirerad av vanlig bergsklättring och vinschar. En assistent får 
då sätta fast ett rep en bit fram och den rullstolsburne får använda mekanismen för att dra sig 
upp. Flertalet av idéerna var inspirerade av terrängrullstolar, såsom användningen av 
momentstänger för drivning. Det fanns även ett par helt nya idéer som togs vidare från 
brainstormingen.  
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3.2  Strukturvariation 
 
För att undersöka ytterligare lösningar eller utveckling på koncept från brainstormingen 
utformades en strukturvariation. I denna granskades både hur koncepten skulle placeras men 
genererade även egna koncept. På liknande sätt undersöktes även här olika lösningar på 
områdena tippning och drivning i form av stödhjul och drivfunktion. Denna strukturvariation kan 
ses i figur 7. 
 

 
     Figur 7. Strukturvariation över placering på komponenter eller mekanismer på stolen.  

 
 
  

Momentstångsplacering 
från sidan 
 

Momentstångsplacering 
framifrån 

Varianter på rep mekanism 

Utformning av handcykel 

Hjulplacering 

Lutning på stol 

Placering på stol 
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Ytterligare en variation gjordes på drivningar vilken föreställde tre varianter av drivning samt tre 
alternativ vid brant drivning, se figur 8. De tre förstnämnda bestod av tryck/dragstänger vilka 
kan generera en kraft till hjulen via ett drev då användaren antingen drar stängerna mot sig eller 
trycker dem ifrån sig, en handcykel samt en klassisk hjulring via vilken användaren driver 
hjulen.  
 
Vid brant drivning diskuterades användning av handcykel även där, samt två varianter av 
hjälpmedel vid användning av rep. Dessa bestod av ett skotlås eller en lösning med två spärrhjul.  
Samtliga rep mekanismer illustreras i figur 8. 
 

 
  Figur 8. Skisser över de olika rep mekanismerna. 
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3.3  QFD 
 
För att skapa en bra produkt med mätbara mål och jämföra den med konkurrenterna utfördes en 
QFD-analys. Denna möjliggör en åskådning av var konkurrenterna brister samt omforma 
kundkrav till mätbara mål.  QFD-analysen togs fram med hjälp av kravspecifikationen, se bilaga 
11.1, samt konkurrentundersökningen, se kapitel 2.3. De konkurrenter som undersöktes togs från 
olika kategorier i konkurrentsanalysen för att spegla marknaden i helhet. Allt detta kan ses i figur 
9. 
 

 
 
Figur 9. QFD, verktyg som använts för att vikta produktegenskaper 
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Det som kunde utläsas ut QFD:n var främst vilka produktegenskaper som är viktiga för att 
uppfylla kundönskemålen. Viktigast var en lätt rullstol med möjlighet för en färdbroms. Målet 
sattes därför till 4550 gram vilket är vikten på världens just nu lättaste rullstol. Färdbroms valdes 
som en obligatorisk komponent även om utformningen ej var klar. Trots att det önskades en lätt 
rullstol var det mindre viktigt att den var smal då detta inte påverkade drivningen uppåt. 
Fördelen med en smal stol var att det gjorde stolen smidigare och underlättade att ta sig runt 
hinder. Nackdelen med en smal stol var att det gjorde stolen mer ostabil vilket leder till att den 
skulle klara en mindre lutning i sidled. Detta medförde att aspekten nedprioriterades. 
En justerbar stol skulle öka komforten och göra stolen mer ergonomisk. Detta påverkade 
däremot både priset och vikten negativt då fler komponenter skulle krävas. Då stolen främst 
anpassades för Operation Frihet valdes att göra stolen mer funktionell på bekostnad av 
komforten. Drivningen skulle kunna påverkas till det bättre av en optimerad sittställning vilket 
kan erhållas av en justerbar sits, men då lösa komponenter riskerar att förolyckas under 
bestigningen valdes detta bort.  Detta beslut stöddes även av expeditionsledaren Fredrik Sträng 
som ansåg att det som kan gå sönder i utrustningen går sönder.  
 
Ur analysen av konkurrenter kunde utläsas att de flesta fokuserat på att klara stötar och hård 
terräng, men ingen fokuserade på just brant terräng och lutning. Det var även få av stolarna på 
marknaden som hade möjlighet till annat än klassisk drivning via hjulen. Den enda stolen som 
fokuserade på vikt saknade lösningar för terräng. 
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3.4  Inspiration 
 
Det eftersträvades att produkten skulle utstråla frihet, och därför gjordes en moodboard på 
uppgiftens kärna, där huvudkänslan var just frihet. Denna kan ses i figur 10 nedan. 

 
      Figur 10. Moodboard, med frihet i fokus. 
 
Inspiration togs även från medlemmarna i Operation Frihet med Fredrik Sträng i spetsen. Då 
Fredrik var den med mest erfarenhet av expeditioner av liknande slag togs stor hänsyn till hans 
förslag och synpunkter. Detta bestod främst av att göra stolen lätt. Att en lättviktsstol var av 
största vikt och att den därför borde vara så minimalistisk som möjligt. Det var även Fredrik som 
kommenterade att allt som kan gå sönder går sönder vilket även det ledde till ett minimalt antal  
lösa och ömtåliga komponenter. 
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Det gjordes också en moodboard med fokus på design, vilken skulle illustrera produktens färger 
och egenskaper. Denna skulle utstråla de attribut stolen önskas utstråla, bland annat lätthet, 
styrka och smidighet. Se figur 11. 

 
       Figur 11. Moodboard, med egenskaper och färgsättning i fokus. 
 
4.  Konceptutvärdering 
 
För att utvärdera de koncept och lösningar som tagits fram jämfördes för- och nackdelar hos 
respektive koncept. Lösningarna för respektive område ställdes mot övriga lösningar för samma 
område. Områdena delades in till tippning, drivning, drivning vid brant lutning samt broms. 
Tabellerna 1-4 visar dessa jämförelser. Samtliga lösningar har illustrerats i tidigare kapitel. 
 
 
Stolen välter på grund av lutning 
 
Tabell 1. För- och nackdelar på lösningar till problem med tippning. 
Koncept Förklaring Fördelar Nackdelar 

Stödhjul fram De drivande hjulen 
sitter bakom de 
mindre hjulen 

Lättare att ta sig över 
hinder, stöd vid 
nedgång, mer friktion 
i drivande hjul 

Kan tippa bakåt 

Stödhjul bak 
 

De drivande hjulen 
sitter framför de 
mindre hjulen 

Stöd vid uppgång Kan tippa framåt 

Bytbara fram & bak Löstagbara stödhjul 
med fästen fram 
och bak 

Bra vid upp och 
nedgång 

Extra konstruktion – 
mer vikt, fler delar, 
högre pris. 
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Då stödhjul framtill på rullstolen gör det lättare att stegra och ta sig över hinder ansågs detta det 
bästa valet. Nackdelen att det finns en risk för tippning bakåt kan undkommas via fokus på låg 
tyngdpunkt och lång hjulbas vid konstruktion, samt väl utförda beräkningar. Utformning av 
stolen så att tyngden hamnar till störst del över de drivande däcken skapar större kontaktkraft 
mellan dessa och marken. Detta leder till större friktion och förhindrar att hjulen får spinn på löst 
underlag. 
 
Drivning 
Rullstolar drivs sällan på annat vis än via direkt kontakt med hjulet, eller med en liten 
förlängning genom en ring på hjulet. Det finns dock flertal andra konstruktioner som används för 
mer avancerade rullstolar och vad som lämpas bäst för detta projekt utvärderas nedan. 
 
Tabell 2. Olika lösningar för att åstadkomma effektiv drivning.  
Koncept Förklaring Fördelar Nackdelar 

Tryckstänger 
 

Stänger kopplade 
till drev, som i 
sin tur är kopplad 
till hjulen. Drivs 
med tryckande 
rörelse. 

Bidrar med stort 
moment och drivs 
med en enkel, naturlig 
rörelse. 

 

Dragstänger 
 

Samma som 
tryckstänger fast 
drivs med en 
dragande rörelse. 

Bidrar med stort 
moment och är 
teoretiskt den 
starkaste rörelsen. 
 

Avancerad konstruktion, 
mer vikt och ömtåliga 
delar än tryckstänger på 
grund av extra växel. 

Handcykel 
 

Vevarmar med 
drev som fästs 
framför 
användaren.  

Bidrar med moment 
och ger kontinuerlig 
kraftfull drift. 

Kolliderar med övrig 
konstruktion, drivs via 
framhjul och är tyngst av 
alla alternativ. 

Hjulring 
 

Konventionell 
drivning av 
rullstol, ring på 
hjulet. 

Lätt konstruktion. Begränsar placering av 
hjul. Ingen extra 
utväxling. 

 
Tryckstänger ansågs det bästa valet då de kunde dimensioneras efter önskad utväxling. 
Dragstängerna krävde en konstruktion vilken omvände det givna momentet från stängerna till 
hjulen. Då det inte fanns möjlighet till reperationer under expeditionen ansågs det en onödig risk 
med avancerade och ömtåliga konstruktioner. Dessutom sågs det som positivt att tryckstängerna 
hanterades med en enklare rörelse, som troligen genererar mer kraft då den är mindre 
teknikberoende än dragrörelsen.  
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Drivning vid brant lutning 
 
Vid brant lutning krävs en lösning med rep vilken fästs längre fram på vägen av assistent. För att 
underlätta för användaren att dra sig upp krävdes en lösning där repet dras in eller ger möjlighet 
till byte av grepp.  
 
Tabell 3. Olika lösningar för alternativ drivning med rep. 
Koncept Förklaring Fördelar Nackdelar 

Handcykel 
 

Vevarmar med 
vinsch, som drar in 
ett rep.  

Lätt att greppa Stor konstruktion 

Skotlås 
 

Klammar som 
spärrar rep i en 
riktning, 
användaren drar in 
repet med 
händerna. 

Lätt vikt, billig samt 
förhindrar rullning 
bakåt 

 

Spärrhjul 
 

Används på samma 
sätt som skotlås, 
men använder två 
tandade hjul istället 
för klammar 

Lätt vikt, billig samt 
förhindrar rullning 
bakåt 

Sliter på repet, ömtålig 
konstruktion 

 
Då lösningen skulle vara så lätt som möjligt ansågs skotlåset vara det bästa konceptet. Den 
ansågs även bättre ur logistisk synpunkt då handcykeln skulle behöva bäras vid sidan om för att 
sedan fästas, alternativt bidra med vikt och upptagande av plats på rullstolen. 
Spärrhjulskonstruktionen hade som kan ses i tabellen samma fördelar som skotlåset fast fler 
nackdelar, vilket gjorde valet öppenbart.  
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Bromsning 
Vid bromsning diskuterades olika utformningar på färdbroms. Där avhandlades valet mellan 
skivbroms och v-broms samt utvärderades om användning av manuella bromsar eller spärrhjul 
var att föredra. Utöver detta bestämdes det om de manuella bromsarna skulle vara mekaniska 
eller hydrauliska.  
 
Tabell 4. Tabell över för- och nackdelar hos olika bromskonstruktioner. 
Koncept Förklaring Fördelar Nackdelar 

Skivbroms 
 

Vanliga 
skivbromsar som 
används på cyklar 

Kraftfull bromseffekt  

V-broms 
 

Vanliga 
fälgbromsar som 
används på cyklar 

Något lägre vikt än 
skivbroms. 

Fungerar dåligt i väta, 
funkar inte på alla hjul, 
formbegränsad 

Manuell färdbroms 
 

En broms som 
styrs helt utav 
användaren 

Används vid behov Ställer krav på 
användaren 

Spärrhjul 
 

Automatisk broms, 
konstruerad genom 
ett urkopplingbart 
spärrhjul i 
bakjulen.  

Ställer inga krav på 
användaren 

Måste kopplas ur vid 
backning 

Hydrauliska manuella 
bromsar 

Vanliga 
cykelbromsar med 
olja som 
bromskontroll.  

Kraftfull, kräver låg 
kraft från användaren 

Hydrauliken måste 
underhållas för att 
fungera till högsta 
potential 

Mekaniska manuella 
bromsar 

Vanliga 
cykelbromsar med 
stålvajer som 
bromskontroll 

Kräver inget underhåll 
för att fungera väl 

Större risk för haveri än 
hydrauliska 

 
Av dessa valdes manuell hydraulisk skivbroms. Väta är något som kommer förekomma under 
expeditionen och därför valdes V-broms bort. Spärrhjul valdes bort på grund de ömtåliga 
komponenterna samt av svårigheterna att konstruera denna, då det av användningsskäl skulle 
vara nödvändigt att kunna koppla ur den vid behov. Hydrauliska bromsar valdes då de medför 
mindre risk för haveri och även om de mot förmodan går sönder skulle det vara lättare att laga.  
 
  



17 
 

4.1  Elimineringsmatris 
 
För att ytterligare validera valet av skotlås utfördes en elimineringsmatris. 
I elimineringsmatrisen ställdes valet mellan lösningen då rep dras genom ett skotlås för att 
förhindra att stolen glider tillbaka, samt en mekanism som liknar en vinsch där användaren 
utnyttjar en handcykel för att veva in repet. Hur dessa utvärderades visas nedan i tabell 5. 
 
Tabell 5. Elimineringsmatris över valet av rep mekanism. 
 Vikt Skotlås Cykelvinsch 
Potentiellkraft 4 +  
Krav på uthållighet 4 +  
Vikt 3 +  
Användarvänlighet 5  + 
Montering 2 +  
Konstruktion 1 +  

Logistik 3,5 +  
Innovation 1,5  + 

Säkerhet 1,5 +  
 Total 19 6,5 
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5.  Konceptutveckling 
 
När koncept för alla delar och den övergripande konstruktionen bestämts behövde placering och 
dimensioner utvecklas, för att sedan kunna tillverka en digital modell. Tidigt tittades det på de 
drivande hjulens storlek, då dessa är avgörande för övrig dimensionering och konstruktion. Det 
önskades stora hjul för effektiv drivning. Av kompabilitetsskäl valdes 26 tums hjul, av typen 
grövre mountainbike hjul. På så sätt kan färdiga delar som anpassats till mer extrem cykelsport 
köpas in och passas ihop utan problem. Vad som mer är positivt med dessa sorters hjul är att dem 
är breda, vilket förenklar navigering i svår terräng och möjliggör grova däck, som bidrar till 
samma syfte. 
 
Sitsen konstruerades till största del ur ergonomisynpunkt. Material valdes till tunn textil av 
hårdare typ, för viss fjädring utan att offra för mycket kraft som ett mjukare säte skulle gjort. 
Hårdplast valdes bort till textils fördel på grund av den lilla viktbesparing och lilla 
komfortförbättring det innebär. Lutning på ryggen hade tidigare bestämts ha en viss lutning 
framåt, mot benen. Många osäkra källor rekommenderade 7o som den optimala lutningen för 
ergonomi och därmed prestanda. Den säkra källan som till slut hittades på detta var konkurrenten 
Panthera X5. Denna stol har denna lutning på många ställen, vilket visas i nedanstående 
illustrationer, se figur 12 och tabell 6. 

 
 

 
Figur 12. Ritning över Panthera X med dess längder och vinklar markerade. 
 

Tabell 6. Siffervärden över utvalda mått visat i ritningen i Figur 10. 

 
 
Inspiration har tagits från Panthera X. I tabell 6 presenteras lutningen på sitsen och ryggen för 
fem olika storlekar på stolen. Konstruktionen i detta projekt resulterade endast i en storlek, 
anpassad för en vuxen man. Därför väljs vinkeln på både sitsen och ryggen till 7o.  

                                                 
5 (Panthera) 
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Bredden och längden på sitsen tas från antropometiska mått6 för en vuxen man. Dessa snittmått 
användes som riktlinjer genom hela projektet, för att hitta ett resultat som är ergonomiskt för 
användaren och är väl fungerande mekaniskt. För längd på sitsen användes det antropometiska 
måttet för skinka till insidan av knät, vilket är ungefär 500 mm. För bredd på sitsen används 
höftbredden, som ligger runt 400 mm. 
 
För stängerna användes även där de antropometiska måtten. Här bestämdes stängernas längd från 
sitsen, deras faktiska längd bestämdes senare. För bredd mellan stängerna användes snittmåttet 
mellan axlarna, som är strax under 500 mm. Dess längd över sitsen hittades inte helt och hållet 
genom antropometiska mått. Denna hittades genom det antropometiska måttet för skinka till axel 
och reducerat med måttet mellan botten på bröstmuskeln och axeln, som mättes empiriskt. Detta 
mått uppskattades till ungefär 410 mm. 
 
5.1  Materialval 
 
Materialet för ram och tryckstänger valdes till kolfiber, av det enkla skälet att konkurrenter som 
tillverkar lättviktsrullstolar använder kolfiberförstärkt plast för att tillverka sina ramar. Det är 
också ett väl beprövat material inom cykelsport, där lättviktscyklar ofta använder sig av 
materialet. CES Edu-pack7 användes för att validera valet av en kolfiberkomposit. De två 
egenskaperna som är viktigast är vikt och sträckgräns med begränsning på maximalt 2000 kg/m3 
i densitet. En graf sattes därför upp med dessa i programmet. Illustration av detta visas i figur 13 
nedan. 
 

 
     Figur 13. Graf över material med högst 2000 kg/m3 i densitet. 

 
  

                                                 
6 (Antropometri) 
7 (CES Edupack) 
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CES Edu-pack uppvisade i undersökningen en mängd resultat. Därför infördes en begränsning på 
minst 1000 MPa i sträckgräns. Resultatet blev som väntat CFRP, eller kolfiberförstärkt plast, 
som det enda materialet som klarade båda dessa krav. I figur 14 visas det slutgiltiga resultatet av 
ramens materialval. 
 

 
Figur 14. Visar resultatet med alla begränsningar i CES Edupack. 
 
De egenkonstruerade delar som beräknades utsättas för betydande belastningar kom alla att 
tillverkas i CFRP. Själva sitsen bestämdes dock att konstrueras i Textilene, som är en 
polyesterväv täckt med en film PVC. Detta material valdes på grund av dess uthållighet för att 
vara en textil, den är ovanligt bra på att klara av väta, belastningar och temperaturskillnader.  De 
övriga delarna bestämdes att antingen konstrueras i stål eller aluminium, beroende på vilken 
egenskap som är viktigast hos dem, lätt vikt eller hållfasthet. Till exempel är skruvarna gjorda i 
stål på grund av deras låga volym medan hjulen konstruerades av aluminium, på grund av deras 
stora volym och att aluminium ansågs vara tillräckligt i hållfasthetssyfte. Dessutom är 
aluminiumhjul standard för 26 tumshjul vilket validerade valet.  
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5.2  Konstruktion 
 
Med material valda och grundläggande mått satta efter ergonomiska faktorer påbörjades 
konstruktion utefter mekanik och hållfasthet.  
 
Tyngdpunkt 
För att göra mekaniska beräkningar krävdes mått på vilka krafter som påverkar stolen. Då 
tyngden av användaren är den största kraften på stolen krävdes en lokalisering av tyngdpunkt. 
Tyngdpunktsimulering på en människa gjordes i programmet Jack 6.0.2, och illustreras på 
följande vis i figur 15. Detta för att ge en så exakt position som möjligt av tyngdpunkten. 
 

 
   Figur 15. Ungefärlig position i stolen, med utsatt tyngpunkt 

 
Simuleringen grundades på en ungefärlig position för sits i stolen. Tyngdpunkten låg då i en nivå 
precis under bröstkorgen och cirka 10 centimeter från buken. Tyngdpunkten uppskattades ligga 
cirka 22 centimeter från stolsryggen och 20 centimeter över stolens sits. Nackdelen med 
simuleringen var att benen ej gick att böja på det sätt som är tänkt vid användning av stolen. 
Figur 16 visar en bild på ramen med de aktuella måtten för jämförelse. 
 

 
  Figur 16. Ramen med uppskattade mått till tyngdpunkten. 
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Beräkning på hjulens placering kontra tyngdpunkten 
Beräkningarna för hjulens placering gjordes först med en hypotetisk tyngdpunkt som var mer i 
extremfall. Höjden av denna gavs av H i ekvation 1 nedan. 
 

𝐻 =
𝐻𝑗𝑢𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 − ℎö𝑗𝑑 𝑝å ℎ𝑗𝑢𝑙𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑠 +

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑠ä𝑡𝑒𝑠𝑚𝑢𝑠𝑘𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑟ö𝑠𝑡𝑚𝑢𝑠𝑘𝑒𝑙 = 330 − 40 + 410 = 700 𝑚𝑚   (1) 
 

Längd mellan sätes- och bröstmuskel hittades bland de antropometriska måtten för en man. 
Höjden från hjulaxel till sits var något som testades, av just den anledningen att stolen skulle 
kunna göras kortare utan att välta. Med denna tyngdpunkt gjordes en beräkning då stolen står i 
en lutning på 30o, något som ansågs vara ett rimligt extremfall då snittlutningen på Kilimanjaro 
är cirka 15o enligt olika uppskattningar från erfarna klättrare av berget. Skissen som beräkningen 
baserades på visas i figur 17 nedan. 

 
          Figur 17. Krafter som uppkommer då stolen står i 30o lutning. 

 
Ur trigonometrisk beräkning för denna figur fås längden L mellan bakhjulen och tyngdpunkten, 
som kan ses i ekvation 2. 
 

                                  𝐿 = tan(𝛼) ∗ 𝐻 = tan(30) ∗ 700 = 404 𝑚𝑚      (2) 
 
Hjulens placering konstruerades efter denna, men med den nuvarande tyngdpunkten som 
uppskattades ur Jack 6.0.2 gjordes denna beräkning om. Se ekvation 3 nedan.  

 
𝐻 = 𝐻𝑗𝑢𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 − ℎö𝑗𝑑 𝑝å ℎ𝑗𝑢𝑙𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑠 + 𝐻ö𝑗𝑑 𝑝å 𝑚ä𝑛𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 =
                                                          330 − 64 + 200 = 466 𝑚𝑚     (3) 

 
Höjd från hjulaxel till sits kan tyckas borde vara konstant mellan de olika antagandena av 
tyngdpunkter, men på grund av sitsens form och det mer utförliga antagandet av den andra 
tyngdpunkten ändras denna också. Längden till hjulaxeln beräknas som i ekvation 4 som följer. 

 
𝐿 = tan(30) ∗ 466 = 269 𝑚𝑚    (4) 

 
Som tidigare nämnt hade redan ramen konstruerats efter det tidigare måttet, men detta ger stolen 
en viss säkerhetsmarginal då 30o inte är en lutning som är helt osannolik att stöta på. 
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Stabilitet i sidled 
Då stolen kan krävas vända i lutning krävdes uträkningar på vilken maximal lutning stolen klarar 
i sidled. 
 
Här återanvänder illustreringen i figur 17, med skillnad att L står för halva hjulbasen istället. 
Stolen beräknas tippa då x-komposanten av tyngdkraften överstiger y-komposanten. Höjden för 
tyngdpunkten förblir dock densamma vilket ger oss värdena 
 
H=466 mm och L=350 mm 
 
Stolen välter åt sidan då ekvation 5 faller in vilken redovisas nedan  
 

          𝑚𝑔 ∗ sin(𝛼) ∗ 466 > 𝑚𝑔 ∗ cos(𝛼) ∗ 350                  (5) 
 
Detta innebär att maxvinkeln stolen kan stå vänd ges av följande beräkning, ekvation 6. 
 

  arctan �350
466
� = 36,9°     (6) 

 
Resultatet av detta var dock inget som dimensionerades efter, utan endast en kontroll av 
rullstolens prestanda. 
 
Utväxling 
När drivningen konstruerades valdes en toppkraft på 25 N per stång för kontinuerlig drivning. 
Växlar valdes bort för att förenkla användningen, ge stolen färre känsliga delar och spara vikt. 
Först och främst söktes stängernas längd, detta gjordes genom en uppskattning av rörelsen och 
justering av fästet i höjdled. Rörelsen simulerades i tester och dokumenterades via bilder. Dessa 
sammanfördes sedan för att hitta en axel som stängerna ska sitta på. Se figur 18. 
 

 
Figur 18. Bild på en sammanfogning av de två positionerna under den tryckande rörelsen 
som krävs för att driva stolen. 
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För att bestämma utväxling krävdes mått på vilket ingående moment som kunde genereras samt 
vilket utgående moment som krävdes för att föra rullstolen framåt i 30° lutning. Illustration i 
figur 18 utgjorde basen för konstruktionen, och detta gav ett ungefärligt värde på stängernas 
längd, 520 mm.  Med detta och den tidigare nämnda kraften på varje arm gjordes beräkningar på 
det ingående momentet. Dessa beräkningar kan ses i ekvation 7 nedan. 
 

𝑀𝑖𝑛 = 𝐹 ∗ 𝐿 = 25 ∗ 520 = 13 𝑁𝑚                       (7) 
 
Därefter gjordes en beräkning på det utgående momentet, det momentet som hjulen måste 
leverera i ett av de värre men ändå sannolika fallen.  Se figur 17 för illustration. I ekvation 8 
nedan visas beräkningen. 
 

𝑀𝑢𝑡 = 𝑁1 ∗ µ ∗ 𝑟ℎ𝑗𝑢𝑙 − 𝑚𝑔 ∗ 𝐿 ∗ cos(30) + 𝑚𝑔 ∗ H ∗ sin(30) = 39 Nm        (8) 
 
Där L=404 mm, H=466 mm och rhjul=330 mm 
 
Med både in och utgående moment kan nu utväxlingen bestämmas. Denna visas i ekvation 9. 
 

𝑢 = 𝑀𝑢𝑡
𝑀𝑖𝑛

= 3            (9) 
 
I enlighet med detta gjordes undersökningar på cyklars drev för att hitta ett förhållande mellan 
storlekens förhållande på de två dreven och förhållandet mellan dessa två drevs antal kuggar. 
Detta förhållande visas i ekvation 10. 
 

(𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟/𝑑𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛)/(𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟/𝑛𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛) = 0,88        (10) 
 
Det bakre drevet togs rakt av från en cykelkonstruktion, med en diameter på 5 cm och 11 kuggar, 
detta för att ha något att utgå från. Det stora drevets kuggar gavs av utväxlingen given i ekvation 
9. 
 

𝑢 = 𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟
𝑛𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛

           (11) 
 
 
Detta gav följande antal kuggar för drevet. 
 
nstor=33 
 
Med detta kunde sedan diametern på stora drevet bestämmas genom insättning av värdena i 
ekvation 10. Ekvation 12 som följer är beräkning för diametern på drevet. 
 

  (𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟/𝑑𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛)/(𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟/𝑛𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛) = 0,88 → 𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟 = 0,88 ∗ 3 ∗ 5 = 13,2 𝑐𝑚       (12) 
 
Alltså skulle drevet ha en diameter på 13,2 cm. 
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Hållfasthetsberäkningar 
Rören som ramen konstruerades av valdes till 2 cm i ytterdiameter, eftersom det ansågs vara en 
lämplig dimension. Det krävdes dock beräkningar i hållfasthet för att bestämma dess tjocklek. 
För att göra detta utgicks det från att stolen står platt på marken och en person sitter i stolen, som 
illustreras i följande bild, figur 19. Personens vikt antogs fördelas jämnt över stolen. 

 
Figur 19. Kraftsituation när användaren sitter i stolen. 

 
Stödkrafterna från hjulen räknades ut med hjälp av moment- och kraftjämnvikt, som kan ses i 
ekvation 13 och 14. 

↑ : 𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 − 𝐹 = 0          (13) 
 

↻:𝐹 ∗ 𝐿𝐹𝐴 − 𝑁𝐵 ∗ 𝐿𝐵𝐴 = 0          (14) 
 
Ur detta utlästes stödkrafternas storlek: 
NA=495 N 
NB=339 N 
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Efter detta gjordes beräkningar i snitten mellan krafterna för att hitta den största reaktionskraften 
i materialet. De två snitten som gjordes illustreras i nästkommande figurer, figur 20 och 21. 
 
 
 

 
Figur 20. Första snittet. 

 
Vilket gav en tvärkraft lika stor som stödkraften från det bakre hjulet. Se ekvation 15. 
 

       𝑅1 = 𝑁𝐴 = 495 𝑁         (15) 

 
Figur 21. Andra snittet. 
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Detta gav ekvation 16 nedan. 
 

𝑅2 = 𝑁𝐴 − 𝐹 = 495 − 834 = −339         (16) 
 
Den största kraften låg alltså i snittet nära stolsryggen, innan tyngdpunkten. Det är denna kraft 
som är dimensionerande. Figur 22 illustrerar det snittet.  

 
Figur 22. Illustration över kraften ramens tvärsnitt. 

 
En beräkning på skjuvspänning behövde därefter utföras. Materialet valdes till kolfiber men på 
grund av bristen på data när det gäller kolfiber utfördes beräkningarna med en kraftig 
uppskattning nedåt, att den möjliga skjuvspänningen innan plastisk deformation skulle vara 30 % 
av sin motsvarighet i dragspänning. Kraften som beräknades ovan var också den kraft som 
påverkade båda sidor, den skulle alltså bli halverad i beräkning på ett av rören. 
 
τKolfiber= 1050*0,3=315 Mpa 
D=20 mm 
 
I ekvation 17 som följer nedan söktes innerdiametern på röret genom en ekvation på 
skjuvspänningen. 
 

𝜏𝐾𝑜𝑙𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑅1
2𝐴

= 4𝑅1
2𝜋(𝐷2−𝑑2)

→ 𝑑 = 19,9 𝑚𝑚        (17) 
 
Här kunde det lätt ses att det är minimal risk att ramen går sönder på grund av användarens vikt. 
En säkerhetsfaktor på 10 sattes på grund av dess minimala skillnad i viktökning (detta tack vare 
kolfibers låga densitet) samt att det täcker in eventuella oförutsedda risker. Detta ledde till en 
innerdiameter på 19 mm. 
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Hållfasthetsberäkningar på bromsfäste 
Bromsoket konstruerades på ett fäste som i sin tur fästes på en förlängd arm från ramen. Denna 
arm anpassades för att utstå belastningar vid inbromsning, på grund av friktionskraften från 
bromskivan.  
 

 
    Figur 23. Spänningar som uppstår i bromsarmen under inbromsning.  

 
I figur 23 ovan illustreras hur friktionen från bromsskivan resulterar i två spänningar, en 
skjuvspänning precis vid fästet och en böjspänning vid armens bas. Det eftersträvades att behålla 
samma godstjocklek utmed hela stolen, det krävdes därför beräkningar för att undersöka om hela 
konstruktionen kunde motstå de belastningar den utsätts för. Först beräknades momentet som 
krävs för att bromsa hjulen. 

 
Figur 24. Illustration som visar momentets samband med krafter och hastigheter. 

 
  

τb 
τ 



29 
 

Momentet som uppstår beräknades med hjälp av figur 24 ovan, som tidigare ansattes vinkeln till 
30o. Högsta hastigheten sattes till 30 km/h. I ekvation 18-20 visas hur momentet togs fram där 𝜔 
är hjulets vinkelhastighet och r är hjulradien som nämnts vara 330 mm. 
 

     𝜔 = 𝑣
𝑟

= 30
3,6∗0,33

= 25.3 𝑟𝑎𝑑/𝑠         (18) 
 
Den tangerande kraften F gavs därefter av  
 

   𝐹 = 𝑚𝑔 ∗ cos(𝛼) = 722 𝑁          (19) 
 
Då den tangerande kraften och vinkelhastigheten beräknats kunde momentet i hjulet beräknas 
genom insättning i ekvation 20 
 

𝐹 ∗ 𝑣 = 𝑀 ∗ 𝜔 → 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑣
𝜔

= 240 𝑁𝑚         (20) 

 
Figur 25. Bromsskivans belastning. 

 
Figur 25 ovan är en illustration av bromsskivan. Friktionskraften som antas påverka i kanten på 
skivan ges av ekvation 21. 

𝐹𝜇 = 𝑀
2𝑟𝑏

= 1200 𝑁          (21) 
 
Därefter kunde skjuvspänningen beräknas. Skjuvspänningen ges av ekvation 22. 
 

𝜏 = 𝐹𝜇
𝐴

= 1200∗4
𝜋(202−192)

= 39 𝑀𝑃𝑎         (22) 
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Om den kritiska skjuvspänningen åter igen antas vara 30 % av den kritiska dragspänningen för 
kolfiber är detta långt ifrån bristningsgränsen på 315 MPa, och på så sätt försumbart ur 
dimensioneringssynpunkt. Dock krävdes även beräkningar på böjspänningen. I figur 26 nedan 
illustreras hur denna belastning uppkommer. 

 
       Figur 26. Momentfigur på bromsarmen. 

 
Avståndet mellan böjmomentet och friktionskraften i detta plan var 220 mm och betecknas r i 
ekvation 23 nedan som beräknar böjmomentet. 
 

𝐹𝜇 ∗ 𝑟 = 𝑀𝑏 = 264 𝑁𝑚         (23) 
 
Detta gav i sin tur en ekvation på böjspänningen. Se ekvation 24. 
 

      𝜏𝑏 = 𝑀𝑏
𝑊𝑏

= 264000
1165

= 226,6 𝑀𝑃𝑎         (24) 
 
Även denna gång var spänningen lägre än 315 MPa, vilket skulle gett upphov till plastisk 
deformation. Böjspänningsberäkningarna påverkar därmed inte dimensioneringen. 
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Dimensionering av lager 
Utgående från SKF8html skulle lager dimensioneras. De styrande faktorerna var att livslängden 
bör vara rimlig om kullager används och om glidlager används bör lager trycket, 
lagerhastigheten och pv-talet inte överskridas. Den yttre diametern för lagret som ligger på 20 
mm får inte heller ändras. Eftersom alla roterande delar har lika tjocka axlar strävas det efter att 
ha samma lager överallt.   Lagerkrafterna utgår från när stolen står på platt mark, med en person 
sittande i stolen. Detta visas i figur 27.  

 
Figur 27. Bild över hur krafterna påverkar hjulaxlarna. 

 
Normalkrafterna var de som kom att påverka direkt på lagren. N1 är kraften som delas av de två 
lagren på de stora, bakre hjulen. Dessa krafter fås ur jämnviktsekvationer, se ekvation 25 och 26. 
 

↑ : 𝑁1 + 𝑁2 −𝑚𝑔 = 0         (25) 
 

↻:𝑁1(𝐿1 + 𝐿2) −𝑚𝑔 ∗ 𝐿2 = 0         (26) 
 
Med längderna givna nedan kan normalkrafterna brytas ut. Se ekvation 27 och 28 där 𝑁1 är 
kraften på bakhjulen och 𝑁2 kraften på framhjulen. 
 

𝑁1 = 𝑚𝑔∗𝐿2
𝐿1+𝐿2

= 486 𝑁           (27) 
 

𝑁2 = 𝑚𝑔 − 𝑁1 = 348 𝑁         (28) 
 
Där L1=430 mm och L2=600 mm 
 
  

                                                 
8 (SKF) 
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På grund av de små lagerkrafterna räknades först på hastigheterna i båda lager. På så sätt kan det 
bestämmas om glidlager är tillämpbart på hjulen tidigt. Hastigheten i beräkningarna sattes till 
topphastigheten, 30 km/h. Se ekvation 29 och 30 för beräkningar på hastigheterna i båda lager 
där 𝑣1 är randhastigheten i bakhjulens lager och 𝑣2 framhjulens randhastighet. 
 

     𝑣1 = 𝑣𝑠𝑡𝑜𝑙
𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎ℎ𝑗𝑢𝑙

∗ 𝑟𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 3,27 𝑚/𝑠        (29) 

 
  𝑣2 = 𝑣𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑟𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ𝑗𝑢𝑙
∗ 𝑟𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 16,6 𝑚/𝑠         (30) 

 
I dessa ekvationer kan det ses att de främre hjulen snurrade för fort för glidlager. För enkelhetens 
skull väljs alltså glidlager bort från hjulen, men undersöks även senare med en kostnadsanalys. 
Beräkningar gjordes därför för kullager istället. Ett kullager med lämplig ytterdiameter valdes ur 
SKF-katalogen, och de utförda beräkningarna syftade att hitta en livslängden tillräcklig för 
expeditionen. Beräkningar genomfördes först i bakre hjulen, för att undersöka deras varvtal. 
Stolen antogs ha en snitthastighet motsvarande vanlig gånghastighet, 5 km/h. Denna hastighet 
användes eftersom det är en hastighet som ska hållas kontinuerligt. Se ekvation 31 nedan. 
 

       𝑛1 = 𝑣𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡∗3,6
𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎ℎ𝑗𝑢𝑙

∗ 60
2𝜋

= 521 𝑟𝑝𝑚         (31) 

 
Vissa beräkningsfaktorer som var för avancerade behövdes troligen i lagerberäkningarna. Till 
exempel skulle en slags simulering på vibrationerna som uppstår när stolen används behöva 
göras. Denna beräkning skulle ge en kraft som skruven i hjulaxeln skulle behöva dras åt med, 
och därmed ge grund åt beräkningar på axialkrafter. På grund av brist på verktyg och kunskap 
för detta ignoreras denna faktor, axialkrafterna antas vara lägre än radialkrafterna och ingen 
dimensionering gjordes på axiallager. Eftersom radialkrafterna antogs vara högre än 
axialkrafterna gav det enligt SKF en lagerkraft på bakhjulens, som kan ses nedan. 
 
     𝑃 = 𝐹𝑟 = 𝑁1

2
= 243 𝑁          (32) 

 
Då lagerkraften var beräknad kunde livslängden beräknas. Kullagret som valdes var ett enradigt 
spårkullager med innerdiameter på 9 mm och ytterdiameter på 20 mm. Se ekvation 33 och 34 för 
dessa livslängder. 
 

    𝐿10 = (𝐶/𝑃)𝑝 = 8,6 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑣         (33) 
 
Där C=2,08 kN och p=3 för alla kullager 
 

𝐿10ℎ = 𝐿10 ∗
106

60∗𝑛1
= 275 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟         (34) 

 
Med detta kunde utläsas att de bakre hjulen inte kommer ha några problem med lager, ur 
expeditionsmässig synpunkt. Beräknar utfördes därefter på de främre hjulen. Se ekvation 35 för 
framhjulens varvtal. 

   𝑛2 = 𝑣𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡∗3,6
𝑟𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ𝑗𝑢𝑙

∗ 60
2𝜋

= 2644 𝑟𝑝𝑚         (35) 
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Därefter återanvändes ekvation 32, 33 och 34 på samma sätt fast med andra värden. Se ekvation 
36, 37 och 38. Först beräknades lagerkraft i framhjulen enligt 
 

𝑃 = 𝐹𝑟 = 𝑁2
2

= 174 𝑁           (36) 
 
Därefter beräknades livslängden enligt 
 

𝐿10 = (𝐶/𝑃)𝑝 = 1706 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑣        (37) 
 

𝐿10ℎ = 𝐿10 ∗
106

60∗𝑛2
= 10753 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟        (38) 

 
I framhjulen klarade sig därmed lagren ännu längre. De lager som nämnts tidigare kunde därför 
appliceras även här. Det fanns också ett par lager utöver de i hjulen. I botten på de båda 
stängerna insattes två lager, ett i varje stav vilka även de krävde beräkningar. En normalkraft tar 
upp stavens tyngd samt tyngden av armen i avslappnat läge. Hastigheten på den bestäms av de 
bakre hjulens hastighet och utväxlingen. På grund av de låga belastningar som uppstår i denna 
del görs beräkningar för glidlager.  Armens vikt tenderar vara ungefär 5 % av personens 
totalvikt, som tidigare räknats som 85 kg. Se ekvation 39-43 för beräkningarna på lager i 
stängerna.  
 
Normalkraften ges av  
 
     𝐹 = (𝐴𝑟𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝑆𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡) ∗ 𝑔 = (0,05 ∗ 85 + 0.054) ∗ 9,81 = 42 𝑁      (39) 
 
Varvtalet kunde därefter beräknas med 
 

𝑛 = 𝑛1 ∗ 𝑢 = 40 ∗ 3 = 120 𝑟𝑝𝑚         (40) 
 
Randhastigheterna utlästes med 

𝑣 = 𝑛 ∗ 2𝜋
60
∗ 𝑟𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 0,12 𝑚

𝑠
          (41) 

 
Samt yttrycket och pv-talen för lagren gavs av 

 
𝑝 = 𝐹

𝑏𝑑
= 42

41∗20
= 0,05 𝑀𝑃𝑎          (42) 

 
𝑝𝑣 − 𝑡𝑎𝑙 = 0,05 ∗ 0,12 = 0,006 𝑀𝑃𝑎 𝑚/𝑠         (43) 

 
Dessa beräkningar visar att det knappt skapas några belastningar alls på dessa lager. Därför 
kunde billiga nylonlager väljas, eller liknande material. 
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6.  Ekonomianalys 
 
Tillverkade delar i kommersiell serie 
Vid beräkning av tillverkningskostnad för delarna som tillverkas i en eventuell kommersiell serie 
användes beräkningsprincipen 1-3-9. Den innebär att man tredubblar priset för varje stadie, det 
vill säga att tillverkningspriset är tre gånger materialpriset och försäljningspriset är tre gånger 
tillverkningspriset. Här används delarnas massor med en viss pålagd marginal för svinn samt 
extra material som behövs för bearbetning tillsammans med materialpriset ur CES Edupack. 
Textilen som används beräknas istället med area och pris per kvadratmeter.9 Det görs ingen 
beräkning på tillverkningskostnaden på textilen eftersom det inte är ett råmaterial. De tillverkade 
delarnas pris visas i tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7. Tillverkade delars pris ordnat efter material.

 
 
  

                                                 
9 (Rocky Woods) 
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Tillverkade delar i nollserie 
Vid beräkning av kostnad för nollserie användes funktionen i CES Edupack som heter Process 
Universe.  Samma massor och materialpris användes, men här undersöks istället 
tillverkningspriset per enhet om 10 enheter tillverkas. De material som användes i detta kapitel är 
kolfiber och polykarbonat då dessas priser finns i programmet. Till övriga egentillverkade delar 
användes priser som tagits fram med 1-3-9, vilka illustreras i tabellen ovan.  
Kolfiber tillverkas genom en process som heter Filament Winding. Med materialkostnad på 280 
kr/kg och en massa på 0,5 kg ser grafen ut som i figur 28 nedan. 
 

 
Figur 28. Graf över tillverkningskostnad per enhet för filament winding. 

 
Vid 10 enheter är alltså tillverkningskostnaden 5000 kr per enhet, som kan ses som medelvärdet 
vid 10 enheter i grafen.  
För polykarbonat används Thermoforming. Med materialkostnad på 30 kr/kg och massa på 0,3 
kg visar figur 29 tillverkningskostnaden för olika antal enheter. 
  

 
Figur 29. Graf över tillverkningskostnad för thermoforming. 
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I figur 29 visar grafen 800 kr per enhet för 10 enheter tillverkade.  
Nedan i ekvation 44 kan totalkostnaden för egentillverkade delar per rullstol i en liten serie ses. 
 

   𝐾𝑘𝑜𝑙𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 + 𝐾𝑝𝑜𝑙𝑦𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡 + 𝐾𝑠𝑡å𝑙 + 𝐾𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢𝑚 = 5929 𝑘𝑟       (44) 
 
Självklart kan denna kostnad bli större på grund av att priserna på metallerna i en liten serie även 
bör öka. Dock ska dessa små delar tillverkas med enkla metoder som svarvning och dylikt vilket 
gör att detta är en bra fingervisning på var priset hamnar.   
 
Inköpta delar 
De inköpta delarna tas från återförsäljare som är mer lämpade för konsumenter. Detta ger en 
bättre prisuppskattning för de små serierna, men är högre än i verkligheten för större serier. Detta 
då komponenter till större serier kan köpas direkt från tillverkaren i större volym vilket sänker 
priset nämnvärt. Eftersom beräkningar på inköp är bäst lämpat att uppskattas uppåt används det 
ändå. I tabell 8 nedan visas de inköpta delarna. 
 
Tabell 8. Visar inköpta delar, i pris per enhet. 

 
 
Skruvar säljs 100 styck i taget, men priserna har delats på 100 för att få styckpris. I själva verket 
skulle det bli en svinnkostnad i nollserien, om än en liten sådan.  
 
Montering 
Då det endast är de största delarna som är egentillverkade och kopplas ihop likt en cykelram 
antas det att rullstolen blir ungefär lika komplicerad att montera som en vanlig cykel. Vid 
kontakt med Cykloteket10sas det att det kan ta upp till 3 timmar att montera en MTB. Om det 
antas att personen som monterar ihop cykeln tjänar 150 kr/h blir kostnaden den i ekvation 45 
nedan. 
 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑖𝑚𝑙ö𝑛 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 591,4 𝑘𝑟             (45) 
 
Där arbetsgivaravgiften är 31,42%. 
 
Denna kostnad kan undvikas genom att leverera stolen i komponenter till konsumenten. 
Arbetsgivaravgiften tas från Skatteverket11.  
 

                                                 
10 (Anställd på Cykloteket) 
11 (Skatteverket) 
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6.1  Totalkostnad 
Eftersom nollserien är det viktigaste för detta projekt räknas det först. Se ekvation 46 nedan för 
totalkostnaden per rullstol i en nollserie. 
 

𝐾𝑛𝑜𝑙𝑙 = 𝐾𝐸 + 𝐾𝐼 + 𝐾𝑀 = 15877,3         (46) 
 
Där KE är kostnaden för egentillverkade delar, KI kostnaden för inköpta delar och KM kostnaden 
för montering. 
 
Detta var inom ramarna för expeditionens budget för utrustning, som var 40000 kr. Denna 
kostnad skulle kunna göras lägre genom att låta användaren montera själv, precis som en vanlig 
cykel.  Skulle produkten kommersialiseras skulle tillverkningen bli betydligt billigare, och ett 
försäljningspris till slutkund är även intressant då. Se ekvation 47 och 48 för dessa värden.  
Totalkostnaden för en rullstol i kommersiell serie beräknades till 

 
𝐾𝑘𝑜𝑚 = 𝐾𝐸 + 𝐾𝐼 + 𝐾𝑀 = 10550.234        (47) 

 
Där KE är kostnaden för egentillverkade delar, KI kostnaden för inköpta delar och KM kostnaden 
för montering. 
 
Försäljningspriser beräknades enligt 
 

𝑃𝑟𝑖𝑠 = 3𝐾𝑘𝑜𝑚 = 31650,7 
 
 
En rimlig prissättning vore alltså runt 30000 kronor, vilket är i samma prisintervall som 
konkurrenterna. Som nämnts kommer troligen totalkostnaden i en kommersiell serie vara ännu 
lägre på grund av mängdrabatt på komponenter men också en eventuell sänkning på grund av 
möjlig automatisering av monteringen.  
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7.  Tillverkning 
Vid utformningen av rullstolen valdes att använda standardkomponenter och existerande 
lösningar i största möjliga utsträckning. Detta för att underlätta tillverkningen och förbättra 
chanserna för en realisering av projektet. Det ansågs även som en fördel att använda 
komponenter och delar vilka visat sig effektiva inom andra områden. För de komponenter med 
en unik utformning tillkom en tillverkningsbeskrivning nedan. 
 
7.1  Ram och tryckstänger 
Den största delen av rullstolen var dess ram. Till denna togs inspiration från cyklar använda vid 
extremsporter och körning på berg. Då rullstolen beräknas utsättas för samma sorts 
påfrestningar, om än i mindre skala togs inspiration även för hur ramar på mountainbikes 
tillverkas. Även tryckstängerna ingår i ramens utformning och kommer även de utsättas för 
liknande påfrestningar. Komponenterna valdes att tillverkas i kolfiber, se avsnitt 5.1. Detta 
framställs med proceduren filament winding då både ram och stänger främst är utformat i form 
av böjda rör. Ramen illustreras i figur 30 samt i tillverkningsritningen i bilaga 11.2 . 
Tryckstången visas i figur 31. 
 

 
Figur 30. Ramen. 
 

 
Figur 31. Tryckstång. 
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Filament winding utgår från att kolfiber fäst genom att viras runt antingen en stång eller en 
uppblåsbar form vilket illustreras i figur 32 nedan. 
 

 
   Figur 32. Fibrer vävs runt en stång. 

 
Kolfiberväven klipps därefter av och placeras först i ett uppvärmt dorn under en infraröd lampa. 
Därefter placeras formen i en ugn för härdning enligt figur 33. 
 

 
     Figur 33. Placering av stången, som nu är fullt vävd med fibrer. 
 
Då väven är härdad tas den ut för kylning. I detta steg lossas väven från dess ram genom att 
antingen såga av kanterna på röret eller dra ut den uppblåsbara ramen. Ramen delas upp i flera 
delar för att göra filament winding möjligt. Dessa delar sätts sedan ihop genom att föra dem 
samman och lägga till ytterligare kolfiberväv över skarvarna. Just denna tillverkningsmetod 
ansågs passande då material kan läggas till efter behov. Skulle exempelvis ytterligare tester visa 
på stora påfrestningar på fogar eller andra delar av konstruktionen skulle detta kunna lösas 
genom en förstärkning av materialet på just det stället.  
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7.2  Drev 
De komponenter som tillverkades i aluminium var dreven vilka illustreras i figur 34 nedan. För 
att tillverka dessa används en fräs för att skapa en exakt form. 
 

 
Figur 34. Drev. 
 
Även fästanordningen för skotlåset valdes att tillverkas i aluminium. Denna tillverkas genom 
pressgjutning där flytande aluminium i högt tryck pressas in i en metallisk form med hjälp av en 
injektionskolv. Denna tillåts stelna och därefter borras hål för skruv och mutter. 
 
7.3  Plattor vid axlarna 
Vid hjulparen samt vid tryckstängerna placerades plattor för att hålla komponenterna på plats. 
Dessa valdes att tillverkas av polykarbonat. Detta tillverkades på lättaste sätt genom 
thermoforming vilket innebär att plasten värms till en temperatur då den är lätt att bearbeta och 
formas då efter en ram. Då plattorna svalnat borras skruvhålet. Nedan illustreras plattans 
utseende i figur 35. 
 

 
Figur 35. Platta. 
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7.4  Kedjeskydd 
Kedjeskyddet valdes att tillverkas av tunna stålskivor vilka formas genom fräsning för att sedan 
stansas och på så sätt skapa hålen. Nedan visas kedjeskyddets slutgiltiga utformning i figur 36. 
 

 
Figur 36. Kedjeskydd. 
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8.  Resultat 
 
Genom förstudie, konceptutvärdering och senare utveckling av denne utvecklades en rullstol 
anpassad att klara de svårigheter som uppkommer vid bestigningen av Kilimanjaro. 
Slutresultaten blev en lättviktsrullstol på 4,6kg, driven med två tryckstänger för att maximera 
kraften som kan genereras av användaren vilken illustreras nedan i figur 37. 
 

 
  Figur 37. Hela stolen 
 
Stolen konstruerades för att ha en låg utformning och en minimalistisk design. De främsta 
kraven, se Bilaga 11.1 Kravspecifikation, var att produkten skulle öka frihetskänslan för 
användaren och kunna framföras i brant terräng. Detta låg under hela projektet som ledord och 
togs i beaktning vid alla de val kompromisser som ledde till resultatet.  
 
  



43 
 

Brant terräng innebär både tyngre drivning och risk för att stolen välter. Detta löstes genom att 
flytta axeln för bakhjulen längre bak för att på så sätt kunna sänka sitsen vilket ger en låg 
tyngdpunkt vilket kan ses i figur 38. Detta gjorde att stolen klarar en mot- eller medlutning på 
över 30° och en lutning i sidled på 36,9°.  På samma gång gjordes stolen lätt genom ett 
minimalistiskt upplägg där överflödiga ytor avlägsnades, samt genom att tillverka ramen i 
kolfiber med tillhörande komponenter i aluminium. Stolen har en framåtlutning för att ge 
maximalt stöd då detta är den naturliga positionen vid drivning. Den främre delen av ramen 
används som fotstöd, med möjlighet att fästa benen med bunt- eller kardborreband. Se figur 39 
för en framhävd illustration av kolfiberramens utseende.  
 

 
   Figur 38. Hela stolen från sida, här syns dess innovativa låga konstruktion. 

 

 
   Figur 39. Detaljbild på kolfiberstrukturen. 
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8.1  Tekniska lösningar 
 
Drivningen är en av de viktigaste funktionerna på en rullstol, om inte den viktigaste. Valet föll 
på tryckstänger, vilka styrs genom en framåtskjutande rörelse med armarna. Denna rörelse 
roterar stängerna runt ett drev vilket i sin tur driver kedjor kopplade till bakhjulen. Detta gör att 
brukaren använder stängerna som hävarmar och på så sätt får ett större moment. Då användaren 
drar tillbaka stängerna till ursprungsläget bildas inget motstånd då de är kopplade via ett 
spärrhjul, vilket ger en fri rörelse bakåt medan de driver drevet då de trycks framåt. 
Styrningen konstruerades så att tryckstängerna driver hjulen separat. Detta medför att rullstolen 
svänger då ena hjulet får mer kraft. Vid skarpa svängar kan därför användaren bromsa en hjulet 
medan mer kraft ges till det andra.  
Se figur 40 och 41 för detaljbilder på tryckstängerna. Se även figur 31 i kapitel 7.1 för helbild på 
bara stången. 
 

 
Figur 40. Stångens bas, drev, kedjeskydd och kedja. 
 

  
Figur 41. Stångens topp, med handtag och bromsreglage. 
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För att lösa problemet med lutningen utrustades rullstolen med hydrauliska bromsar kopplade till 
en skivbroms enligt figur 42.  Detta gjorde att användaren själv kan anpassa bromsandet och 
förhindra att stolen rullar  bakåt. Detta ansågs bättre än övriga lösningar då skivbromsar fungerar 
utmärkt i alla väder och hydrauliska reglage är hållbara och kräver lite kraft från användaren. Till 
en början diskuterades en lösning med spärrhjul direkt kopplade till bakhjulen.  Detta skulle 
hindra stolen från att rulla bakåt. Nuvarande lösning ansågs bättre trots att användaren får mer 
ansvar för bromsandet. Detta då en lösning med spärrhjul hade inneburit dels att spärrhjulen 
skulle behöva kopplas bort då rullstolen skulle backa. Det skulle även ha inneburit ytterligare en 
överflödig komponent som riskerade att brista då det visade sig att konstruktionen blev väldigt 
känslig i och med behovet att kunna koppla ur den.  
 

 
Figur 42. Skivbroms och bromsarm. 
 
  



46 
 

Kilimanjaro består av flera olika underlag under bestigningen. Vid botten av berget består 
klimatet av regnskog medan toppen är täckt i snö. Därimellan består underlaget av sten vilket gör 
att däcken ska kunna motstå stora påfrestningar på samma gång som de får ett bra grepp på alla 
underlag. För att lösa detta valdes att använda breda mountainbike däck med djupt mönster vilket 
ger ett bra grepp. Dessa används vid downhill åkning och skapade för att utstå stora 
påfrestningar och ojämnt underlag. I figur 43 nedan visas även hur stolen är anpassad för att 
möjliggöra assistans från övriga expeditionsdeltagare vid behov. Handtaget är utformat som en 
del av ramen och även det tillverkat i kolfiber. Detta för att göra det hållbart utan att tillföra 
onödig vikt. 
 

 
Figur 43. Stolen bakifrån, med handtag för assistent fäst i stolsryggen. 
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Då huvudsaken med expeditionen är att visa på förmågan hos deltagarna att klara sig själva 
skulle assistansen hållas till en minimal nivå. Tidigare expeditioner har under de brantaste 
delarna erhållit assistans då berget visat sig övermäktigt. För att minimera detta krävdes en 
lösning för de allra brantaste etapperna, eller då underlaget visar sig vara för dåligt för att ge 
grepp. Detta planerade överkommas genom att expeditionsledaren eller en assistent fäster rep där 
assistans är ofrånkomlig, via vilka expeditionsdeltagarna kan dra sig upp. För att göra detta 
möjligt valdes att använda ett skotlås fäst på stolen enligt figur 44. Detta skotlås gör att repet kan 
dras igenom åt ett håll men kan ej glida tillbaka då skotlåset förhindrar det. Då repet endast kan 
glida åt ett håll möjliggör detta för användaren att byta grepp utan att glida tillbaka ner för 
berget. Lösningen bidrar även till att kraften genererat genom repet ändrar riktning, alltså att 
dragkraften går via den främre delen av ramen på rullstolen och riktas uppåt. Detta medför dels 
att risken för att tippa framåt försvinner samt att det förhindrar att kraften riktas nedåt och att den 
främre delen av stolen gräver sig ner i underlaget. 
 

 
  Figur 44. Skotlåset fäst i undersidan på främre delen av ramen. 
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9.  Diskussion 
 
För att kunna realisera detta projekt bör vissa ytterligare ekvationer göras. Som nämnt i 
lagerberäkningarna bör simuleringar på vibrationer och stötar som hjulen utstår under färd göras 
för att hitta skruvkrafter. Dessa gör i sin tur att axiella lagerberäkningar kan göras. Ett antagande 
som gjorts under projektets beräkningar är att kolfibermaterialet beter sig som en metall, med en 
skjuvspänning som är linjärt beroende till dragspänningen. Kolfiber-polymerkompositer är 
spröda och har en brottsgräns som ligger väldigt nära dess sträckgräns, detta gör att 
skjuvspänningar möjligen inte beter sig som på en metall. Ramen har också bara dimensionerats 
efter en belastning, det vill säga den som uppstår på grund av att en användare sitter i den. 
Troligen skulle fler behöva göras, till exempel skulle en FEM-analys behöva göras på hela 
ramen. 
 
Vissa komponenter som valts bort i minimaliseringssyfte kan komma att vara nödvändiga i 
kommersiella syften. Då stolen är anpassad för Operation Frihet har saker som packytor eller 
fästanordningar inte beaktats. Detta då bärare finns tillgängliga och låg vikt var av största vikt. 
Det har inte heller konstruerats hållare för exempelvis vattenflaskor då en fylld vattenflaska kan 
uppgå och bidra med en femtedel av stolens vikt. Dessa beslut skulle vid användning på andra 
expeditioner därför behöva ses över av någon som är mer erfaren inom användning av 
terrängrullstolar. Framtida versioner som kan bli aktuella för kommersialisering bör korrigeras 
till viss del. Huvudsyftet med dessa korrigeringar är att göra produkten mer mångsidig. 
Stolsryggen och sitsen bör kunna justeras, likaså stängerna. Skotlåset är anpassat för att vara lätt 
att ta bort, och kan ersättas med exempelvis fotstöd. Växlar är högst aktuellt i en mer mångsidig 
version, trots att det saknas även hos konkurrenterna. Detta då utväxlingen i nuläget är anpassad 
för brant lutning. Överlag anses produkten nå målen och projektet anses vara lyckat.  
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Figur 6  Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 7  Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 8  Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 9  Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 10 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 11 Skapad av Robert Widman 
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Figur 12 Hämtat från  

http://www.panthera.se/panthera_eng/products/X.htm 
 

Figur 13 Hämtat från 
  CES Edupack 
 
Figur 14 Hämtat från 
  CES Edupack 
 
Figur 15 Hämtat från 
  Jack 6.0.2 
 
Figur 16 Hämtat från 
  Solid Edge ST5 
 
Figur 17 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 18 Skapad av Tommy Lundqvist 
  Modell: Robert Widman 
 
Figur 19 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 20 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 21 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 22 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 23 Hämtat från 
  Solid Edge ST5 
 
Figur 24 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 25 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 26 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 27 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 28 Hämtat från 
  CES Edupack 
 
Figur 29 Hämtat från 

CES Edupack 
 
Figur 30 Hämtat från 
  Keyshot 4 
 
Figur 31 Hämtat från 
  Keyshot 4 
 

http://www.panthera.se/panthera_eng/products/X.htm
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Figur 32 Hämtat från 
  https://www.youtube.com/watch?v=ign6W5ENJAA 
 
Figur 33 Hämtat från 
  https://www.youtube.com/watch?v=ign6W5ENJAA 
 
Figur 34 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 35 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 36 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 37 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 38 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 39 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 40 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 41 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 42 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 43 Skapad av Tommy Lundqvist 
 
Figur 44 Skapad av Tommy Lundqvist 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ign6W5ENJAA
https://www.youtube.com/watch?v=ign6W5ENJAA


 
 

11.  Bilagor 
 
Nedan visas dokument som är något fristående i projektet, men som likväl använts eller skapats. 
 
Bilaga 1 Kravspecifikation 
Huvudkrav 
Produkten ska öka frihetskänslan för användaren. 
Produkten ska kunna ta sig fram i brant terräng. 
 
Sekundära krav 
Användaren ska till så stor del som möjligt ta sig fram utan hjälp. (>70%) 
Kostnad för produkten ska ligga under 40 000kr. 
Produkten ska ha en förlängning av drivningen.  
Produkten ska klara växlande väderförhållanden. 
Produkten ska klara snöterräng. 
Produkten ska klara sandterräng. 
Produkten ska kunna bromsas. 
Produkten ska ha någon slags färdsbroms. 
Produkten ska vara justerbar för att uppnå maximal styrka och så låg tyngdpunkt som möjligt. 
Produkten ska ha funktioner så att assistenter kan hjälpa till. 
 
Önskvärda krav 
Användaren ska kunna ta sig över 0,5m höga hinder självmant. 
Produkten ska kunna drivas på två olika sätt.  
Produkten ska klara omväxlingen snö till sand eller sand till snö utan byte av delar. 
Produkten ska ha justerbar sits för att ändra tyngdpunkt. 
Drivningen ska vara justerbar. 
Produkten ska ha en lösning för att underlätta nedgången från berg. 
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