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Sammanfattning 

Operation Frihet är ett projekt för att hjälpa människor med funktionsnedsättning ur det 

utanförskap de kan känna på grund av sitt handikapp. Grundaren till projektet, äventyraren Jonas 

Gustafsson, ska som i ett led i detta tillsammans med ytterligare elva personer, varav tre är 

rullstolsbundna, bestiga Kilimanjaro. Med projektet som utgångspunkt vill de också utveckla ett 

fordon som kan användes vid bestigningen. 

Målet med detta projekt har vart att ta fram en produkt som kan användas av rullstolsburna 

människor för att bestiga Kilimanjaro och i ett större perspektiv hjälpa människor att ta sig ur ett 

utanförskap genom att öka deras möjligheter till naturupplevelser och äventyr. 

Projektet inleddes med en informationssökning och en marknadsanalys. Genom dessa kunde 

konstateras att ett fordon med en handcykelprincip var fördelaktig. Tre koncept, varav två med 

handcykelprincip valdes efter konceptgenereringen att arbetas vidare med. Efter en 

konceptutvärdering föll valet på en trehjulig handcykel med två hjul fram och drivning på 

bakhjulet. 

Produkten anpassades sedan för att klara av att ta sig upp på Kilimanjaro. Viktiga krav inför den 

här uppgiften var bland annat att den skulle klara drift och stillastående i 40 gradig 

uppförslutning, att den skulle ha en lättviktskonstruktion och att den skulle vara driven av 

användarens egen armkraft. Till material för produktens ram valdes kolfiberkomposit av den 

anledningen att det är lätt. Ett växelsystem med låga växlar lades till produkten. För att 

möjliggöra stillastående i kraftig lutning integrerades ett frinav med backspärr i 

hjulupphängningen. Produktens dimensioner anpassades till användaren utifrån antropometriska 

mått från svenska män och kvinnor. Sittställningen gjordes anpassningsbar för användaren. 

Produktens färgschema valdes utifrån ett önskemål att produkten skulle reflektera dess atletiska 

natur samt att den skulle vara enkel att återfinna vid en krasch. Ramens färg valds till svart för att 

återspegla dess material. Till accentfärger valdes orange och vitt. Slutligen tillverkades en 

påsynsmodell av produktkonceptet.  
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Abstract 

Operation Frihet is a project to help people with disabilities from the alienation they may feel 

because of her disability. The founder of the project, the adventurer Jonas Gustafsson, will as a 

part of this project along with eleven other people, of which three are wheelchair bound, climb 

Mount Kilimanjaro. An effect of this adventure they also want to develop a vehicle that can be 

used in the ascent. 

The goal of this project has been to develop a product that can be used by the wheelchair bound 

users to climb Mount Kilimanjaro and in a larger perspective, helping people to get out of 

alienation by increasing their opportunities to experience nature and adventure. 

The project began with an information and market analysis. Through these could be seen that a 

vehicle with a hand cycle principle was beneficial. Three concepts, two with hand-cycle 

principle was chosen from the concept generation to be worked with. After a concept evaluation, 

the choice fell on a three-wheeled hand cycle with two wheels in the front and drive on the rear 

wheel. 

The product was then developed to be able to perform the ascent of Mount Kilimanjaro. 

Important requirements for this task was that it would be capable of operating and stay stationary 

in 40 degree uphill slope, it would have a lightweight construction and that it would be driven by 

the user's own arm muscles power. Carbon fiber composite was chosen as the material for the 

product's frame. The main reason for this was that is very light weight. A gear system with low 

gears was added to the product. To allow the product to stay in a stationary position at a steep 

incline a freewheel backstop was integrated in the suspension. Product dimensions adapted to the 

user based on anthropometric measurements of Swedish men and women. The seating position 

was made adjustable to the user. 

Product color scheme was chosen based on a desire that the product would reflect its athletic 

nature, and that it would be easy to retrieve in a crash. The black frame color was chosen to 

reflect the frame material. For accent colors orange and white was chosen. Finally a model of the 

product concept was made. 



 

Förord 

Detta projekt har genomfört som ett kandidatexamensarbete inom teknisk design under vår 

och sommar 2014 på KTH. Ett tack ska riktas till Jonas Gustafsson för hans positiva 

inställning till att förlänga projektet från dess ursprungliga tidsram samt till handledaren 

Stefan Ståhlgren för hans hjälp och goda råd under projektets gång. 

Jag vill också passa på att önska Jonas och de andra deltagarna i Expedition Uhuru ett stort 

lycka till! 

Torbjörn Kölzow 

Stockholm 2014-08-07 
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1. Inledning 

Kilimanjaros topp sträcker sig nästan 6000 meter upp över den afrikanska savannen. Att 

bestiga den sägs vara ett fantastiskt äventyr fyllt med tuffa utmaningar och storslagen natur. 

Det är inte det mest svårbestigna av de höga bergen i världen utan är genomförbart om man är 

fullt frisk, vältränad och beslutsam. Det viktigaste att packa är varma kläder och ett par bra 

vandringskängor. Detta gäller alltså om du inte sitter i rullstol. 

Detta projekt handlar om att skapa möjligheter för människor med funktionshinder att kunna 

få samma upplevelser som mäniskor utan funktionshinder. Det handlar om att skapa ett sätt att 

motarbeta det utanförskap som finns hos funktionshindrade på grund av deras begränsade 

möjligheter till rörlighet. Det handlar om att skapa ett sätt att bryta och överbrygga barriärer. 

Målet med projektet är att utveckla ett fordon som ska kunna ta de rullstolsburna äventyrarna i 

Expedition Uhuru ända till Kilimanjaros topp. Det är ett företag som gjorts förut och målet är 

att finna ett koncept för en produkt som ger den möjligheten till fler människor [1]. 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att konstruera en terränggående rullstol, eller liknande fordon, som ska 

klara av att ta sig upp på Kilimajaro. Fordonet ska vara lätt och smidigt för att med hjälp av 

användarens fysiska kraft möjliggöra bestigningen av berget. Ett bredare syfte är att skapa en 

rullstol som möjliggör större fysisk frihet till rullstolsburna. Ett önskemål är att konceptet kan 

vidareutvecklas till en kommersiell produkt för en bredare marknad. 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen för produkten är äventyrare, friluftsmänniskor och atleter som begränsas av sitt 

handikapp. Specifikt är den första målgruppen deltagarna i Expedition Uhuru, en del av 

Operation Frihet. Dessa personer ska bestiga Kilimanjaro i rullstol och behöver därför ett 

hjälpmedel för att möjliggöra detta. Förhoppningen är att konceptet sedan ska kunna 

vidareutvecklas för en bredare målgrupp och en kommersiell marknad. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet omfattar tio veckors heltidsarbete. På grund av tidsramen begränsas resultatet till ett 

koncept på en produkt och inte en färdig produkt för tillverkning. Alla ingående komponenter 

och delsystem har inte behandlats till den detaljeringsgraden att konceptet kan vara ett 

produktionsunderlag. 

För en fungerande produkt krävs ergonomitester av vissa delsystem och flera iterationer med 

funktionsmodeller. Dock har inga sådana tester genomförts. 

Begränsningar av projektets omfattning förekommer även i avsaknaden av 

hållfasthetsberäkningar för ingående komponenter samt i att ingen ekonomianalys av 

produkten genomförts. Dessa lämnas till vidare arbete. En ekonomianalys ansågs inte givande 

eftersom en del komponenter inte fastställts och en sådan analys därför inte skulle kunna 

gjorts fullständigt. 
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1.4 Metod 

För att inledningsvis ta fram information och bakgrund till projektet användes kontakt med 

uppdragsgivaren samt studier av ett antal webbsidor, vetenskapliga artiklar och rapporter med 

för projektet relevant innehåll. Genom projektet har en systematisk arbetsprocess använts med 

metoder från tidigare kurser och från boken The Mechanical Design Process (Ullman 2010). 

Dessa metoder har applicerats på bland annan konceptgenerering och konceptutvärdering. För 

att framställa en 3D-modell av produktkonceptet har CAD (Computer Aided Design) 

programmet Solid Edge ST5 använts. Renderingar av CAD-modellen har gjorts i programmet 

KeyShot. För antropometriska data har programmet ALBA, distribuerat av KTH, använts. 2D 

bilder för presentation och rapport har gjorts i programmet Adobe Illustrator och 

bildbehandling av bilder för presentation och rapport har gjorts i programmet Adobe 

Photoshop. Prototypen har tillverkats genom bland annat 3D-printning samt modifiering av 

inköpta modellkomponenter. 
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2. Förstudie 

För att skaffa en grund att utgå från i projektet genomfördes inledningsvis en förstudie. 

2.1 Bakgrund 

En bakgrund till projektet sammanställdes genom en informationssökning. 

Operation Frihet 

Operation Frihet är ett projekt med ett slutsteg i Expedition Uhuru där målet är att bestiga 

Kilimanjaro. Expeditionen, som planlagts till september 2016, ska bestå av tolv personer 

varav fyra är rullstolsburna. Initiativtagare till projektet är äventyraren Jonas Gustafsson som 

driver projektet genom sitt företag Solunova Access. Jonas är en av de fyra rullstolburna 

deltagarna i expeditionen. 

Hela operationens mål är såklart att klara av bergsbestigningen men i visionen ingår det 

mycket mer. Operation Frihet ska vara en tankeväckande historia för att hjälpa människor ur 

ett utanförskap, det ska ”inspirera och aktivera människor till att nå sin frihet, att bestiga sina 

egna berg”. [2] 

Kilimanjaro 

För att förstå problemen och utmaningarna i projektet är det nödvändigt att veta mer om 

miljön, i det här fallet berget Kilimanjaro. 

Kilimanjaros högsta topp heter Uhuru Peak och är belägen på 5895 meters höjd över havet 

och ungefär 5100 meter ovanför bergets fot. Klimatet är mycket varierat och ser olika ut i 

olika höjdavsnitt. På sluttningarna finns det vegetation upp till 4500 meters höjd. Mellan 1800 

meter och 2800 meter är vegetationen tropisk. Över 2800 meters höjd ersätts den av 

gräsmarker och över 4000 meters höjd består klimatet istället av stenar, stora lavafält, grus 

och sand. På toppen av berget, över 5000 meter över havet, är det ett arktiskt ökenklimat; 

temperaturen låg och marken täckt av snö och is. [3] 

Kilimanjaros sluttningar är inte lika svårbestigna som berg av samma höjd i t.ex. Himalaya 

eller Anderna. Lutningen på slutningen varierar upp till cirka 40 graders i de brantaste 

partierna. I den sista etappen upp mot toppen ligger lutningen i snitt på 27 %. Luften på högre 

höjder är tunn och lufttrycket är lägre. Får kroppen i sig mindre syre är det svårare att 

syresätta arbetande muskler. Höjdsjuka är också en risk vid bergsbestigning och kroppen 

behöver tid för att anpassa sig på den högre höjden. [4] 

Rullstolsdrivning 

I en konventionell rullstol sker framdrivningen med muskelkraft där en kraft appliceras mot 

drivhjulet monterat på utsidan av rullstolshjulet. Med en tangentiell kraft trycker sedan 

användaren runt hjulet för att skapa en framdrivande kraft, se Figur 1. Armrörelsen under 

drivningen kan delas in i två faser: drivringsfasen och återgångsfasen. I drivringsfasen är 

handen i kontakt med drivringen och användaren överför kraft till hjulen. I återgångsfasen 
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förs handen bakåt för att fatta ett nytt grepp om drivringen. Det största muskelära kraften 

används vid drivringsfasen och återgångsfasen kan därför också kallas vilofasen. [5] 

 

Figur 1. Illustration av handens rörelse under drivnings- och återgångsfasen [A] 

Ett alternativt framdrivningsätt av ett rullstolsliknande fordon är handcykeln. Handcykeln är 

ett cykelliknande fordon med tre hjul som drivs med handkraft istället för med benen. Vid 

framdrivningen av en handcykel blir kraftåtgången mer jämt fördelad över drivfasen och den 

maximala kraften som behövs är mindre än den som krävs vid drivning med ett drivhjul. 

Detta exemplifieras i en studie av bl.a. Ursina Arnett publicerad i Journal of Applied 

Biomechanics 2013. I ett test där testpersonerna fick driva en rullstol respektive en handcykel 

på ett rullband med 4 graders lutning var den maximalt åtgångna kraften för drivningen av 

rullstolen knappt 160 N och den maximalt åtgångna kraften för drivningen av handcykel 

knappt 60 N, se Figur 2. [6] 
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Figur 2. Diagram som visar kraftåtgång vid drift med handcykel respektive rullstol på ett 

rullband med 4 graders lutning [B] 

2.2 Marknadsanalys 

En marknadsundersökning genomfördes för att ge en överblick av vad som finns tillgängligt 

på marknaden. Ett urval av produkter som ansågs vara intressanta med projektets mål i åtanke 

studerades. Därefter anlyserades produkterna för att finna deras fördelar respektive nackdelar 

inför projektets problemformulering och mål. En metod användes där produkterna betygsattes 

relativt varandra inom två områden, nämligen drift uppför och drift i terräng. 

Betygssättningen var subjektiv. En poängskala i fem steg användes i betygssättningen där 

betyget 1 var lägst och 5 högst. Informationen för bedömningen av de olika produkterna har 

hämtats från respektive tillverkare eller återförsäljare. Grunden för bedömningen är tagen från 

sagda information samt från undersökningen om drivning av rullstolar i Kap. 2.1.   

A. Vanlig rullstol 

Det enklaste alternativet är vad som normalt kallas för en vanlig rullstol. Det ska representera 

en standardmodell av rullstol för vardagligt bruk, inte anpassad för terrängkörning, se Figur 3. 

Produkten inkluderas i marknadsundersökningen för att illustrera nackdelar och problem med 

en vanlig rullstol vid terrängdrift. Den finns också med för att ge en referens till de övriga 

produkterna i den subjektiva betygssättningen, se Tabell 1. 
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En vanlig rullstol har två stora problem inför projektets utmaning; att möjliggöra den tunga 

driften i kraftigt motlut och att drivas i obanad terräng. Den direkta driften av rullstolen med 

hjälp av drivringen på hjulen ger en för tung belastning i de lutningar som finns på 

Kilimanjaro. Stolens ram är tung vilket ytterligare försvårar driften uppför. Hjulen är inte 

anpassade för terräng, de är smala och ger dåligt fäste på t.ex. grus eller halt underlag. Ett 

annat problem är tipprisken som uppstår vid tung drift och i branta sluttningar på grund av 

stolens höga sätesposition relativt hjulaxeln. 

 

Figur 3. Rullstol av vanligt förekommande modell enligt standardutförande [C] 

Tabell 1. Bedömning av produktegenskaper: A. Vanlig Rullstol 

Terräng 1 

Uppför 2 

B. Mountain Trike/Renegade 

Dessa produkter är rullstolar anpassade för terrängdrift med grova mönstrade hjul och 

speciellt drivsystem som kan ses i Figur 4. Drivsystemet bygger på handtag som ökar 

momentarmen till kedjedrivningen vilket möjliggör för en mindre applicerad kraft att skapa 

större framdrivningskraft på hjulen. [7][8] Den individuella drivningen på de två hjulen är 

fördelaktig vid terrängdrift och sätesplaceringen möjliggör för användaren att överkomma 

hinder i terrängen genom att förflytta kroppsvikten och därmed rullstolens masscentrum. 

Nackdelar med dessa produkter är att de inte är specialiserade för drift uppför och att den 

relativt höga sätespositionen ger en viss tipprisk vid kraftiga lutningar. Dessa nackdelar 

tillsammans med produkternas fördelar återspeglas i betyget i Tabell 2. 
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Figur 4. Produktbild, Mountain trike [D] t.v. och Renegade [E] t.h.  

Tabell 2. Bedömning av produktegenskaper: B. Mountain Trike/Renegade 

Terräng 5 

Uppför 3 

C. Trecinetic 

Produkten, som visas i Figur 5, har en framhjulsdrift istället för, som den vanliga rullstolen, 

bakhjulsdrift. Det minskar risken för tippning och ger större möjligheter för ökad 

kraftapplicering. Den speciella sittpositionen ger stöd för ryggen och kombinerat med det 

bakre hjulet ger det en balans så att stolen inte lyfter vid hög tryckkraft på drivhjulen. 

Rullstolen är också utrustad med hjul för terrängdrift. [9] Dock är rullstolen varken 

specialiserad för terrängdrift eller uppförsdrift utan ett mellanting som fungerar bra utan 

komplicerade extrakomponenter. Terrängdriften är bättre än uppförsdriften men i båda 

kategorierna hamnade den i ett mellanskikt, se Tabell 3. 

 

Figur 5. Produktbild, Trecinetic [F] 
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Tabell 3.  Bedömning av produktegenskaper: C. Trecinetic 

Terräng 4 

Uppför 2 

D. Sport-On XCR 

Produkten är en handcykel och drivs följaktligen med pedaler. Sittpositionen är upprätt och 

driften sker på framhjulet som synes i Figur 6. Cykeln är utrustad med ett växelsystem vilket 

ger ökad flexibilitet i driften. [10] Produkten har en fördel i uppförsdriften tack vare 

pedaldriften (enligt vad som beskrivits i Kap. 2.1), eftersom den erforderliga kraften är lägre 

för framdrivningen. Handcykeln är utrustad med däck som klarar av terrängkörning men den 

har andra nackdelar som drar ned detta betyg. Frigångshöjden över marken är låg vilket kan 

bli problematiskt vid stenig terräng. Sätespositionen och hela fordonets utbredning gör att 

viktkompensation genom förflyttning av överkroppen blir ineffektiv och försvårar körning 

över gropig eller stenig terräng.  Framhjulsdriften kan försvåra vid körning uppför i grus 

eftersom tyngdpunkten för fordonet ligger längre bak vilket kan resultera i att drivhjulet börjar 

slira. Betyget blev högt för uppförskörning men lågt för terrängkörningen, redovisat i Tabell 

4. 

 

Figur 6. Produktbild, Sport-On XCR [G] 

Tabell 4. Bedömning av produktegenskaper: D. Sport-On XCR 

Terräng 2 

Uppför 5 

E. Explorer II/One-Off 

Dessa produkter är handcyklar med två hjul fram och ett hjul bak. Användaren sitter placerad 

framåtlutad över ett bröststöd. Cykeln är utrustad med ett växelsystem vilket ger ökad 

flexibilitet i driften. Drivningen sker på bakhjulet, se Figur 7. Eftersom användarens tyngd är 

placerad långt bak minskas risken för slirande drivhjul. Cyklarna är utrustad med 
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terränganpassade däck med grovt mönster. [10][11] Driften uppför är som tidigare nämnts i 

Kap. 2.1 fördelaktig med handcyklarna. En nackdel med produkterna är att de inte är lätta att 

viktkompensera med sin egen kroppsförflyttning. Ytterliggare en nackdel vid 

terrängkörningen är att driften inte sker direkt på varje hjul, vilket är en fördel vid körning i 

t.ex. stenig terräng. Betyget blev högt för uppförskörning men även relativt högt för 

terrängdrift, se Tabell 5. 

 

Figur 7. Produktbild, Explorer II [H] 

Tabell 5. Bedömning av produktegenskaper: E. Explorer II/One-Off 

Terräng 4 

Uppför 5 

Sammanställning 

De subjektiva betygen som gavs till produkterna finns sammanställda i ett diagram, se  

Figur 8, för att åskådliggöra deras styrkor och brister relativt varandra. Handcyklarna med den 

framåtlutande sittpositionen och bakhjulsdriften var de mest kompletta produkterna sett till 

både uppförs- och terrängdrift. Rullstolarna med drivsystemet som byggde på handtagen var 

dock bättre i terrängdrift tack vare sin drift på de enskiljda hjulen samt möjligheten att 

viktkompensera med sina kropprörelser. 
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Figur 8. Sammanställning av de subjektiva betyg som gavs till produkterna i 

marknadsundersökningen i kategorierna: drift uppför och drift terräng. 

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation formulerades utifrån uppgiftsformuleringen och med hjälp av den 

information som framkommit i marknadsundersökning och informationssökning. 

Kravspecifikationen är grunden för de koncept som sedan genererades. Nedan följer en 

redovisning av de uppställda kraven och önskemålen. Se Bilaga 1 för kravspecifikationen i sin 

helhet. 

Externa kriterier 

Krav 

Produkten ska inte innehålla några material som klassas som hälsovådliga 

Önskemål 

Produkten bör i möjlig grad tillverkas av återvinningsbara material 

Funktionella kriterier 

Krav 

Produkten ska möjliggöra förflyttning av användaren 

Produkten ska omvandla användarens arbete till rörelseenergi som driver fordonet 

Produkten ska möjliggöra drift i sluttningar med 40° uppförslutning 

Produkten ska möjligöra stillastående position i 40° uppförslutning 

Produkten ska innehålla en broms 

A. Vanlig rullstol C. Trekinetic 

D. Sport-On XCR 

B. Mountain 
Trike/Renegade 

E. Explorer 
II/One-Off 

D
ri

ft
: U

p
p

fö
r 

Drift: Terräng 

Bedömning av drift hos rullsliknande fordon på 
marknaden 
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Produkten ska möjliggöra framkomlighet på flera olika underlag i olika terrängtyper 

Produkten ska möjliggöra framkomlighet på fast underlag 

Produkten ska möjliggöra framkomlighet på grusunderlag 

Önskemål 

Produkten bör innehålla en styrfunktion 

Produkten bör minimera tippningsrisken vid drift uppför eller nedför i 40° lutning 

Produkten bör möjliggöra framkomlighet på halt underlag 

Kriterier för utseende 

Krav 

- 

Önskemål 

Produkten bör ha ett utseende som gör den lätt att upptäcka vid eventuell olycka 

Produkten bör ha ett utseende som reflekterar dess atletiska natur 

Kriterier för användargränssnitt 

Krav 

Produkten ska vara anpassad efter antropometriska mått för kvinnor och män i den 50:e 

percentilen 

Produktens sittställning ska kunna justeras av användaren 

Produktens broms ska vara placerad max 15 cm från naturligt handgrepp 

Produkten ska möjliggöra för en sittposition för användare utan rörelseförmåga i nederkropp 

Önskemål 

Produkten bör vara anpassad efter antropometriska mått för kvinnor och män i den 95:e 

percentilen 

Produktens broms bör vara placerad i direkt anslutning till naturligt handgrepp 

Begränsande kriterier 

Krav 

Produkten ska vara en lättviktskonstruktion 

Önskemål 

Produkten bör ha en max vikt på 22 kg 

Produkten bör ligga i samma eller lägre prisområde än liknande produkterna på marknaden 
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3. Konceptuellt arbete 

Efter förstudien gick projektet vidare in i en fas med konceptuellt arbete. Målet var att 

generera en bred kategori av produktkoncept som gradvis skulle smalnas av till ett slutgiltigt 

koncept att gå vidare med. 

3.1 Konceptgenerering 

För att generera koncept användes informationssökningen som grund och koncepten 

genererades för att uppfylla de krav som formulerats i kravspecifikationen, se Bilaga 1. Den 

huvudsakliga metoden som användes vid konceptgenereringen var Brainstorming. 

Brainstorming är en metod som går ut på att skapa så många förslag och idéer som möjligt. 

Under genereringsfasen av denna metod ska inga koncept sorteras bort och det finns ingen 

begränsning för konceptens utformning. Syftet är att skapa en kreativ miljö med möjlighet till 

innovativa lösningsförslag. Koncepten som genereras fram dokumenteras genom enkla skisser 

kompletterade med korta förklarande meningar. 

3.2 Koncepturval 

Efter konceptgenerering valdes tre koncept ut att jobba vidare med. Dessa tre koncept ansågs 

vara intressanta och möjliga lösningar på problemet. Lösningarna valdes utifrån deras 

genomförbarhet och deras förmåga att uppfylla formulerade krav. Dessa tre koncept 

presenteras nedan. 

Koncept 1 – Rullstol med navväxel 

Det första konceptet var ett rullstolsliknande fordon som hade en frigående drivring med en 

planetväxel i navet, se Figur 9. Konceptet liknade vanliga rullstolar och samma muskler som 

används för att driva dessa driver också detta fordon. För att klara av att ta sig uppför de 

branta lutningar som finns på Kilimanjaro var konceptet utrustat med en planetväxel i navet 

vilket skulle möjliggöra nedväxling av drivringen och således underlätta drift uppför. 

Styrningen uppför skulle ske som på en vanlig rullstol eftersom hjulen var enskilt upphängda, 

och styrningen nedför skulle ske med bromsning av hjulen var för sig. Balansen i fordonet 

skulle likna det i en vanlig rullstol vilket skulle underlätta för användaren vid drift i terräng. I 

konceptidén inkluderades även en typ av backrullspärr för att underlätta drift i kraftig 

uppförslutning. 
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Figur 9. Konceptskiss Rullstol med navväxel 

Koncept 2 – Handcykel med tvåhjulsdrift 

Det andra konceptet var en typ av handcykel med två hjul bak och ett hjul fram, se Figur 10. 

Konceptet skulle ha drift på bakhjulen eftersom tyngdpunketen skulle vara placerad ovanför 

dessa. Tvåhjulig drift skulle också minska slirningsrisken tack vare större ingreppsyta mot 

underlaget. Med en tvåhjulig drift skulle det kunna krävas någon typ av differential på 

bakaxeln för att underlätta kurvkörningen. Konceptet skulle ha den driftfördel som handcyklar 

har med ett jämnare kraftingrepp och lägre erforderlig maxkraft. Konceptet innehöll även 

samma typ av backspärr som koncept 1. 
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Figur 10. Konceptskiss Handcykel med tvåhjulsdrift 

Koncept 3 – Handcykel med två hjul fram 

Det tredje konceptet var ytterligare en modell av handcykel, med ett hjul bak och två hjul 

fram. Detta koncept illustreras i Figur 11. Detta koncept hade drivning på bakhjulet vilket ger 

mindre ingreppsyta än med tvåhjulsdrift. Fördelen med detta var att själva drivningen 

förenklades samt att dyra och tunga extrakomponenter undveks. Tyngdpunken var även i detta 

fall placerad på bakhjulet vilket gav bättre fäste. Konceptet hade handcykelns driftfördelar likt 

koncept 2 samt samma typ av backspärr som de två föregående koncepten. 

 

Figur 11. Konceptskiss Handcykel med två hjul fram 
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3.3 Konceptutvärdering 

Innan valet av ett slutgiltigt koncept att gå vidare med jämfördes och utvärderades de tre 

koncepten. Den huvudsakliga metoden som användes för detta var en beslutsmatris enligt 

Pugh’s metod. Förutom detta formulerades konceptens fördelar respektive nackdelar i en 

strukturerad tabell innan konceptvalet. 

Beslutsmatris 

Pugh’s metod med beslutsmatris är ett enkelt och effektivs sätt att jämföra koncepten mot 

varandra. Viktigt är att alla koncept ligger på samma nivå av abstraktion och att kriterierna är 

tydligt formulerade. [12]  

Koncepten jämfördes mot utvalda krav i kravspecifikationen (se Bilaga 1) vilka viktades med 

en sammanlag viktningssumma på 100 poäng. Koncept 3, Handcykeln med två hjul fram, 

användes som referensobjekt. Beslutsmatrisen redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Beslutsmatris enligt Pugh’s metod 

 

Konceptval 

Efter Pugh’s metod med beslutsmatris konstaterades att det mest fördelaktiga konceptet 

verkade vara koncept 3. Inför det slutgiltiga konceptvalet gjordes ytterligare en genomgång av 

koncepten med deras fördelar respektive nackdelar, se Tabell 7. Fördelen med handcykeldrift, 

att det är jämnare och lägre kraftåtgång, ansågs avgörande för att välja bort koncept 1. I 

jämförelsen mellan koncept 2 och 3 var fördelarna för koncept 2 små alltmedan det potentiellt 

kunde leda till problem med tvåhjulsdriften. Efter denna jämförelse valdes att gå vidare med 

koncept 3; handcykeln med två hjul fram och ett drivningshjul bak. 

 

 

 

 

Kriterier som krav Vikt

Produkten ska möjliggöra drift i sluttningar med 40° uppförslutning 32 -1 0

Produkten ska möjliggöra framkomlighet på flera olika underlag i olika terrängtyper 13 1 0

Produkten ska kunna justeras av användaren 5 0 0

Produkten ska ha en låg vikt 13 1 -1

Produkten ska möjliggöra för en sittposition för användare utan rörelseförmåga i nederkropp 32 0 0

Kriterier som önskemål

Produkten bör innehålla en styrfunktion 5 -1 0

Summa 100 0 -1

Totalvikt -11 -13

Jämförelse av koncept utifrån kravspecifikation inför val av koncept
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Tabell 7. Fördelar och nackdelar med de tre koncepten 

Koncept Fördelar Nackdelar 

1. Rullstol med navväxel 
+ Samma muskler som vid rullstolsdrift 

används.  

+ Balanskontroll med tyngdpunkt.  

+ Liten → låg vikt. 

- Sämre uppförsdrivning.  

- Inte själklart styrsystem. 

2. Handcykel med 

tvåhjulsdrift 

+ Låg slirningsrisk.  

+ Bra uppförsdrivning.  

+ Stor möjlighet till utväxlingsvariation. 

- Saknar kontroll genom att skifta 

tyngdpunkten.  

- Fler och dyra komponenter krävs 

för driften.  

- Stor. 

3. Handcykel med två hjul 

fram 

+ Bra uppförsdrivning.  

+ Stor möjlighet till utväxlingsvariation. 

- Saknar kontroll genom att skifta 

tyngdpunkten. 

- Stor. 
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4. Slutkoncept 

Efter genomfört konceptval fortsatte arbetet med utvecklingen av det som fortsättningsvis 

kommer refereras till som slutkonceptet, produktkonceptet, produkten eller fordonet (dvs. 

handcykeln med två hjul fram). Med det grundläggande konceptet för fordonen på plats var 

nästa steg att anpassa det för sin uppgift att bestiga Kilimanjaro. 

4.1 Färg och form 

Driften sker med handcykelmetoden men för att ytterligare optimera möjligheterna för 

bergsbestigning bör även produkten vara lätt. Inspiration till formen togs bland annat från 

cyklar av mountainbike- och racertyp. Formen på fordonet skulle utstråla en känsla av 

atletism, vilket torde tilltala en användargrupp av äventyrare. En moodboard för 

forminspiration togs fram, se Figur 12. 

 

Figur 12. Moodboard för forminspiration [I] 

För färgsättningen av produkten hämtas inspiration från materialet som är kolfiberkomposit, 

se Kap. 4.3. Många produkter som tillverkas i kolfiberkomposit har en svart färg. Denna färg 

associeras därför oftast med materialet. Produkter tillverkade i kolfiberkomposit har en 

exklusiv och högteknologisk känsla som associeras till lättviktskonstruktioner. Därför valdes 

att behålla denna färg som grund. Den skulle sedan kompletteras med en eller flera 

accentfärger. Ett önskemål på produkten var att den vid en eventuell olycka skulle vara lätt att 

upptäcka. Därför var det en tanke med att använda tydligt kontrasterande färger som sticker ut 

ur naturlanskapet. En moodboard för färginspiration togs fram, se Figur 13. Förutom den 

svarta färgen valdes att komplettera med vitt och en orange accentfärg. 
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Figur 13. Moodboard för färginspiration [J] 

4.2 Delsystem 

Konceptet består av flera delsystem som behövde konstrueras för att uppnå målen för 

helhetslösningen av produkten. En fördjupning av dessa delsystem följer i detta avsnitt. 

Ram 

Ett viktigt mål för produkten var att den skulle vara lätt. Konstruktionen av ramen hade en 

stor inverkan på detta mål eftersom den är den volymmässigt största delkomponenten. Ramen 

valdes att göras i ett kolfiberkompositmaterial, se även Kap 4.3. Detta är ett material som 

används till cyklar, både av mountainbike- och racer-typ, i nyare modeller. Utseendet och 

strukturen på ramen med två hjul fram, ett hjul bak var given från grundkonceptet och utifrån 

detta genomfördes en formvariation som resulterade i det slutgiltiga utseendet på ramen, se 

Figur 14. För att uppnå den låga vikten och för att ge känslan av att produkten var lätt bara 

genom visuell inspektion av densamma arbetades med håligheter i materialet, vilket är än 

mest tydligt på knästöden. 
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Figur 14. Bearbetad skiss av slutkoncept för ramens utseende. 

Ett krav i kravspecifikationen, se Bilaga 1, är att produkten skulle vara utformad utifrån 

antropometriska mått. För detta har programvaran ALBA distribuerat av KTH använts med 

tabeller för antropometriska mått.  Populationen var vuxna svenska män och kvinnor. [13] De 

grundmått som använts redovisas i Tabell 8. 

Ett viktigt avstånd är räckvidden till pedalerna. Vid drift är överkroppen placerad mot 

bröstplattan, armarna ska då räcka ned till den nedersta pedalen och armbågarna ska kunna 

vara lätt böjda. Räckvidden till pedalerna beräknades enligt 

                                

Den minsta möjliga räckvidden beräknades för en kvinnlig användare med greppavstånd i 5:e 

percentilen och bröstdjup i 50:e percentilen, se Tabell 8. Detta för att bröstplattan inte 

placeras mot den punkt där bröstdjupsmåttet är som störst. 

Ett andra viktigt mått var sadelhöjden. Både långa män och korta kvinnor ska kunna nå ned 

till knästöden på ett bra sätt. För detta användes måttet Säte-Knä. Med de justerbara 

komponenterna i sadeln ska en man i 95: percentilen och en kvinna i 5:e percentilen nå mellan 

sadel och knästöd. 

Ett tredje mått av relevans är överkroppslängden. Användarens axlar ska vara placerade 

ungefär i överkant med bröstplattan vid drift. För det här måttet har det antropometriska 

måttet Sittaxelhöjd använts. Eftersom både bröstplatta och sadel är justerbara (se senare 

kapitel om dessa komponenter) har ett mått för kvinnor och män i den 50:e percentilen 

använts för dimensionering när dessa komponenter står i ett mellanläge. 
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Tabell 8. Antropometriska mått från ALBA samt beräknad minsta räckvidd 

Antropometriskt mått Avstånd [mm] 

Greppavstånd Kvinna 5 % 665 

Bröstdjup Kvinna 50 % 241 

Minsta räckvidd 424 

Säte-Knä Man 95 % 645 

Säte-Knä Kvinna 5 % 525 

Sittaxelhöjd Man 50 % 600 

Sittaxelhöjd Kvinna 50 % 575 

Ramen till produkten dimensionerades efter måtten som redovisats i Tabell 8, vilket illustreras 

i Figur 15. 

 

Figur 15. Illustration av fordonet med utsatta avståndsmått i de områden som dimensionerats 

m.h.a. antropometriska mått. 

Växlar 

För att möjliggöra drift i kraftig uppförslutning krävdes ett växelsystem för fordonet. 

Produkten använder sig av växelsystemet Schlumpf mountain-drive, se Figur 16. Detta är en 

planetväxel i ett tunt växelhus monterad vid pedalerna. Kedjeringen som drivs av tramporna 

har 27 kuggar. Planetväxeln växlas genom ett knapptryck i dess centrum. Vid växling 

reduceras alla växlar med en faktor 2,5 d.v.s. en 27-kuggs kedjering fungerar som en 11-

kuggs kedjering. Detta möjliggör för mycket lättare växlar för uppförskörning. [14] För att ge 

utökad möjlighet för lägre växlar placerades ytterligare en mountain-drive en tredjedel av 

vägen till bakaxeln. Även den kan reducera alla växlar med en faktor 2,5. Det ger möjlighet 

för tre olika körlägen: med ingen mountain-drive aktiverad, med en aktiverad eller med båda 

aktiverade. 
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Figur 16. Produktbild Schlumpf mountain-drive kedjering med 27 kuggar [K] 

För att ge finjusteringskontroll på växlarna finns ett bakväxelsystem, likt de hos moderna 

cyklar. I modellen används ett växelsystem från Shimano med 11 kuggar på den minsta 

kedjeringen och 32 kuggar på den största. 

Styrning 

Styrsystemet består av ett styre sammanlänkat med en styrstång kopplad till 

hjulupphängningen med hjälp av kulleder. För bra väghållning och styrradie var viss geometri 

viktig att ta i beaktande. Den geometri som behandlas i detta avsnitt rör KPI (Kingpin 

Inclination), caster-vinkel, camber-vinkel samt toe. 

KPI är den vinkel som finns mellan däckens ingreppspunkt mot underlaget genom 

hjulupphängningen upp till handtagets greppzon. KPI-vinkeln är viktig för att minimera 

oönskad styreffekt då man kör på ett gupp med ena hjulet eller bromsar mer på ena hjulet än 

på det andra. [15] Efter studier av existerande produkter på marknaden valdes KPI-vinkeln till 

15°, se Figur 17. 
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Figur 17. Frontvy av produkten med illustration av KPI 

Caster-vinkel är, sett från sidan, styraxelns lutning framåt eller bakåt. Positiv caster-vinkel 

innebär en bakåtlutande axel och negativ caster-vinkel innebär en framåtlutande axel. I 

princip alla fordon har en positiv caster-vinkel vilket ger stabilitet vid höga farter efterson 

vinkeln rätar upp hjulet. [16] Caster-vinkeln på produkten är positiv 15°, se Figur 18. 

 

Figur 18. Sidovy av produkten med illustration av caster-vinkel 

Camber-vinkeln är den vinkel relativt vertikalen med vilken hjulen lutar in eller ut från 

fordonet. En positiv camer-vinkel innebär att hjulen lutar ut från fordonet och en negativ 

vinkel innebär att hjulen lutar in mot fordonet. [16] För att minska risken att fordonet skulle 

välta valdes en liten negativ camber-vinkel. 

Toe beror på den vinkel, sett uppifrån, med vilken den främre delen av hjulen pekar mot 

fordonets centrumlinje eller ifrån den. Toe-in innebär att hjulen pekar in mot centrumlinjen 

och toe-out innebär att de pekar bort från den. [16] Produkten har som tidigare nämnt en 

negativ camber-vinkel och då kan toe-out bidra till att fordonet vid drift kan hålla en rak linje. 

Toe går lätt att justera tack vare den gängade styrstången hos produkten. Styrstången är 

invändigt gängad och fäster i kulledernas gänga. Den kan därför förlängas eller förkortas 

vilket ändrar förutsättningarna för hjulens toe. 
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Backspärr 

En viktig komponent i koncepten var införandet av en backspärr. En backspärr ska möjliggöra 

för fordonet att stå stilla i uppförslutning. Detta skulle också medföra möjlighet att vila under 

långa ihållande uppförskörningar och förenkla möjligheterna att styra och ta sig igenom extra 

svår terräng.  

Ett sätt att implementera backspärren är genom ett frinav. Ett frinav är en axelkoppling som är 

vridriktningspåverkad. Backspärren medger bara drift i en riktning och vid bortfall av den 

drivande komponenten träder låsningen in, se Figur 19. [17] För produkten är frinavet med 

backspärrsfunktionen monterat vid framhjulen på båda sidor i hjulupphängningen. 

 

Figur 19. Illustration av funktionen hos ett frinav med backspärr [L] 

Hjul 

Underlaget på Kilimanjaros sluttningar varierar från väl upptrampade vandringsleder till 

sluttningar med grus och lera och högst upp på toppen förekommer is och snö. Viktigt är 

därför att ha däck med bra fäste.  Till produkten valdes att använda mountainbikedäck med ett 

grovt mönster. Hjulen tillverkas i standardstorlekar och med tanke på produktens storlek var 

24 eller 26 tum tänkbara alternativ och 26 tums hjul, vilket motsvarar en diameter på 507 mm, 

valdes. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till var att hjulen, och framförallt däcken, är känsliga för yttre 

påverkan. Ett alternativ som undersöktes var punkteringsfria och slanglösa däck. Dessa valdes 

bort eftersom det med vanliga cykeldäck går att reglera lufttrycket i däcket vilket är 

avgörande i och med att lufttrycket utanför förändras med höjden. De slanglösa däcken som 

undersöktes innehåller ett skum med luftbubblor i som inte har testats vid höjdförändring. 

Vinningen med punkteringsfriadäck ansågs också vara liten eftersom ett slangbyte är möjligt 

att genomföra även under bestigningen. Av dessa anledningar valdes att använda traditionella 

däck med slang med ventil för tryckreglering samt med möjlighet till avmontering av hjulen 

för slangbyte. 

Bromsar 

Ett formulerat krav på produkten var att den skulle innehålla en broms, se Bilaga 1. De 

alternativ som undersöktes för bromsarna var att använda sig av en så kallad fälgbroms eller 

en skivbroms. En fälgbroms är vanligt på cyklar och är en speciell typ av skivbroms där 

bromsmomentet tas upp utav hjulet. Fördelen är den låga vikten och nackdelen är att 
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bromsklossarna slits fort. En skivbroms klämmer vid inbromsning åt runt en skiva monterad i 

hjulnavet där bromsmomentet tas upp. En skivbroms är en bra kompromiss mellan vikt och 

effektivitet vilket gjort den attraktiv hos mountainbikeanvändare.[18] 

För produkten valdes att använda en invändig skivbroms för båda framhjulen, se Figur 20. 

Detta på grund av den bättre hållfastheten hos skivbromsen samt att den kan ge intrycket av 

en modernare och attraktivare produkt. 

 

Figur 20. Schematisk illustration av funktionen hos en invändig skivbroms 

Sadel 

Ett krav som ställdes på sadeln var att den skulle fungera för användare med ett handikapp 

som innebar att de saknade rörlighet i underkroppen. Under projektet har inga sådana tester 

genomförts varför diskussionen om sadelns utformning ur det hänseendet enbart är 

hypotetisk. 

Sadeln hos produktkonceptet är utformad för att likna en cykelsadel. Valet gjordes att 

konceptuellt göra produkten med denna typ av sadel eftersom den är fördelaktig ur flera 

synvinklar. Sadeln är liten vilket medför lägre vikt. Sadelns utseende för tankarna till 

produkter som mountainbike- och racercyklar, vilket ger positiva associationer till fart, frihet 

och natur. För att stabilisera och säkra sittpositionen i sadeln ska ett säkerhetsbälte finnas. 

Användaren skulle då vid en eventuell krasch skyddas av fordonet omkring sig istället för att 

slängas ur detsamma. 

Fästet för sadeln är justerbart och kan användas för att anpassa sittställningen. Sadeln är höj- 

och sänkbar till viss mån, begränsad av längden på röret i ramen. En förlängning av röret 

gjordes och en typ av teleskopfunktion skulle kunna implementeras. Vidare består sadelns 

infästning i röret av ett fäste med ett ovalt hål samt en skruv, se Figur 21. Denna lösning 

medger för sadeln att vinklas efter önskemål samt att skjutas fram och tillbaka i det spår som 

det ovala hålet utgör. Detta leder till en önskvärd flexibilitet i sittställning. 
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Figur 21. Illustration av sadelns infästning. 

Bröstplatta 

Vid utformningen av produkten stod valet mellan att ha med eller inte ha med en bröstplatta. 

Bröstplattan är till för att luta överkroppen mot vid drivning av pedalerna. Det gör att 

användaren kan avlasta bland annat ryggmuskulaturen. Nackdelen med bröstplattan är att den 

begränsar rörligheten något hos användaren, samt att den tillför ytterligare vikt till 

konstruktionen. Valet föll på att ha en bröstplatta. Den fyller en viktig funktion i användarens 

möjlighet till återhämtning och eftersom bergsbestigning snarast är en längre process än en 

kort och intensiv bedömdes detta som nödvändigt. 

Bröstplattans fäste är utformat på samma sätt som sadelns fäste med det ovala spåret, se Figur 

22. Den är höj- och sänkbar genom rör-i-rör principen, går att vinkla för att ligga rätt mot 

användarens bröstkorg samt att den är skjutbar i sidled. Ovansidan är vadderad och draperad 

med textil. 

 

Figur 22. Illustration av bröstplattans infästning. 
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Knästöd 

Ett mål med knästöden, som med hela produkten, var att de skulle vara en låg vikt på 

konstruktionen. Detta kan påverkas av materialvalet men också av utformningen på desamma. 

Som material till dessa valdes kolfiberkomposit, samma som i ramen, se även Kap. 4.3. För 

att minska vikten arbetades med håligheter i konstruktionen. Dessa både sänker 

konstruktionens vikt och ger det visuella intrycket av en lättviktskonstruktion. En 

formvariation av knästöden gjordes, skisser från denna i urval redovisas i Figur 23.  

 

Figur 23. Skisser i urval från formvariationen av knästöd 

Den slutgiltiga konstruktionen av knästöden valdes på grund av att de hade ett tilltalande 

utseende, hade håligheter som gav en lättare konstruktion samt att de hade en nödvändig 

flexibilitet för var möjliga infästningspunkter kunde placeras. Knästödens utseende i 

produktkonceptet redovisas i Figur 24. För at möjliggöra för en säker och stabil sittposition 

har även en fastspänningsanordning i form av bälten med spännen inkluderats till knästöden. 

 

Figur 24. Illustration av knästöd 

Manövrering 

Driften av fordonet sker genom den cirkulära rörelsen av pedalen. För att styra fordonet krävs 

att händerna förflyttas till styret. På styret är även bromsreglage monterade. Placeringen av 

växelreglage för bakväxeln är inte fastställt men flexibelt och bör ej göras före användartester. 
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Vid drift uppför är användarens händer normalt placerade på pedalerna. Backspärren 

underlättar för användaren att styra fordonet eftersom användaren kan släppa pedalerna utan 

att fordonet försätts i bakåtrullning. För att ytterliga förenkla styrningen i uppförsdriften läggs 

en funktion för att låsa styret i sitt läge. Detta för att undvika att styret flyttar på sig då man 

kör över gropig eller stenig terräng. Låsfunktionen bygger på ett friktionslås som öppnas eller 

stängas med ett skruvreglage. Vid utförsdrift är användarens händer placerade på styret och i 

direkt anslutning till bromsreglage och med ständig möjlighet att påverka fordonets riktning. 

4.3 Material och Tillverkning 

Kolfiberkomposit är ett material som revolutionerat idrotsvärlden i fråga om möjligheten att 

tillverka lätta och starka produkter. Materialet används bland annat till tennisracket, 

fiskespön, hockeyklubbor och cykelramar. Eftersom produktens konstruktion liknar den hos 

en cykel valdes att använda samma typ av material som används till cykelramar. Valet stod då 

mellan stål, aluminium, titan och kolfiberkomposit. Cykelramar har traditionellt ofta 

tillverkats i stål. Det är starkt och hållbart men dess höga densitet är inte tilltalande i 

lättviktskonstruktioner. Aluminium och titan är också vanliga cykelramsmaterial. Dessa 

material erbjuder en kompromiss i form av lägre vikt men med försämrade, om än tillräckliga, 

mekaniska egenskaper. Det modernaste av alternativen, kolfiberkomposit, är det lättaste av 

dem och kan också ha en högre elasticitetsmodul än stål. Nackdelen med kolfiberkomposit är 

att priset blir högre. [19] Till ramen och knästöden valdes kolfiberkomposit som material. 

Kolfiberkompositen består av två material, kolfibern och ett matrismaterial i form av epoxi. 

Genom att kombinera dessa två material drar man nytta av kolfiberns styvhet och dragstyrka 

och att matrismaterialet hjälper till att fördela kraften mellan fibrerna. Ur 

tillverkningssynpunkt möjliggör materialet stor designfrihet eftersom det formgjuts till sitt 

slutgiltiga utseende. [19] 

För styrstång, sadelstång och liknande används aluminium främst för att inte i onödan fördyra 

produkten. Aluminium är ett starkt och lätt material. Dessa komponeter har också en 

övervägande axiell kraftpåkänning. Tillvekningen sker genom kall strängpressning och de 

flesta av komponenterna har en enkelt utseende och finns som standardprofiler som endast 

behöver kapas efter önskad dimension. 

Standardkomponenter kan och har försökt att användas i så stor utsträckning som möjligt för 

att undvika egentillverkning vilket ofta ger ett högre pris och kan försvåra reservdelshållning. 

Eftersom liknande produkter finns på marknaden och konstruktionen även efterliknar den hos 

cyklar är utbudet av standardkomponenter brett.  

4.4 Konceptbeskrivning 

Sammanfattande kan produktkonceptet beskrivas som en handcykel av lättviktskonstruktion 

där varje delsystem optimeras för uppförsdrift. Produkten erbjuder ett brett spektrum av 

växlar med speciell inriktning på de lägsta för att möjliggöra drift av användarens egenkraft 

uppför de brantaste sluttningarna. Fordonet är anpassat för att klara olika typer av underlag 

och terrängkörning. Produkten är gjord för uppförskörning och för att klara av 
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nedförskörning. Av den anledningen har dämpning valts bort för att spara vikt. Produkten har 

utrustats med en backspärr för möjliggöra stopp i kraftig uppförslutning. 

Utseendemässigt har inspiration hämtats från kolfiberkompositmaterialet. Detta för att 

poängtera produktens lättviktskonstruktion. Produkten har också accentfärger med inspiration 

från den afrikanska kontinenten och från Kilimanjaro, se Figur 25.  

 

Figur 25. Rendering av slutkonceptet 

För att dra uppmärksamhet till komponenter i konstruktionen som utstrålar en atletisk känsla 

har fälgarna lackats i den orangea accentfärgen, se Figur 26. 

 

Figur 26. Illustration av färgval på bakhjulsfälg 

Eftersom produkten kanske främsta användningsområde blir på expeditioner ute i terrängen 

utan direkt tillgång till reparations eller servicemöjligheter är det viktigt att produktens 

komponenter antingen är lätt utbytbara för användaren alternativt underhållsfria. Ett exempel 
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på detta är valet av traditionella mountainbikedäck för att möjliggöra för snabba byten vid en 

punktering. Ett annat exempel på det andra alternativet är val av självsmörjande lager för 

styrstång och liknande. 

4.5 Prototypframtagning 

En prototyp av det slutgiltiga konceptet togs fram. Prototypen var en påsynsmodell av 

handcykeln. Vid tillverkningen av prototypen utgicks från CAD-modellen av konceptet och 

en förenklad 3D-utskrift av ramen samt sadel och bröstplatta gjordes. Förenklingen låg i att 

utvalda små detaljer exkluderades för att möjliggöra utskriften. Till hjul, kugghjul och kedja 

användes delar från två järnmodeller av cyklar. Övriga ingående komponenter (ex. pedaler, 

styrstång, mm.) tillverkades i mässing, i huvudsak genom bearbetning i svarv samt lödning 

för sammanfogning. Ingående delar i urval modellen kan ses i Figur 27. 

 

Figur 27. Urval av ingående komponenter till modelltillverkning 

3D-utskriften av ramen lackades med en primer och slipades sedan för att få en jämnare yta. 

Hjulens fälg spraylackerades med orange och ekrar samt övrig del av fälgen lackades med en 

silverfärg som representerar putsad metall. Ramen, som ska vara i kolfiberkomposit, 

spraylackades med en blank svart färg. De ytor som är i textil, gummi eller liknande material 

målades med en matt svart färg. De ytor som är i metall lackades med silverfärgen. Slutligen 

syddes ilägg till knästöden i filttyg med passpoal. Den färdiga modellen redovisas i Figur 28. 

Modellen är gjord i skala 1:5 med undantag för kugghjul och kedjor. Anledningen till att 

dessa avviker i skala är att de ansågs viktiga att ta med i modellen för att visa den tvådelade 

kedjedrivningen men utbudet av kedjor och kugghjul i mindre storlekar var mycket begränsat. 
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Figur 28. Påsynsmodell av slutkonceptet 
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5. Fortsatt Arbete 

För att ta produkten från konceptstadie till en produktionsfärdig produkt krävs vidare arbete. 

Tester av uppförsdriften med valt driftsystem måste genomföras för att undersöka huruvida 

dessa möter kraven. Alla ingående komponenter måste definieras eftersom vissa utelämnats i 

detta projekt enligt avgränsningarna i Kap. 1.3. Vidare bör hållfasthetsberäkningar göras, 

framförallt på ramen, för att kunna säkerställa dimensioneringen av denna. När alla 

komponentval och dimensioneringar fastställts kan så också en ekonomianalys av produkten 

göras. 

Ett område som inte undersöktes i projektet är styrning med hjälp av bröstplattan. Detta är en 

funktion som finns hos flera handcyklar på marknaden och skulle kunna implementeras på 

produkten. En fördel med denna typ av styrning är att användaren inte behöver ta händerna 

från pedalerna för att ändra fordonets riktning. Anledningen till varför denna funktion inte 

tagits med i produkten är att en djupare undersökning om möjligheterna för styrning med 

pedalerna borde genomföras och jämföras med bröstplattestyrningen. 

Tester bör också utföras på huruvida den nuvarande utformningen av sadeln är passande för 

människor med begränsad rörlighet i nederkroppen. 

Ett område med möjlighet för förbättring är pedalerna. Utformningen på dessa kan varieras 

och bör undersökas ur ett ergonomiskt perspektiv. Intressanta aspekter kan vara att utforma 

dessa för att maximera rörligheten i armar och axlar och för att öka kraftöverföringen från 

armar. Ett ämne som hastigt undersöktes men valdes att inte fördjupas i var möjligheten till 

fastsättning av handflatorna på pedalerna likt fötterna på pedalerna i clipspedaler. Detta skulle 

kunna minska greppkraften på pedalen. Det förutsätter dock en förändrad styrfunktion. 
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6. Diskussion 

Efter genomfört projekt gjordes en återkoppling till kravspecifikationen för att ge ett 

helhetsperspektiv på den slutgiltiga lösningen. 

De externa kriterierna i kravspecifikationen rörde materialen i produkten. I konceptet är 

produkten inte tillverkad i några hälsovådliga material. Aluminiumkomponenterna är 

återvinningsbara men kolfiberkompositen är det inte. Här valdes att ställa önskemålet med 

återvinningsbara material åt sidan för kravet om lättviktskonstruktion. 

Vad gäller de funktionella kriterierna så möjliggör fordonet förflyttning av användaren med 

dennes egenkraft. Gällande kraven på den specifika lutnigen är utformningen och 

komponentvalen gjorda för att klara den. Men tester måste utföras för att bekräfta det. 

Införandet av en backspärr uppfyller kravet på stillastående position av fordonet. Produkten 

innehåller en broms, vilket var ett krav. Bromsverkan sker på båda framhjulen. Produkten är 

anpassad för att klara olika terrängtyper tack vare de grovt mönstrade däcken samt det breda 

utbudet av växlar som tillhandahålls. I produkten finns en styrfunktion, som önskat. Som 

nämnt i Kap. 5 kan det dock vara intressant att undersöka flera olika styrfunktioner för att 

optimera detta. 

De utseendemässiga kriterierna innehöll två önskemål. Angående det om att produkten ska 

vara lätt att upptäcka har det valts tre olika färger till produkten som inte liknar varandra. 

Detta torde underlätta för att upptäcka produkten i terrängen. Framförallt bör den starka 

orangea färgen synas tydligt, dock är områdena med denna färg små till ytan. Tänkbart är att 

även integrera reflexer i ramens design för att den ska bli enklare att upptäcka på nattetid. 

Angående det andra önskemålet om att produkten skulle ha ett utseende som reflekterade dess 

atletiska natur så har detta tänkts på i utformningen av ram, att ”sportprodukter” som växlar 

och bromsar inte dolts och i färgvalet för ramen. 

Kriterierna för användargränssnittet innehöll krav på justerbar sittställning vilket uppfyllts 

eftersom sadel, styre och bröstplatta alla är justerbara i flera ledder och vinklar. Produkten har 

utformats efter antropometriska mått i minst den 50:e percentilen. Till största möjliga grad har 

även utformning efter mått i den 95:e percentilen skett, men detta är svårare att säga bestämt 

eftersom det exakta mått som borde använts inte fanns tillgängligt och en kompromiss gjordes 

med bröstmåttet, se Kap 4.2 - Ram. Bromsen är placerad enligt de krav som ställdes upp. Vid 

nedförs färd, när behovet av bromsen är som störst, uppfylls också önskemålet om broms 

placerad i direkt anslutning till handgrepp. Angående kravet om att sittpositionen skulle 

möjliggöra för en användare utan rörelseförmåga i nederkroppen har detta behandlats i Kap. 

4.2 - Sadel samt i Kap. 5. 

Avslutningsvis ställdes krav i de begränsande kriterierna på produktens vikt och önskemål om 

pris. Hela produkten är utformad för en lättviktskonstruktion i och med materialvalet och 

utformningen bland annat med håligheter. Ingen ekonomianalys genomfördes på produkten 

eftersom den enbart är i ett konceptstadie och en sådan analys bedömdes inte ge ett 

fullständigt korrekt resultat. 
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Bilaga 1. – Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

Bakgrund 

Expedition Uhuru, som ska ta tre rullstolsburna äventyrare till toppen av Kilimanjaro, 

inspirera alla att följa sina drömmar. Med passion, viljestyrka och målmedvetenhet kan man 

nå hur långt man vill. Kilimanjaros högsta topp heter Uhuru Peak. ‘Uhuru’ är swahili och 

betyder frihet. Frihet är att vara självständig och oberoende. Frihet är att inte låta någon annan 

sätta dina gränser. 

Projektets mål är att ta fram ett koncept för ett fordon som ska användas av de rullstolsburna 

äventyrarna vid bestigningen. 

Fordonet skulle kunna skapa en större fysisk frihet för personer i rullstol och därmed bryta det 

utanförskap som råder då en ”traditionell” rullstol inte tillåter framkomlighet i viss terräng 

som t.ex. skog. Fordonet måste vara smidigt och lätt i vikt för att kunna ta sig fram men 

samtidigt vara stabil för att skapa framkomlighet på olika underlag.  

Tidsram 

Projektet utförs under vårterminen och sommaren 2014. Introduktion till projektet skedde 

2014-01-27 och redovisning sker senast 2014-09-15. 

Externa kriterier 

Krav 

Produkten ska inte innehålla några material som klassas som hälsovådliga 

Önskemål 

Produkten bör i möjlig grad tillverkas av återvinningsbara material 

Funktionella kriterier 

Krav 

Produkten ska möjliggöra förflyttning av användaren 

Produkten ska omvandla användarens arbete till rörelseenergi som driver fordonet 

Produkten ska möjliggöra drift i sluttningar med 40° uppförslutning 

Produkten ska möjligöra stillastående position i 40° uppförslutning 

Produkten ska innehålla en broms 

Produkten ska möjliggöra framkomlighet på flera olika underlag i olika terrängtyper 

Produkten ska möjliggöra framkomlighet på fast underlag 

Produkten ska möjliggöra framkomlighet på grusunderlag 
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Önskemål 

Produkten bör innehålla en styrfunktion 

Produkten bör minimera tippningsrisken vid drift uppför eller nedför i 40° lutning 

Produkten bör möjliggöra framkomlighet på halt underlag 

Kriterier för utseende 

Krav 

- 

Önskemål 

Produkten bör ha ett utseende som gör den lätt att upptäcka vid eventuell olycka 

Produkten bör ha ett utseende som reflekterar dess atletiska natur 

Kriterier för användargränssnitt 

Krav 

Produkten ska vara anpassad efter antropometriska mått för kvinnor och män i den 50:e 

percentilen 

Produktens sittställning ska kunna justeras av användaren  

Produktens broms ska vara placerad max 15 cm från naturligt handgrepp 

Produkten ska möjliggöra för en sittposition för användare utan rörelseförmåga i nederkropp 

Önskemål 

Produkten bör vara anpassad efter antropometriska mått för kvinnor och män i den 95:e 

percentilen 

Produktens broms bör vara placerad i direkt anslutning till naturligt handgrepp 

Begränsande kriterier 

Krav 

Produkten ska vara en lättviktskonstruktion 

Önskemål 

Produkten bör ha en max vikt på 22 kg 

Produkten bör ligga i samma eller lägre prisområde än liknande produkterna på marknaden 


