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Sammanfattning 

Gångmaskiner för utomhusbruk börjar dyka upp på allt fler platser i Sverige. De 

gångmaskiner som finns idag kan uppfattas som svåra att använda. Projektet går ut på att 

förbättra gångmaskinen med ökat motstånd och kontroll, för att öka användningen av den.  

För att komma fram till hur gångmaskinen skulle förbättras testades en befintlig gångmaskin. 

Brister och fördelar kunde då kartläggas. Det framkom att kontrollen över gångmaskinen 

behövde öka då pendlarna var mycket lättrörliga. En annan funktion hos gångmaskinen som 

uppmärksammades var att det fanns ett rotationsstopp som hindrade pendlarna från att rotera 

för högt. Stoppet var däremot inte optimalt utformat och behövde förbättras. 

Ett antal koncept för ökning av motståndet togs fram genom brainstorming. De baserades på 

bland annat fjädrar, friktion och tyngder. Koncept med tyngder eller fjädrar som verkar på 

pendeln samt en skivbroms valdes att utvärderas mot varandra. Tester med en 

funktionsmodell och på befintliga gångmaskiner gjordes. Konceptet med en tyngd som verkar 

längst ner på pendeln valdes och kombinerades med en skivbroms monterad i gångmaskinens 

stomme. 

Beräkningar på tyngden och bromsen gjordes så att de skulle ge önskad funktion hos 

gångmaskinen. Gångmaskinens delar dimensionerades utifrån antropometriska data och 

ingående komponenter. 

Den slutliga gångmaskinen förseddes med en tyngd som ökar momentet och en broms som 

ökar kontrollen. Ett rotationsstopp som hindrar pendeln från att göra för stora rörelser finns 

också. 
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Abstract 

Walking Machines for outdoor use are starting to get more common in Sweden. The walking 

machines available today can be perceived as difficult to use. To increase the usage of the 

machine it was improved with increased resistance and control.  

An existing walking machine was tested to understand how it had to be improved. Failures 

and advantages were found. The test showed that the control over the machine had to be 

increased since the pendulums were very easy to move. Another feature that was noticed was 

that it had a rotation stop. This stop prevented the pendulums from rotating to high. However, 

the design of the rotation stop was not optimized and needed to be improved.  

Through brainstorming a number of concepts were generated. They were based on springs, 

friction and weights. The concepts with a weight or springs attached to the pendulum as well 

as a disc brake were evaluated. Tests with a function model and on an existing machine were 

done. The concept with weights under the footplate was combined with a disc brake. 

The components of the machine were dimensioned by anthropometrical data and other 

components. To dimension the weight and the brake calculations were done. 

The final walking machine was equipped with a weight that increases the torque and a brake 

that increases the control. A rotation stop that prevents the pendulum from rotating to high 

was also made. 
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1 INLEDNING 

I inledningen presenteras bakgrund till projektet, problembeskrivning, mål och syfte med 

projektet. Projektets avgränsningar tas upp här och även en hypotes. 

1.1 Bakgrund 

Gymredskap för utomhusbruk utvecklades och introducerades i Kina när OS i Peking 2008 

anordnades. Delar av biljettintäkterna gick till att utveckla och tillverka gymredskap för 

utomhusbruk (Jensfelt 2010). Redskapen möjliggör lättillgänglig träning för alla och är 

placerade på till exempel torg och i parker. Sverige fick sitt första utomhusgym i slutet av 

sommaren 2008 (Vårt Göteborg 2008). Det dyker upp allt fler och fler utomhusgym i Sverige 

men inte i samma skala som i Kina. Redskapen kan uppfattas som komplicerade, svåra att 

använda eller ses som lekredskap och används därför inte (Jensfelt 2010).  I utomhusgymmen 

finns det oftast bara ett redskap av varje sort. Gymparkerna ligger ofta i anknytning till 

motionsspår och är inte lika lättillgängliga som de är i Kina.  

1.2 Problembeskrivning 

Projektet går ut på att vidareutveckla en gångmaskin för utomhusbruk. Redskapet ska 

förbättras så att det uppstår ett motstånd när användaren går snabbare eller tar större steg. 

Motståndet ska helst vara automatiskt och inte kräva inställningar eller justeringar. 

Användarvänligheten hos redskapet ska förbättras. Det ska vara lättare att kliva på och av och 

det ska finnas tydliga instruktioner om hur redskapet används och vilka muskelgrupper som 

tränas. Designen på redskapet ska göras mer tilltalande till en svensk användargrupp. 

Redskapet ska anpassas för personer med olika kroppsbyggnader. För att öka social samvaro 

vid träningen ska det vara lätt att placera flera likadanda redskap bredvid varandra utan att de 

tar för mycket plats. 

1.3 Syfte och mål 

Målet med projektet är att öka gångmaskinens motstånd vid rörelse, så att den blir mer 

användarvänlig och träningen ökar. Kontrollen över maskinen ska bli större så att maskinen 

känns säker att använda. Förhoppningar finns om att förbättringarna kommer att bidra till 

ökad användning och därmed bättre hälsa. 

Syftet med förbättringen av gångmaskinen är att uppnå målet. Den nya gångmaskinen ska ge 

bättre träning och användaren ska känna mer kontroll över gångmaskinen och att den är säker 

att använda.  
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1.4 Hypotes 

Det antas att ett ökat motstånd i gångmaskinen kommer att bidra till att användaren får bättre 

kontroll över redskapet samt att träningen kommer att öka.  

1.5 Metod 

Metoder som användes under projektets förstudie var litteraturstudier, kartläggning och 

jämförelse av befintliga gångmaskiner samt användartest med enkätundersökning av en 

gångmaskin. Under konceptgenereringen användes brainstorming för att generera flera olika 

koncept. Koncepten diskuterades inom gruppen men även med utomstående. De utvärderades 

sedan mot varandra genom en funktionsmodell och tester av koncepten på befintlig 

gångmaskin. Valda koncept utvecklades sedan med geometrianalys och kraftberäkningar. 

Beräkningarna fördes in i Matlab (The MathWorks Inc 2011) där resultaten och grafer 

presenterades. Det färdiga konceptet visualiserades med hälp av CAD-programmet (Computer 

Aided Design) Solid Edge (Siemens PLM software 2010) och Rhinoceros (Robert McNeal 

m.fl. 2011). Slutligen bedömdes gångmaskinen av en sjukgymnast för att utvärdera hur 

förbättringen av gångmaskinen påverkar människokroppen. 

1.6 Avgränsningar 

Tiden som var avsatt för arbetet var begränsad, precis som de pengar och resurser som fanns 

att tillgå. Då det inte fanns några tillverkare av gångmaskiner i Stockholmsområdet kunde 

inget studiebesök hos tillverkare göras. De befintliga träningsredskap som testats fanns på 

olika platser i Stockholm, möjlighet att besöka fler utomhusgym gavs ej. Kartläggningen av 

befintliga utomhusgym gjordes endast i Stockholms kommun. Fokus i projektet lades på 

konstruktionen och därför har det som rör människa-gångmaskin-interaktion fått mindre plats. 
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2 FÖRSTUDIE 

I förstudien presenteras befintliga gångmaskiners funktion, konstruktion och dimensioner. I 

detta kapitel finns även en kartläggning och jämförelse av befintlig utrustning i Stockholm 

samt ett test av gångmaskinen.  

2.1 Gångmaskinen 

Till OS i Peking år 2008 startade den kinesiska regeringen ett landsomspännande projekt för 

att öka träningsmöjligheterna för befolkningen.  En del av biljettintäkterna gick till att 

utveckla nya träningsredskap för utomhusbruk och detta bidrog till att just utrustning till 

utomhusgym utvecklades snabbt under kort tid (Jensfelt 2010). Den så kallade gångmaskinen 

såväl som andra träningsmaskiner finns idag i parker och på andra allmänna platser i Kina och 

de används flitigt av befolkningen.  

I rapporten har maskinen valt att kallas gångmaskin, men det finns flera namn på den som 

”Health walker” (Hags 2012a) och ”Air walker” (Huisman Hoveniers 2012). Den 

ursprungliga maskinen har någon slags stomme av metall och även handtag och pendlar är av 

metall. Figur 1 visar den gångmaskin som varit den främsta informationskällan till hur dagens 

gångmaskiner är uppbyggda. Den finns vid Kaknäs utomhusgym på Ladugårdsgärdet i 

Stockholm.  

 

Figur 1. Gångmaskinen vid Kaknäs utomhusgym med olika ingående delar markerade. 

I de gångmaskiner som finns idag finns det inget egentligt motstånd för pendlarnas rotation. 

De är endast lagrade och det är bara pendeln och egenvikten som lyfts vid träning. Det finns 

ingen inbyggd funktion som bromsar pendelrörelsen när de väl satts i rörelse. På de flesta 

befintliga maskiner finns det rotationsstopp som gör att svängvinkeln inte kan bli allt för stor. 

Handtagen är enkelt utformade, oftast böjda stålrör som är fasta i vertikalled. 
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Gångmaskinerna är ofta färgglada vilket kan göra att de uppfattas som barnsliga och detta kan 

innebära att vuxna personer inte vill använda dem (Jensfelt 2010).  

Principen med gångmaskinen är att träna benmusklerna och även rörligheten i nedre ryggen 

de främre delarna av bäckenet. Balans och uthållighet tränas också (Jensfelt 2010). Figur 2 

visar en kroppskarta över de muskler i kroppen som tränas. 

 

Figur 2. Kroppskarta över de muskelgrupper (rödmarkerade fält) som tränas vid användning 

av gångmaskinen. (Playfit 2012) 

Gångmaskinen har oftast en informationstavla som med text och bild beskriver hur träningen 

ska utföras. Tavlorna kan också beskriva hur länge gångmaskinen bör användas och vilka 

delar av kroppen som tränas. 

2.2 Kartläggning av befintlig utrustning 

I Stockholm finns det idag elva utomhusgym. Sju av dessa är gym av trä där inga egentliga 

maskiner finns tillgängliga och de är placerade vid idrottsplatser och motionsspår. Vid dessa 

gym kan träning i form av exempelvis situps, bänkpress, balansgång med mera utföras 

(Stockholm stad 2012a). 

I Pålsundsparken finns det ett utomhusgym i metall. Vid detta finns möjlighet till träning i 

form av situps och pull-ups. Där finns även en maskin för överkroppsträning (Stockholm stad 

2012b). I Spånga centrum finns ett litet utomhusgym. Detta gym är också i metall och där 

finns en gångmaskin. Figur 3 visar gångmaskinen som finns representerad i Spånga.  
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Figur 3. Gångmaskinen som finns vid utomhusgymmet i Spånga Centrum 

Denna gångmaskin har en stomme som består av två stolpar i metall som båda är fästa i 

marken. På vardera stolpen sitter en pendel och mellan stolparna finns det ett bågformat 

handtag i metall. Beroende på var på handtaget som användaren väljer att placera händerna 

ändras de i höjdled i förhållande till resten av kroppen. Placeras händerna på handtaget vid 

dess fästen i stolparna är armarna lägst i förhållande till kroppen och placeras de mitt på 

handtaget är de högst i förhållande till kroppen. Händerna hamnar också längre från kroppen 

när de placeras närmre handtagets mitt. Denna maskin har inget stopp som begränsar 

vinkelutslaget på pendlarna, det som gör att pendlarna inte kan rotera ett helt varv är 

handtaget. Fotplattorna är gjorda av trä med plastkanter fram och bak. Maskinens stomme 

verkar vara utformad på ett sådant sätt att flera maskiner enkelt kan placeras bredvid varandra 

och dela på ramen.  

På Ladugårdsgärdet i Stockholm finns Kaknäs utomhusgym med tio olika slags maskiner. 

Dessa maskiner kommer från Kina och här finns gångmaskinen representerad. Figur 4 visar 

gångmaskinen vid Kaknäs. 

 

Figur 4. Gångmaskinen som finns vid Kaknäs utomhusgym. 

Denna maskin har en u-formad metallstomme med en förankring i marken. Pendlarna är fästa 

på vardera sidan om stommen och det finns stopp som begränsar vinkeln på pendlarnas 
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rörelse. För att nå upp till stoppen måste pendeln ha vinkel på nästan 90 grader. Handtaget 

som är fäst på stommen är av metall och kan inte justeras i höjdled. Fotplattorna är av metall 

som är räfflad för att öka greppet mellan platta och fot, det finns även en kant runt hela 

fotplattan. Maskinen är inte utvecklad för att fler än två maskiner ska kunna placeras bredvid 

varandra på ett sådant sätt att de delar stomme. Önskas det att ha flera maskiner bredvid 

varandra tar det mycket plats. 

På gården utanför Kattrumpstullens äldreboende finns ett litet utomhusgym. Detta har 

placerats där för att de boende skall kunna gå dit och träna (Jensfelt 2010). En gångmaskin 

som mycket liknar den som står på Kaknäs utomhusgym finns där. Den har en u-formad 

stomme som även den monteras med en förankring i marken, se Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Gångmaskinen vid Kattrumpstullen 

Även på denna maskin finns det stopp som begränsar utslaget från pendlarna, det maximala 

utslaget för den här maskinen är cirka 45 grader. Handtaget är även här fäst på stommen och 

kan inte justeras i höjdled. Fotplattorna är av metall som är räfflad för att öka greppet mellan 

fot och platta och med hål i bottnen som gör att regnvatten kan rinna ut. Det finns en kant som 

löper runt hela fotplattan. På samma sätt som med maskinen i Kaknäs verkar denna maskin 

inte vara utformad för att det platseffektivt ska kunna placeras flera gångmaskiner på rad.  

Under förstudien mättes de viktigaste måtten på gångmaskinerna i Spånga, Kaknäs och 

Kattrumpstullen. Måtten presenteras i Bilaga 1 och användes för att jämföra redskapen. De 

analyserades också vid dimensioneringen av gångmaskinen.  

2.3 Jämförelse av olika gångmaskiner 

Under kartläggningen av befintliga gångmaskiner i Stockholmsområdet testade 

projektmedlemmarna de gångmaskiner som fanns att tillgå. Gångmaskinen i Spånga centrum 

uppfattades som överdrivet stor och otymplig i jämförelse med de andra gångmaskinerna. 

Maskinen hade inga egentliga stopp för rotationen av pendlarna, utan det är bara handtaget 

som stoppar pendlarna från att kunna rotera ett helt varv. Detta anses inte vara bra ur 

säkerhetssynpunkt och kan leda till att användare skadar sig vid träning med maskinen. 
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Avståndet mellan de två fotplattorna kändes stort då maskinen testades. Projektmedlemmarna 

upplevde att de var tvungna att stå väldigt bredbenta, vilket inte upplevdes som en optimal 

träningsställning. Dock kändes höjden upp till fotplattorna som en höjd som användare av 

olika åldersgrupper och rörelsemönster lätt skulle kunna ta sig upp på. Även det faktum att 

handtaget på denna maskin var utformat på ett sådant sätt som tillät att hand- och 

armpositionen kunde varieras ansågs positivt eftersom maskinen därmed passar för användare 

med skillnad i kroppslängd. Eftersom stommen i maskinen bestod av två stolpar som var fästa 

i marken fanns det goda möjligheter att bygga vidare på samma konstruktion för att 

möjliggöra att ha flera gångmaskiner bredvid varandra. Detta medför att det kan byggas fler 

gångmaskiner på en mindre yta än om varje gångmaskin skulle monteras var för sig.  

Maskinen som testades vid Kaknäs utomhusgym kändes inte lika stor och klumpig som den i 

Spånga. Höjden upp till fotplattorna från marken kändes som en bra höjd för användare av 

olika åldersgrupper och rörelsemönster att ta sig upp på. På denna maskin fanns det stopp som 

hindrar pendlarna från att rotera ett varv. Dock tillät stoppet en sådan stor vinkel på 

pendelrörelsen att det kan anses farligt eftersom användare kanske inte vet hur högt de kan 

pendla med benen utan att de skadar sig. Handtaget var inte heller reglerbart i höjdled eller 

utformat på ett sådant sätt som gör att det inte passar väldigt långa eller korta personer. 

Maskinen verkar inte vara helt anpassad efter nordiskt klimat då den hade börjat rosta.  

Gångmaskinen vid Kattrumpstullen hade en höjd på 420 mm upp till fotplattorna vilket 

ansågs vara mycket högt. För att ta sig upp på maskinen måste användaren först ställa sig 

mellan fotplattorna på stommen för att sedan kliva upp på plattorna. Detta anses vara allt för 

svårt för användare som har något slags rörelsehinder. Höjden kan också medföra större risker 

för personskador om användaren exempelvis skulle ramla av. Den här maskinen hade 

rotationsstopp av mjukt gummi som var placerade på ett sådant vis så att de stoppade upp 

rörelsen vid träning. Eftersom gummit var mjukt kände användaren inte av att rotationen 

stoppades när pendlarna slog i stoppen. Detta ansågs vara bra eftersom det inte blev några 

kraftiga stötar som kunde ha negativ inverkan på träningen. Handtaget på denna maskin hade 

många likheter med maskinen vid Kaknäs, det var alltså inte reglerbart och passar därför inte 

heller användare som är väldigt långa eller korta. 

Vid jämförelse av olika längder på pendlarna på de olika maskinerna var pendlarnas längd på 

maskinen i Spånga längre än de i Kaknäs och Kattrumpstullen. När pendlarna är längre verkar 

det som att användaren inte guppar lika mycket i vertikalled. Detta medför möjligtvis att 

användaren inte känner sig lika snurrig efter användning av redskapet vilket noterades ske vid 

användning av de med kortare pendlar. Alla tre maskinerna hade handtag av metall och det 

fanns inga markeringar som visade var det var bäst att hålla för optimal träningsupplevelse. 

Det ansågs också kunna bli farligt ur säkerhetssynpunkt eftersom dessa handtag kan bli hala 

om användaren svettas mycket om händerna under användningen. Användarinstruktionerna 

till de tre olika maskinerna var inte särskilt användarvänliga. Figur 6 nedan visar en bild på de 

tre olika beskrivningarna som fanns vid de olika maskinerna. 
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Figur 6. De olika användarbeskrivningarna som fanns vid gångmaskinerna, från vänster 

beskrivningen i Spånga, Kattrumpstullen och Kaknäs. 

Maskinen i Spånga hade en text på engelska som beskrev hur den skulle användas och den var 

väldigt liten. Användartexten för maskinen i Kattrumpstullen var också väldigt liten och på 

tyska. Att bara ha en liten text och inte inkludera en på svenska känns inte optimalt eftersom 

alla användare kanske då inte förstår instruktionerna. Instruktionerna till maskinen vid Kaknäs 

hade en beskrivande bild som visade hur maskinen skulle användas. Dock kändes inte en bild 

tillräcklig som användarbeskrivning. 

2.4 Test av befintlig gångmaskin 

För att skapa en uppfattning om hur de befintliga gångmaskinerna uppfattas av potentiella 

användare gjordes ett subjektivt test på en gångmaskin. Gångmaskinen som testades fanns vid 

Kaknäs utomhusgym på Ladugårdsgärdet i Stockholm, se Figur 4. 

Testgruppen som bestod av sju personer fick testa att använda maskinen och sedan utvärdera 

den genom att svara på en enkät. Testpersonerna fick besvara frågor om kontroll, på- och 

avstigning på maskinen, huruvida den var lätt att förstå sig på, vilka muskelgrupper som 

tränades och om träningsupplevelsen kunde förbättras. Skattningar gjordes på en skala mellan 

0 och 10, där 0 var svårt och 10 var jättelätt. I Bilaga 2 finns enkäten i sin helhet.  

Medelvärdet av skattningarna, som gällde huruvida det var lätt att förstå hur redskapet skulle 

användas, blev 6,6. Dock var variationen bland svaren stora, där vissa skattade 10 och andra 

2. För skattningen som gällde hur lätt eller svårt det var att ta sig upp på redskapet blev 

medelvärdet 8,9 och för att ta sig av blev medelvärdet 9,4. Dock kommenterades det att äldre 

kanske kan ha svårt att ta sig upp på redskapet eftersom fotstöden lätt börjar gunga. När de 

gällde kontrollen över redskapet blev medelvärdet 6,6. En sammanställning av medelvärdena 

ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av medelvärdet av resultatet av skattningarna vid testet av 

gångmaskinen vid Kaknäs utomhusgym, där 1 var svårt och 10 jättelätt.  

Skattning av hur lätt det var att Medel 

- förstå redskapet 6,6 

- ta sig upp på redskapet 8,9 

- ta sig av redskapet 9,4 

- kontrollera redskapet 6,6 

 

När testpersonerna fick svara på om och hur i sådana fall som träningsupplevelsen kunde 

förbättras gällde många kommentarerna det faktum att gångmaskinens pendlar inte har något 

egentligt motstånd. Detta var något som testpersonerna skulle vilja öka samt kunna reglera. 

När det gällde på och avstigningen av maskinen tyckte flera av testpersonerna att det borde 

finnas någon slags spärr som gör att pendlarna inte börjar pendla direkt. Andra kommentarer 

som förekom flera gånger var att instruktionerna för hur redskapet skulle användas och vilka 

muskelgrupper som tränas skulle kunna förbättras samt att handtaget skulle kunna vara 

mjukare och bättre utformat. Höjden på handtaget kommenterades också och en testperson 

tyckte att det skulle vara reglerbart i höjdled. Testpersonerna fick även beskriva var de tyckte 

att lämplig placering av utomhusgym skulle vara. Där inkom svar som närmare hemmet och i 

anslutning till elljusspår eller välbesökta friluftsområden.  

2.5 Sammanfattning av förstudien 

Efter det att de befintliga maskinerna som finns i Stockholmsområdet undersökts och 

dokumenterats samt att gångmaskinen vid Kaknäs utomhusgym testats av en testgrupp kunde 

observationerna från dessa utvärderas.  

Det som främst uppmärksammades var det att användaren inte hade särskilt stor kontroll över 

pendelröresen. Pendlarna var mycket lättrörliga och därför började de pendla av minsta lilla 

beröring vilket flera i testgruppen och projektmedlemmarna ansåg vara en sak som behövde 

förbättras. För att öka kontrollen diskuterades det huruvida ett motstånd av något slag skulle 

kunna införas. Motståndet skulle även kunna medföra att träningen blir större än hos de 

befintliga maskinerna. Eftersom att pendlarna rör sig utan någon egentligt märkbar friktion 

diskuterades det även huruvida även friktion skulle kunna införas i rörelsen för att öka 

kontrollen över maskinen.  

Andra delar av maskinen som kunde förbättras var stoppen för vinkelutslaget på 

pendelrörelsen och att avståndet mellan mark och fotplattor kunde minskas. Vidare skulle det 

kunna finnas en bättre beskrivning över hur maskinen ska användas samt att handtaget skulle 

kunna vara bättre utformat. Då det gällde vinkelutslaget på pendeln hade gångmaskinerna vid 

Kaknäs och Kattrumpstullen något slags stopp som förhindrar rörelsen men de ansågs inte 

vara optimala. Ett annorlunda utformat stopp behövde utvecklas. Det beslutades att avståndet 
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mellan mark och fotplattor behövde minimeras så att det blir så enkelt som möjligt att ta sig 

upp på maskinen. Det beslutades även att en bättre beskrivning till maskinen bör utvecklas, 

eftersom de som finns på befintliga maskiner ansågs vara bristfälliga. Under testet av befintlig 

gångmaskin kom det kommentarer rörande handtagets utformning, vilket 

projektmedlemmarna också hade observerat. Det bestämdes att ett annorlunda utformat 

handtag skulle tas fram. Det framkom också att flera maskiner idag inte är utformade för att 

det enkelt ska kunna placeras flera maskiner bredvid varandra. Detta fungerade bara på 

maskinen i Spånga och den idén var något som det beslutades att utveckla vidare. Det kändes 

önskvärt att utveckla en maskin som enkelt kan monteras med flera bredvid varandra. Detta 

för att gångmaskinen med fördel ska kunna placeras i områden där många människor rör sig 

och det är brist på plats, såsom stadsområden. 
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3 KONCEPTGENERERING 

I konceptgenereringen presenteras de olika koncept som togs fram som möjliga lösningar till 

de olika problem som uppfattats hos de befintliga gångmaskinerna. Konceptens funktion 

beskrivs och motivationer ges till varför vissa koncept väljs att utvecklas vidare medan andra 

stryks. 

3.1 Krav och önskemål 

Genom att studera de befintliga gångmaskinerna i förstudien kunde de uppfattade bristerna 

och fördelarna hos dessa kartläggas. Dessa brister och fördelar låg sedan till grund för 

utvecklingen av den nya gångmaskinen. Det var viktigt att gångmaskinen skulle utvecklas för 

att tåla svenskt klimat, att den skulle vara användarvänlig och säker samt att den skulle 

inbjuda till användning. För mer specifika krav och önskemål se Bilaga 3.  

3.2 Motstånd och kontroll 

Olika lösningar för de två huvudproblemen, motstånd och kontroll, med de befintliga 

gångmaskinerna togs fram och utvärderades under konceptgenereringen. Brainstorming 

användes för att få fram idéer som sedan utvecklades vidare. De idéer som framkom vid 

brainstormingen var baserade på olika metoder för att öka motståndet och som i sin tur antogs 

ge bättre kontroll över redskapet. 

Friktion 

En tidig idé om att öka motståndet var att använda friktion. Friktionen skulle då verka på 

pendeln. Konceptet består av en spalt som pendeln åker in i där insidan av spalten ger friktion 

mot pendeln. Tjockleken på spalten minskar ju längre in pendeln kommer och ökar därmed 

friktionen, se Figur 7. 

 

Figur 7. Konceptförslag där motståndet ges genom friktion. Pendeln förs in i spalten som 

smalnar av och ger mer friktion när pendeln förs längre in. 

Spaltens längd begränsar hur långt in pendeln kan föras in i spalten vilket fungerar som ett 

inbyggt rotationsstopp. 



12 

 

Fjädrar 

En tänkbar lösning som tidigt diskuterades var en gångmaskin med fjädrar som motstånd. 

Fjädrarna skulle monteras på ett sådant sätt så att de gör att pendelrörelsen får ett ökat 

motstånd. Tanken med lösningen var att när användaren utför pendelrörelsen finns det fjädrar 

som antingen trycks ihop eller dras ut. Beroende av fjäderns egenskaper kommer motståndet i 

rörelsen öka. Fjädrarna gör att större vinkelutslag på pendelrörelsen ger större kraftbehov. 

Detta antogs leda till ökad kontroll över maskinen samt till mer träning. Fjädrarna skulle 

kunna monteras på gångmaskinen på olika sätt och ge olika resultat. Figur 8 visar olika 

koncept för montering av fjädrar.  

 

Figur 8. Figuren visar olika koncept för montering av fjädrar. 

Det första konceptet innebär att fjädrarna förankras i marken, det andra och tredje konceptet 

innebär att fjädrarna förankras högre upp på pendeln och närmre pendelaxeln. I de fallen när 

fjädrarna fästes högre upp kunde konstruktionen variera med lösa fjädrar eller inbyggda 

fjädrar. 

Dämpare 

Ett koncept som liknade fjäderkonceptet tog form under ett möte med Universitetslektor Claes 

Tisell där problemet med motstånd diskuterades. Då föreslogs dämpare som en möjlig lösning 

för att öka på motståndet i maskinen. Dämparna skulle fungera så att dämpningen blir större 

vid högre hastigheter. Detta skulle innebära att motståndet och därmed träningen skulle bli 

större om användaren utför pendelrörelsen vid en högre hastighet. Användaren skulle därmed 

kunna bestämma själv hur mycket träning hon/han vill ha och anpassa hastigheten därefter. 

Konceptet med dämparna skulle likna konceptet med fjädrarna. Dämparna skulle monteras 

uppe vid axeln på samma sätt som fjädrarna. 

Tyngder 

Under ett möte med Professor Conrad Luttropp diskuterades möjligheten att ha en tyngd som 

ett motstånd i gångmaskinen. Ett studiebesök på KTH-hallens gymavdelning gjordes. Där 

framkom det att det är vanligt att gymutrustning för inomhusbruk har en ställbar tyngd som 
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användaren lyfter på ett eller annat sätt vid träning. Ett koncept för en gångmaskin med 

tyngder utvecklades. Tanken med detta koncept var att användaren lyfter en tyngd då benen 

pendlar fram och tillbaka. Tyngden medför att användaren måste utveckla en större kraft för 

att kunna utföra pendelrörelsen, vilket bidrar till ökad kontroll över redskapet och högre 

motstånd. Tyngden skulle kunna fästas på olika sätt. Två förslag var med vajrar och med 

kugghjul. Tyngden skulle hänga inuti gångmaskinens stomme och åka upp och ned i takt med 

pendelrörelsen. Lösningen med vajrar innebar att en vajer var fäst en bit ner på pendeln och 

gick in i stommen. Vajern gick sedan över en trissa och ner till en fritt hängande tyngd inuti 

stommen, se Figur 9. Tyngden ger en kraft i vajern som är fäst i pendeln och ger ett moment 

på axeln som ökar motståndet på gångmaskinen. 

 

Figur 9. Konceptet med en tyngd som hänger på en vajer och dras upp och ner av 

pendelrörelsen (vänster). När pendeln rör sig dras vajern ut så att tyngden lyfts upp (höger). 

Ett annat koncept för tyngden innebär att ett kugghjul svetsas fast på axeln inne i stommen. 

Kugghjulet kopplas där till ytterligare ett kugghjul eller en kuggstång där en fritt hängande 

tyngd är fäst, se Figur 10.  

 

Figur 10. Ett kugghjul är fäst i pendelaxeln och kopplat till ett kugghjul (vänster) eller en 

kuggstång (höger) som lyfter en tyngd. 
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När pendeln roterar fram och tillbaka roteras kugghjulet på axeln och kugghjulet eller 

kuggstången inne i stommen rör sig så att tyngden lyfts upp och ned. Tyngden ger ett moment 

på axeln som ökar motståndet på gångmaskinen. 

Skivbroms 

För att öka kontrollen över maskinen diskuterades det mycket kring friktion vid rörelsen. Ett 

förslag som arbetades fram var att använda sig av en skivbroms som bromsar pendelrörelsen. 

Bromsen skulle användas vid på- och avstigning samt vid inbromsning av pendelrörelsen. 

Friktionen skulle göra så att fotplattorna inte börjar gunga vid på och avstigning. Inspirationen 

togs från handbromsen på cyklar, där skivbromsar är mycket vanliga. Bromsen skulle styras 

med ett handtag som drar i en vajer vilket leder till att bromsklossarna pressas mot 

bromsskivan som sitter ihop med pendelaxeln, se Figur 11.  

 

Figur 11. Figuren visar hur skivbromsen monteras på gångmaskinen. 

Bromsskivan sitter ihop med pendelaxeln och roterar med pendeln. Bromsklossarna ger 

friktion mot skivan som motverkar momentet i pendelaxeln. En alternativ användning av 

bromsen var också att användaren skulle bromsa för att få ökat motstånd under 

pendelrörelsen. 

3.3 Andra funktioner 

I förstudien upptäcktes fler brister utöver avsaknaden av motstånd och kontroll. Dessa brister 

behövde åtgärdas och olika koncept togs fram under brainstormingen. Även fördelar hos 

gångmaskinerna genererade koncept som var önskvärda i den nya gångmaskinen. 

Handtag 

I förstudien framgick det att höjden på gångmaskinens handtag inte var optimal för alla i 

testgruppen. Ett enkelt sätt att lösa det problemet var att göra en gångmaskin med dubbla 
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handtag anpassade för personer med olika längd. Handtagen skulle sitta på olika höjd och vara 

olika djupa, det vill säga sitta olika långt ifrån redskapets mitt, som Figur 12 visar. 

 

Figur 12. Dubbla handtag på gångmaskinen gör att den passar fler personer med olika 

längd. Ett extra handtag på sidan gör det lättare för till exempel äldre att ta sig upp på 

redskapet. 

Ett handtag på sidan av gångmaskinen skulle hjälpa personer med nedsatt rörlighet, till 

exempel äldre, att ta sig upp på redskapet på ett säkert sätt. Handtaget skulle kunna placeras 

på ett stödben, se Figur 12, eller som ett separat handtag på stommens sida, se Figur 13. 

 

Figur 13. Ett handtag på sidan av stommen gör det enklare att ta sig upp på redskapet. 

Handtaget i Figur 13 kan med fördel placeras på olika höjder beroende på målgruppen och hur 

handtaget är tänkt att användas. När användaren till exempel står på fotplattorna behöver 

handtaget sitta högre upp på stommen än när användaren står på marken. 

Något annat som framkom i förstudien var att handtaget kändes obekvämt att hålla i. De tre 

maskinerna som testades hade alla metallhandtag vilka blir väldigt kalla att hålla i då det är 

kyligt i luften. Detta skulle kunna innebära att användaren inte vill hålla stadigt i handtaget, 

vilket medför säkerhetsrisker.  Metallhandtagen skulle också kunna medföra att det blir svårt 

att hålla ett starkt grepp om stången ifall användaren blir svettig om händerna. En förbättring 

till detta diskuterades och ett handtag i ett annat material skulle kunna lösa de brister som 

finns hos dagens handtag. Ett plasthandtag skulle inte bli lika kallt att hålla i eftersom plast 

inte leder bort värme lika bra som metall.  

Rotationsstopp 

Ett rotationsstopp gör redskapet säkrare och signalerar det till användaren. Den maximala 

vinkeln som tillåts av rotationsstoppet ska inte vara för stor eller för liten. På gångmaskinen i 
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Kattrumpstullen uppfattades den maximala vinkeln som liten och i Kaknäs uppfattades den 

däremot som för stor. Den maximala vinkeln sätts inom intervallet mellan den maximala 

vinkeln i Kattrumpstullen och i Kaknäs.  

Användarinstruktioner 

Det diskuterades att lättförståeliga och utförliga användarinstruktioner var något som bör 

finnas i anlutning till maskinen. En skylt som beskriver hur maskinen ska användas och vilka 

muskelgrupper som tränas var något som ett flertal av testpersonerna påpekade att de ville ha. 

En skylt med dessa egenskaper skulle leda till att användaren får en möjlighet att förstå hur 

maskinen skall användas på rätt sätt och vilka kroppsdelar som då tränas. 

Anpassning till olika populationer 

Under förstudien upptäcktes det att redskapen inte passar alla. Då olika populationer i världen 

till exempel har olika kroppslängd skulle det vara bra med redskap där längden kan anpassas 

efter olika populationer. Ett önskemål på redskapet var att det skulle vara lätt att anpassa 

måtten på till exempel pendlarna och höjden på handtaget. Ett förslag för att enkelt anpassa 

delarna var att göra två kopplingar för pendeln som sedan sattes samman med trästavar, se 

Figur 14.  Den ena kopplingen skulle fästas med axeln och den andra skulle fästas med 

fotplattan. Trästavarna skulle sedan enkelt kunna kapas till rätt längd. 

 

 

Figur 14. Skiss över hur pendeln kan tillverkas som två kopplingar som sammanlänkas med 

en trästav som enkelt kan kapas till olika längder. 

Handtagen skulle fästas med stag som skruvas fast på stommen, se Figur 15. Det skulle då 

vara enkelt att skruva fast handtaget på olika höjder beroende på populationens kroppslängd. 

Handtaget består av en trästav som enkelt kan kapas i rätt längd för att ge en bra bredd på 

redskapet beroende på populationen. Stommarna med pendlarna förankras i marken på rätt 

avstånd som ger rätt bredd, handtaget kapas sedan till rätt längd. 
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Figur 15. Handtaget skruvas fast på stommen med ett stag som kan fästas på olika höjder. 

Själva stommen kan också kapas till rätt längd för att inte ge ett för stort och klumpigt uttryck 

i de fall där användarpopulationen har kort kroppslängd och handtag och pendlar är 

monterade långt ner på stommen. 

Flera redskap bredvid varandra 

Något som uppmärksammades i förstudien var att i de flesta utomhusgymmen fanns det 

endast ett redskap av varje sort. Detta kan bero på att redskapen anses ta mycket plats då 

tillverkarna kräver stora säkerhetsområden runt redskapen (Hags 2012b). Gångmaskinen vid 

Kaknäs är konstruerad med två gångmaskiner bredvid varandra så att två personer kan träna 

samtidigt. Det skulle vara önskvärt med ett koncept där fler än två maskiner kan placeras 

bredvid varandra. En stomme skulle ha plats för två pendlar för att spara plats mellan 

redskapen. Handtagen skulle vara en enda lång trästav som sitter monterad på stolparna med 

stag. Konstruktionen ses i Figur 16. 

 

Figur 16. Princip för hur flera redskap kan placeras bredvid varandra. 

Antalet delar för att montera flera redskap bredvid varandra skulle minskas. Säkerhetsområdet 

runt redskapen skulle överlappas så att fler redskap fick plats på mindre yta, se Figur 17. 
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Figur 17. När redskapen sitter ihop överlappar säkerhetsområdet runt redskapen så att de får 

plats på mindre yta. 

Lösningen där redskapen sitter ihop ger en enklare och mer avskalad lösning än om separata 

redskap skulle placeras bredvid varandra. Flera redskap tillsammans bidrar också till social 

träning där flera personer kan träna med likadana redskap samtidigt. 

3.4 Val av koncept 

Koncepten för motstånd och kontroll som genererades under brainstormingen utvärderades 

för att avgöra vilka koncept som var rimliga att genomföra. Friktionskonceptet med spalten 

valdes bort. Det ansågs finnas en risk att pendeln skulle kilas fast mellan spaltens väggar och 

stoppa pendelrörelsen. Risken var också att rörelsen skulle bli oregelbunden och kännas 

konstig. Konceptet med fjädrar ansågs däremot värt att arbeta vidare med. Fjädrarna skulle då 

fästas nära axeln och inte längst ner på pendeln. I fallet när fjädrarna fästes längst ner på 

pendeln måste fjädrarna vara långa för att möjliggöra en stor vinkel på pendeln, men de måste 

ändå ge motstånd vid en liten förlängning. Om fjädrarna fästs högre upp på pendeln trycks 

fjädrarna ihop vid pendelrörelsen och de behöver inte vara lika långa som fjädrar vid marken 

vid samma vinkel på pendeln. Dämpare skulle fästas på samma sätt som fjädrarna men de 

behöver en linjär rörelse. En lösning med en dämpare skulle därför kräva att dämparen alltid 

sitter vinkelrät mot pendeln vilket inte blir fallet om de monteras som fjädrarna i Figur 8. 

Vidare kräver dämpare mer underhåll än till exempel fjädrar då de är mer komplicerade och 

innehåller gas eller olja (Aratron 2012). Koncepten med tyngder ansågs också värda att arbeta 

vidare med. De båda upphängningarna av tyngderna jämfördes och utvärderades mot 

varandra. Upphängningen med vajer visade sig vara bristfällig då vajern skulle böjas runt 

skarpa kanter, vilket skulle leda till stort slitage. Risken för att få in smuts i systemet ansågs 

också som stor. Den mer skyddade lösningen med kugghjul ansågs vara bättre att arbeta 

vidare med. 

Skivbromsens användning för att öka kontrollen vid på och avstigning samt vid inbromsning 

av rörelsen ansåg vara bra att arbeta vidare med. Att använda bromsen för att ge motstånd till 

rörelsen under hela träningen valdes bort. Det ansågs jobbigt att behöva hålla in 

bromshandtaget hela tiden samt att slitaget på bromsen skulle kräva mycket underhåll. 

De koncept för motstånd och kontroll som togs vidare till nästa steg var fjädrar, tyngder och 

skivbroms. Koncepten utvecklades vidare och analyserades mer ingående för att sedan kunna 

jämföras mot varandra.  
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De koncept utöver de som gällde motstånd och kontroll var endast önskemål på funktioner. 

Koncepten skulle integreras i gångmaskinen i den mån detta var möjligt när lösningen för 

ökat motstånd och ökad kontroll var vald. 
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4 KONCEPTUTVÄRDERING 

I konceptutvärderingen utvärderas de koncept som valts att utvecklas vidare. De olika 

koncepten testas med en funktionsmodell och i verkligheten. Beräkningar gjordes för att 

bestämma vilket koncept som blev det slutgiltiga att arbeta vidare med.  

4.1 Test av koncept 

För att utvärdera viket koncept som ansågs som den mest lämpliga lösningen för motstånd i 

gångmaskinen byggdes en funktionsmodell. Bygget och test av modellen gav en uppfattning 

om hur de olika koncepten skulle kännas i verkligheten. Modellen är en enkel träkonstruktion 

med en bottenplatta och en bakplatta som bildar en stadig ram. En pendel i trä fästes med en 

spik som tillåter att pendeln roterar. För att kunna testa de två aktuella koncepten gjordes 

monteringslösningar för fjädrar och tyngd. Fjädrarna knöts fast runt pendeln och kunde 

hängas på ett par spikar som spikats fast i bakstycket. Denna lösning tillåter att fjädrarna 

sträcks när pendeln pendlar fram och tillbaka. Se Figur 18 för fjädrarnas montering.  

 

Figur 18. Monteringslösningen för fjädrarna. Monteringen tillåter att fjädrarna trycks ihop 

eller sträcks då pendeln dras fram och tillbaka. 

För att kunna testa hur modellen fungerar med en pålagd tyngd som användaren ska lyfta 

användes ett hänglås som tyngd. Detta knöts fast i ett snöre som drogs genom ett litet hål i 

bakstycket och fästes i pendeln. När pendeln rördes fram och tillbaka lyftes därmed tyngden. 

Figur 19 visar tyngdens monteringslösning.  
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Figur 19. Monteringslösningen för tyngden. Ett hänglås är fäst vid ett snöre som dragits 

genom ett hål i bakstycket och knutits fast runt pendeln, detta medför att tyngden höjs och 

sänks när pendeln dras fram och tillbaka. 

När modellen var klar utfördes tester med den. Tre personer ur testgruppen, som hade testat 

den befintliga gångmaskinen vid Kaknäs, fick testa modellen. Dessa personer fick svara på 

hur de uppfattade de olika koncepten. De fick rangordna vilket av koncepten som de kände 

gav bäst kontroll, träning och motstånd. Testgruppen fick även skatta pendelrörelsen när inget 

motstånd var påmonterat. Rangordningen var mellan 1 och 3 där 1 var mest kontroll, 

motstånd eller träning och 3 var minst. I Tabell 2 visas resultatet från rangordningen. 

Tabell 2. Resultatet av testet av funktionsmodellen då de olika lösningarna rangordnades med 

avseende på motstånd, träning och kontroll. 1 är högst monstånd, träning eller kontroll och 3 

är lägst. 

 Utan motstånd Fjädrar Tyngd 

Motstånd 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

Träning 3 3 3 1 2 2 2 1 1 

Kontroll 3 3 3 1 1 1 2 2 2 

 

Endast tre personer deltog i testet, vilket gjorde att det inte på något sätt kunde uppfattas som 

säkert men det kunde dock ge en uppfattning om hur de olika lösningarna upplevs. Av testet 

framgår att fjäderlösningen ger bäst kontroll över pendeln, men att tyngden ger bäst motstånd. 

När det gällde träningsaspekten svarade två av tre testpersoner att tyngderna gav bäst träning 

och en att fjädrarna gav bäst träning.  

För att bilda en säkrare uppfattning om hur de olika koncepten faktiskt skulle fungera och 

uppfattas beslöts det att de olika lösningarna även skulle testas i verkligheten. För att testa de 

olika koncepten användes gångmaskinen vid Kaknäs utomhusgym. De olika koncepten som 

testades var gångmaskin med pålagd tyngd och gångmaskin med fjädrar. Vid testen mättes 

kraften som krävdes för att lyfta pendeln mellan 10 och 80 grader med ett intervall på 10 

grader. Kraften mättes med en bagagevåg, som fungerade som en dynamometer, vilken hölls 

vinkelrät mot pendeln. För att simulera en gångmaskin med pålagd tyngd användes en tyngd 
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på 8 kg. Denna tyngd sattes fast på gångmaskinen med hjälp av ett rep på ett sådant sätt så att 

tyngden lyftes upp och ner vid pendelrörelsen. Se Figur 20 som visar gångmaskinen med 

pålagd tyngd. 

 

Figur 20. Gångmaskinen vid Kaknäs utomhusgym med tyngd monterad så att den höjs och 

sänks när pendeln dras fram och tillbaka. 

För att testa hur konceptet med fjädrar skulle fungera lånades ett antal olika fjädrar från 

Institutionen för maskinkonstruktions verkstad på Brinellvägen 83. Olika fjädrar testades 

genom att de en och en fästes på gångmaskinen med tejp på ett sådant sätt så att fjädern drogs 

ut (fjäder 1) eller trycktes ihop (fjäder 2) då pendeln lyftes. Kraften kunde därmed mätas. Se 

Figur 21 som visar hur fjädrarna fästes.  

 

Figur 21. Gångmaskinen vid Kaknäs utomhusgym med fjäder monterad så att de dras ut 

(fjäder 1) eller trycks ihop (fjäder 2) när pendeln pendlar fram och tillbaka. 

För att bilda en uppfattning om hur mycket de olika koncepten påverkade kraften som krävdes 

vid pendelrörelsen mättes även den kraft som krävdes för att lyfta pendeln utan vare sig tyngd 

eller fjädrar. I Bilaga 4 presenteras de värden som mättes upp under testet.  

Tyngd 

Fastsättning i pendeln 

Fjäder 1 

Fjäder 2 
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Ur Bilaga 4 kan det utläsas att skillnaderna mellan resultaten för pendel utan tyngd och pendel 

med tyngd inte är särskilt stora. Det diskuterades därför att en tyngd fäst på det sättet att den 

lyfts upp och ner vid pendelrörelse inte var optimalt. Ett mer önskvärt resultat kanske skulle 

uppnås om tyngden fanns lägst ner på pendeln vid fotplattan. Några test på denna lösning var 

dock inte möjlig att göra vid detta tillfälle. En annan iakttagelse som gjordes var skillnaden i 

hur den pålagda tyngden uppfattades vid test av modellen och vid testet på gångmaskinen vid 

Kaknäs.  

Krafterna som mättes upp i testen med tyngd, fjäder och utan pålagda krafter analyserades 

sedan för att se vilket av dem som gav önskvärt resultat. Även beräkningar på idén med att ha 

en tyngd längst ner vid fotplattan gjordes. 

Under testerna av de olika koncepten framkom det att kontrollen över maskinen inte ökar då 

vare sig en fjäder eller tyngd läggs på. Detta verkade bero på att friktionen i rörelsen inte ökar, 

därför beslutades det att konceptet med friktion i form av en skivbroms skulle användas i 

gångmaskinen. 

4.2 Val av koncept 

För att välja koncept behövde de olika koncepten jämföras. Beräkningar av momentet i axeln 

för koncepten gjordes så att de momentökningar som gavs kunde jämföras. Mekaniska 

beräkningar och resultaten från testet av koncepten användes. 

Momentet kring pendelns axel 

Den uppmätta tyngden med dynamometern motsvarade kraften som krävdes för att hålla upp 

pendeln i en viss vinkel. Kraften bestämdes med hjälp av gravitationskonstanten enligt 

  ,F mg   (1) 

där m är massorna från Bilaga 4 och g är gravitationskonstanten (9,82 m/s
2
). Kraften verkar 

vinkelrät mot pendeln som Figur 22 visar. 
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Figur 22. Figuren visar hur den uppmätta tyngden verkar som en kraft på pendeln. Där F är 

kraften, m är den uppmätta tyngden, g är gravitationskonstanten och l är pendelns längd. 

Momentet kring axeln som kraften ger upphov till beräknades enligt 

  ,M Fl  (2) 

där F är kraften från ekvation (1) och l är avståndet mellan kraftens angreppspunkt och axeln. 

Momentet som beräknades med ekvation (2) gavs enbart från tyngden som mättes med 

dynamometern. Tyngden från användaren ger också upphov till ett moment på axeln. 

Användarens tyngd antas vara fördelad jämnt över de båda fotplattorna. Tyngden från 

personen på fotplattan verkar som Figur 23 visar. 

 

Figur 23. Figuren visar hur tyngden från användaren verkar på pendeln. mm är användarens 

halva tyngd, g är gravitationskonstanten och α är pendelns vinkel mot utgångsläget. 

Momentet med avseende på axeln från användaren beräknades genom att projicera 

tyngdkraften från användaren vinkelrät mot pendeln enligt Figur 24. Det är endast 

komposanten som är vinkelrät mot pendeln som ger ett moment. 
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Figur 24. Figuren visar hur tyngdkraften från användaren delas upp i komposanter beroende 

av vinkeln α. Komposanten som är vinkelrät mot pendeln ger ett moment kring pendelaxeln. 

 Komposanten som verkar vinkelrätt mot pendeln beräknades enligt 

  sin ,m mF m g   (3) 

där mm är användarens halva tyngd, g är gravitationskonstanten och α är pendelns vinkel från 

utgångsläget. Momentet från användarens tyngd med avseende på axeln beräknas på samma 

sätt som för kraften av pendeln, med Ekvation (2). Det totala momentet med avseende på 

pendelns axel, Mtot, beräknades med 

( )tot mM F F l   (4) 

där F är kraften från pendeln, Fm är kraften från användaren och l är avståndet mellan kraftens 

angreppspunkt och axeln.  

Analys av testresultaten 

Alla beräkningar skedde i Matlab där ekvationerna, måtten på redskapen och de varierande 

vinklarna fördes in. Ekvationerna löstes och resultaten sammanställdes i vektorer som 

plottades till grafer som visar hur krafterna varierar beroende på vinkeln α. Matlab-koden som 

användes ses i Bilaga 5. 

Ekvationerna ovan skrevs in i Matlab-programmet där alla beräkningar genomfördes med α 

som varierar mellan 10 och 80 grader i steg om tio grader. Momentet med avseende på axeln 

beräknades med Ekvation (4). De två fallen med endast pendeln och när en tyngd var 

sammankopplad med pendeln, enligt Figur 20, analyserades. Momenten i axeln beräknades 

för en användare med en tyngd på 100 kg och dessa plottades mot varandra i en graf för att 

enklare kunna jämföras, se Figur 25.  
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Figur 25. Resultatet av beräkningarna av momentet i befintlig gångmaskin utan extra pålagd 

tyngd och med extra pålagd tyngd. 

I Figur 25 syns det att skillnaden mellan momenten med och utan tyngd är väldigt liten, även 

fast den pålagda tyngden är så mycket som 7,89 kg. Detta innebär att en tyngd som fästs på ett 

sådant sätt att den lyfts upp och ner vid pendelrörelsen inte gör någon stor skillnad i 

förhållande till hur stor tyngden är. 

Att ha en tyngd längst ner på pendeln, vid fotplattan, som diskuterades under testet av koncept 

ansågs ge ett bättre resultat än en hängande tyngd. Detta för att momentarmen skulle bli större 

om tyngden längts ner på pendeln ökar, enligt ekvation (2). I ekvationen kommer kraften F att 

öka eftersom att massan på pendeln ökar med den massa som läggs på. När en tyngd fästs 

hängande och lyfts när pendeln pendlar fram och tillbaka kommer inte tyngden adderas direkt 

till pendelns tyngd och därmed inte ha samma goda resultat.  

De mätningar som gjorts med fjädrar fördes också in i programmet och de olika fjädrarna 

jämfördes med de tidigare uträknade fallen för pendeln och pendeln med pålagd tyngd, se 

Figur 26. 
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Figur 26. Resultatet av beräkningarna av momentet med olika fjädrar. Fall 1 är med fjäder 1 

fastspänd nedtill på gångmaskinen, fall 2 är fjäder 2 fastspänd nedtill på gångmaskinen och 

fall 3 är fjäder 2 fastspänd upptill på gångmaskinen. 

Fall 1 är med fjäder 1 fastspänd nedtill på gångmaskinen, se Figur 21(vänster), fall 2 är fjäder 

2 fastspänd nedtill på gångmaskinen och fall 3 är fjäder 2 fastspänd upptill på gångmaskinen, 

se Figur 21 (höger). Mätningarna går upp till 40 grader då fjädrarna som användes endast 

räckte så långt. 

Mellan 10 och 20 grader är momentet för pendel med och utan pålagd tyngd samt fall 1 och 2 

för fjädrarna ungefär lika. Efter 20 grader ökar dock momenten kraftigt för fall 1 och 2 för 

fjädrarna. Att det skedde en stor förändring just där var för att fjädrarna inte började sträckas 

ut innan dess. I fall 3, med fjädern fäst upptill på maskinen, är momentet hela tiden något 

högre än momentet för pendel med och utan tyngd. Inga kraftiga förändringar sker som för 

fall 1 och 2, vilket beror på att när fjädern fästs upptill börjar den tryckas samman redan vid 

små vinklar.  

Efter att testen analyserats i Matlab och resultaten diskuterats framkom det att varken en 

tyngd, som lyfts upp och ner vid pendelrörelse, eller att fjäderkonceptet gav det resultat som 

önskades. Det beslutades att gå vidare med idén om att placera tyngden vid fotplattan på 

pendeln. Vidare behövdes det göras beräkningar på detta för att visa att teorin kring detta 

stämde. Någon ökad kontroll verkade inte gå att uppnå med hjälp av pålagt motstånd utan 

någon form av friktion skulle behövas till detta. Det beslutades därför att konceptet med en 

skivbroms skulle utvecklas vidare.  
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5 UTVECKLING AV VALT KONCEPT 

Under utvecklingen av de valda koncepten  dimensioneras tyngden längst ner på pendeln som 

ger ett större motstånd samt bromsen som ger bättre kontroll över redskapet. Även 

måttsättningen av redskapet samt konstruktionslösningen behandlas här. 

5.1 Dimensionering 

Det fanns flera komponenter i gångmaskinen som behövde dimensioneras. Beräkningar på 

tyngden, bromsen och lagret behövde göras och dimensioner på stommen, pendlarna och 

handtagen behövde bestämmas.  

Vissa av maskinens mått skulle anpassas efter mänskliga mått. Måtten på gångmaskinen som 

behandlas i rapporten utgår från antropometiska data från svenska vuxna från 2008 (Bohgard 

(red.) 2011). Antropometriska data beskriver människans mått och dimensioner. Måtten 

används för att designa efter människors fysiska förutsättningar och så att designen passar 

majoriteten av en population. De olika måtten fördelas över olika percentiler beroende på hur 

många i populationen som har ett visst mått. Redskapet designas för att i största möjliga mån 

passa både män och kvinnor från 5:e till 95:e percentilen. I vissa fall är det svårt att anpassa 

måtten efter en stort spann och då anpassas de till exempel efter medelvärdet hos 

populationen. 

I de fall där måtten avser det utrymme som behövs används de största måtten för att 

möjliggöra att så många som möjligt får plats att använda redskapet. I andra fall när måtten 

avser räckvidd anpassas måtten efter mindre människor för att så många som möjligt ska nå. 

De viktigaste måtten som bestämmer storleken på redskapet finns definierade i Figur 27. 

Höjder som såsom pendellängden och handtagshöjden definieras från ovansidan av fotplattan. 

Handtagets djup definieras från redskapets mitt. Varje mått anpassas efter ett kroppsmått där 

hänsyn till olika percentiler eller medelvärdet tas. Dimensionering av övriga mått grundar sig 

mer på konstruktion och geometri. 
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Figur 27. Figuren visar de mått som används för att dimensionera redskapet. Där a är 

bredden i höfthöjd, b är pendellängden, c är handtagshöjden från fotplattan, d är bredden på 

handtagets greppyta, e är djupet på handtaget, f är bredden på fotplattan och g är längden på 

fotplattan. 

Antropometriska data (Bohgard (red.) 2011) för de aktuella kroppsmåtten finns presenterade i 

Bilaga 6. Måtten anges för män respektive kvinnor i 5:e, 50:e och 95:e percentilen samt med 

medelvärde.  Måtten i Bilaga 6 avser människor utan kläder och därför har hänsyn till kläder 

och skor tagits med under dimensioneringen. Framförallt fotplattorna måste vara tillräckligt 

stora så att användaren får plats med skorna.  

Pendel 

Längden på pendlarna, måttet b i Figur 27, ska överensstämma med höfthöjden på 

användaren. Längden mäts från ovansidan på fotplattan till centrum av pendelns axel. 

Befintliga redskap har en fast pendellängd. Justerbara pendlar som passar personer med olika 

kroppslängd skulle bli komplicerat och uppfattas som krångligt av användaren. Pendlarna 

görs således med en fast längd. Då användaren antas ha skor på sig måste hänsyn till dessa tas 

och läggas till på höfthöjden. Enligt (Pheasant 2003) bör 25 mm läggas på för att kompensera 

för sulans tjocklek på skor med normaltjock sula. Pendellängden väljs till att inte vara längre 

än höfthöjden för 5:e percentilen hos kvinnor. Pendeln dimensioneras efter höfthöjden hos 

kvinnor i 5:e percentilen på 843 mm, se Bilaga 6, plus ett tillägg på 25 mm för skosulor. Detta 

ger en pendellängd enligt 

  843 25 868 mm.   (5) 

Pendellängden avrundas nedåt till b=860 mm. Avrundning nedåt gör att pendellängden inte 

blir högre än höfthöjden även om användaren har skor med tunn sula. 

Pendelns diameter anpassas inte efter mänskliga mått. Diametern påverkas främst av design 

och hållfasthetsfaktorer. Pendeln på befintliga redskap ansågs vara stor och 
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överdimensionerad. Diametern sattes då utefter måtten på befintliga maskiner och vad som 

ansågs ge ett säkert och robust intryck till 50 mm. 

Analys av en modell av pendeln i Solid Edge gjordes. Analysen visade att de spänningar som 

pendeln påverkas av när en tyngd på 50 kg appliceras på fotplattan var mycket små, Figur 28.  

 

Figur 28. Analys spänningar i pendeln när en kraft från 50 kg verkar på fotplattan. Skalan går 

från 0 MPa (rosa) till 1 MPa (rött). 

Deformationen i pendeln analyserades på samma sätt och visade att deformationerna i 

pendeln också var mycket små, Figur 29. 

 

Figur 29. Analys av deformation i pendeln när en kraft från 50 kg verkar på fotplattan. 

Skalan går från 0 mm (rosa) till 1 mm (rött). 

Analysen visar att antagandet om att pendeln är överdimensionerad stämmer.  
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Fotplattor 

Längst ner på pendeln sitter fotplattan där användaren står. Fotplattans dimensioner måste ta 

hänsyn till hur brett det ska vara mellan fötterna samt fötternas och skornas storlek. Bredden 

mellan fötterna när användaren står på redskapet ska vara bekväm, inte för brett och inte för 

smalt. Att stå med fötterna med höftbredds avstånd uppfattas som för brett när måtten jämförs 

med gångmaskinen i Spånga. Höftbredden varierar mellan 309 och 413 mm, Bilaga 6, och 

avståndet mellan fötterna på gångmaskinen i Spånga är 390 mm, Bilaga 1. Bredderna på 

gångmaskinerna i Kattrumpstullen och Kaknäs är betydligt mindre med 270 respektive 250 

mm, Bilaga 1. Gångmaskinens bredd mellan mitten på fotplattorna bestäms därför till att vara 

samma som på gångmaskinen vid Kaknäs. Den har testats många gånger och bredden mellan 

plattorna har då känts bra. Bredden mellan fötterna blir således h=250 mm. 

Bredden på fotplattan ges av de största fötterna hos 95:e percentilens män i Bilaga 6, plus ett 

tillägg på 25 mm för att kompensera skorna (Pheasant 2003). Fotplattans innerbredd blir då 

  112 25 137 mm.f     (6) 

Längden på plattorna bestäms av den största fotlängden. Män i 95:e percentilen har längst 

fötter, 289 mm på vänsterfoten och 286 mm på högerfoten, Bilaga 6. För att korrigera måttet 

för att få plats med skor läggs 25 mm till på fotens längd (Pheasant 2003). Fotplattans 

innerlängd blir då 

  289 25 314 mm.g     (7) 

En ram runt fotplattan hindrar fötterna från att glida av plattan. Ramen är 4 mm bred och ger 

yttermåtten på fotplattan till f=145 mm och g=322 mm. 

Tyngd 

På undersidan av fotplattan ska en tyngd placeras för att ge ett ökat moment och därmed ökat 

motstånd. Beräkningar på hur momentet skulle påverkas av en pålagd tyngd längst ner på 

pendeln gjordes enligt Ekvation (4) där tyngdens massa adderats till användarens massa i 

Ekvation (3). Tyngden valdes till fem kilo och användaren antogs väga 100 kg. Momentet 

med avseende på axeln med pendel utan och med tyngd längst ned plottades, se Figur 30.  
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Figur 30. Grafen visar skillnaden i momentet i axeln då ingen tyngd är pålagd och då en 

tyngd på fem kg vid fotplattan är pålagd. 

Momentökningen som ses i Figur 30 ansågs vara tillräcklig för motståndsökningen som 

önskas. Tyngden tillverkas av samma material som pendeln och fotplattan så att de kan 

svetsas samman. Dimensionerna på tyngden bestäms av densiteten för rostfritt stål som är 

7800 kg/m
3
 (Granta Design ltd. 2011). Massan av ett rätblock med volymen V ges av 

  m V   (8) 

där m är massan och ρ är densiteten. Volymen för ett rätblock ges av  

  V lbh  (9) 

där l är längden, b är bredden och h är höjden på rätblocket. Bredden och höjden på rätblocket 

bestäms till 60 mm vardera. För att rätblockets massa ska bli fem kg måste längden vara 

  
5

0,178 m 180 mm
7800 0,06 0,06

m
l

bh
   

 
 (10) 

där måtten anges i meter. Rätblockets dimensioner blir då l=180 mm, b=h=60 mm och m=5 

kg. 

Lager 

Pendelns axel behövde lagras. Till denna lagring valdes glidlager eftersom det ansågs passa i 

denna typ av maskin. Glidlager är billigare än kullager och det finns även färre rörliga delar 

som skulle kunna behöva underhållas. Kullager brukar användas vid höga hastigheter men 

axelns hastighet i gångmaskinen är aldrig särskilt hög. Efter ett möte med Conrad Luttropp 

diskuterades det att ett glidlager med POM-bussning möjligtvis skulle kunna användas. POM-
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bussade glidlager har en bussning av acetalplast. De är underhållsfria och kräver endast 

initialsmörjning vilket sänker underhållskostnader av gångmaskinen. De kan överföra höga 

belastningar och de har ett brett driftstemperaturområde (SKF 2012). Driftstemperaturområdet 

ligger mellan -40ºC och +110ºC (SKF 2012), vilket troligtvis de temperaturer som kan uppstå 

i lagret under normala förhållanden ligger inom. Lagret tål även snedställning och fungerar 

därför också om pendelaxeln inte är helt rak. För ett lager med POM-bussning är den tillåtna 

statiska belastningen 250 N/mm
2
 (SKF 2012). Det behövde underökas huruvida det lager som 

valdes skulle klara den belastning som kan uppkomma, yttrycket, p, i lagret beräknades därför 

med formeln för yttryck i glidlager (Institutionen för maskinkonstruktion 2008) som visas 

nedan 

F
p

bd
  (11) 

där F är den radiella lagerlasten, b är bredden på lagret och d är lagrets innerdiameter. Den 

radiella lagerlasten beräknades med Ekvation (1), där m är användarens och pendelns totala 

massa. I Tabell 3 presenteras de parametervärden som användes för beräkning av yttrycket i 

lagret.  

Tabell 3. Parametervärden för beräkning av yttrycket i lagret 

Parameter Värde Enhet 

m 60 kg 

g 9,82 m/s
2 

b 50 mm 

d 40 mm 

 

Användarenas tyngd sattes till 100 kg, men eftersom dennes tyngd kan antas fördelas lika på 

båda pendlarna och därmed båda lagren användes användarens halva tyngd i beräkningarna. 

Till användarens massa adderades pendelns massa som uppskattades till tio kg och tyngdens 

massa på fem kg. Den totala massan på lagret blev då 60 kg. Lagrets bredd och innerdiamater 

bestämdes till 50 mm respektive 40 mm.  

Yttrycket kunde sedan beräknas till 0,295 N/mm
2
 vilket ligger mycket väl inom gränsen för 

det tillåtna värdet. Ett lager med dessa dimensioner som valdes ur SKF:s (SKF 2012) 

sortiment kallas PCM 404450M och har en ytterdiameter på 44 mm. Den inre lagerringen är  

pendelaxeln. Lagret som valdes kräver en axel som är av dragen eller finsvarvad stång (SKF 

2012). 

Lagren som lagrar bromshandtaget mot handtaget behövde också dimensioneras. Av samma 

anledningar som nämndes för val av glidlager till pendelns axellagring valdes även ett 

glidlager i lagringen mellan handtag och bromshandtag. Då krafterna är så små i detta lager 

antas det hålla utan kontrollberäkningar. 
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Handtag 

Höjden för handtaget definieras av måttet c och i Figur 27. Måttet mäts från ovansidan av 

fotplattan till centrum av handtaget. Om handtaget sätts i armbågshöjd eller lite lägre kan 

armarna hållas horisontellt ut från kroppen vilket brukar kännas naturligt och bekvämt. 

Handtagshöjden utgår ifrån medelvärdet av armbågshöjden för män och kvinnor. Hänsyn till 

skosulans tjocklek tas även här och 25 mm läggas till på höjden. Medelvärdet av 

armbågshöjden ges av värden från Bilaga 6 och 

  
1042 1104

1073 mm.
2


  (12) 

Handtagshöjden avrundas till 1070 mm. 

Handtagen placeras en bit ut från redskapets mitt som Figur 27 visar. Användaren ska kunna 

stå upprätt på fotplattorna och hålla händerna på bekvämt avstånd från kroppen. 

Handtagsdjupet e beräknas geometriskt enligt en utsträckt arm så som Figur 31 visar. Måtten i 

armen motsvaras av å, ä och ö och mäts från mitten av kroppen. 

 

Figur 31. Figuren visar hur handtagsdjupet dimensioneras när armen hålls vinkelrät ut från 

kroppen. Måtten å, ä och ö definieras av kroppsmått och ger handtagsdjupet. 

Armens längd mellan armbåge och handled motsvaras av måttet ä, armlängden tas från 

medelvärdet hos män och kvinnor enligt Bilaga 6. Medelvärdet för en vuxen befolkning blir 

då 

  
251 284

267,5 mm.
2

ä


   (13) 

Måttet ö motsvarar handen runt handtaget och approximeras som en fjärdedels handlängd. 

Handlängden som används är ett medelvärde för män och kvinnor enligt Bilaga 6 och 

  
179 179 193 194

186,25 mm.
4

  
    (14) 

Måttet ö ges då av 
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186,25

.
4

ö   (15) 

Måttet å uppskattas till halva bröstkorgsdjupet genom att armbågen antas ligga i linje med 

bröstkorgens framsida. Avståndet från mitten av kroppen till armbågen blir då samma som 

halva bröstkorgsdjupet. Medelvärde för bröstkorgsdjup från Bilaga 6 ger  

  
191 242

216,5 mm.
2


  (16) 

Måttet å ges då av 

  
216,5

.
2

å   (17) 

Avståndet från mitten av redskapet till centrum av handtaget beräknas som Figur 31 visar 

enligt 

  
216,5 186,25

267,5 422,31 mm.
2 4

e å ä ö        (18) 

Handtagsdjupet avrundas till e=400 mm. 

För att ge ett skönare grepp på handtaget finns det en yta med greppvänligt material på 

handtaget. Bredden på den ytan, måttet d i Figur 27, bestäms av skulderbredden. Det är 

bekvämt att hålla händerna med skulderbredds avstånd. Bredden på greppytan bör då vara 

som maximala skulderbredden plus halva bredden av största högerhanden och största 

vänsterhanden i Bilaga 6. Hänsyn till eventuella vantar tas inte då användandet av tjocka 

vantar inte uppskattas vara så vanligt. Bredden på greppytan, d, blir då 

  
98 96

520 617 mm.
2 2

d      (19) 

Handtagets diameter dimensioneras utifrån rekommendationer för utveckling av handhållna 

verktyg (Lindqvist och Skogsberg 2007). Handtag som hålls med kraftgrepp, vilket kan 

jämföras med greppet som användaren har på handtaget, ska ha en diameter i intervallet 30-45 

mm. Diameter på handtaget väljs till 35 mm och diametern på greppytan till 40 mm då detta 

ligger inom intervallet. 

Skivbroms 

För att öka kontrollen på redskapet förses det med en skivbroms. För att dimensionera och 

verifiera bromsen behövde beräkningar göras. Bromsen skulle placeras inuti stommen och 

verka på bromsskivan som sitter på pendelaxeln. Skivbromsen utformning inspirerades av en 

cykelbroms. Figur 32 visar en fälgbroms på en cykel med hävarmar, vajer och bromsklossar. 
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Figur 32. Cykelbroms med bromsarmar, bromsklossar och vajer. 

En fälgbroms består av en hävarm på vilken det sitter två block av gummi, bromsklossarna, 

som trycks emot vardera sidan av cykelhjulets fälg. En vajer drar i hävarmen så att 

bromsklossarna trycker på fälgen och därmed bromsas rörelsen. När vajern släpps fjädrar en 

fjäder tillbaka hävarmarna till utgångsläget. I Figur 33 visas en friläggning av cykelbromsen. 

 

Figur 33. En frilagd cykelbroms med krafter som verkar i bromsen och mått som används i 

beräkningarna. H1 är avståndet från vridpunkten till bromsklossens fäste, H2 är bromsarmens 

totala längd, Fv är kraften från vajern och Fb är kraften från bromsklossarna som verkar på 

bromsskivan. 
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Bromsen i gångmaskinen dimensionerades utifrån att en person som väger 100 kg som ska 

kunna bromsa och hålla kvar pendeln när den är 30 grader från utgångsläget. Det moment 

med avseende på pendelaxeln som skulle bromsas beräknades utifrån de uppmätta värdena i 

testet, se Bilaga 4. När momentet, Mtot, i axeln var känt kunde bromsen dimensioneras. 

Momentet i axeln är det moment som friktionen i bromsen ska motverka. Det bromsande 

momentet ges av 

  2 ,b bM F r  (20) 

där μ är friktionstalet mellan bromsklossarna och bromsskivan, Fb är kraften som 

bromsklossarna trycks med mot bromsskivan och r är radien på vilken bromsklossarna verkar. 

Friktionstalet sattes till 0,6, vilket är ett friktionstal som fås mellan metall och gummi 

(Institutionen för maskinkonstruktion 2008). För att beräkna kraften med vilken 

bromsklossarna trycker med på skivan behövdes kraften i vajern, Fv, som drar samman 

hävarmen. Fv och Fb beror av varandra enligt 

2

1

b v

H
F F

H
  (21) 

där H1 är avståndet från vridpunkten till bromsklossens fäste och H2 är bromsarmens totala 

längd, se Figur 33. Kraften i vajern beror på bromshandtagets utformning, vilken kraft 

användaren ansätter på bromshandtaget och kraften från fjädrarna. Konstruktionen har två 

fjädrar, en som fjädrar tillbaka hävarmarna i bromsen, Ffj1, och en som fjädrar tillbaka 

bromshandtaget, Ffj2. Kraften från fjädrarna verkar i vajerns riktning och kraften i vajern ges 

enligt 

 

2
1 2

1

v m fj fj

l
F F F F

l
    (22) 

där Fm är handkraften från användaren, l1 och l2 är längder på bromshandtaget och Ffj1 och Ffj2 

är fjäderkrafter. Figur 34 visar en friläggning av bromshandtaget. 
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Figur 34. Bromshandtaget frilagt med de krafter som verkar på handtaget och de mått som 

används för beräkningarna. Fm är kraften från användaren, Fv är kraften i vajern och l1 och l2 

är handtagets dimensioner. 

För att dimensionera fjädrarna i handtaget och i bromsen antogs det att de skulle klara att lyfta 

tyngden av de komponenter som de skulle hålla på plats, det vill säga bromsarmarna och 

bromsklossarna respektive halva bromshandtaget. Förspänning av fjädrarna gör så att de ger 

en kraft och håller bromsarmarna respektive bromshandtaget på plats när bromsen inte 

används. Två fjädrar valdes och beräkningar för hur mycket fjädrarna behövde förspännas 

gjordes. Fjäderkraften vid förspänningen ska vara samma som tyngdkraften från 

komponenterna som fjädrarna ska hålla på plats. Hur mycket fjädern ska förspännas ges av 

,
F mg

x
k k

   (23) 

där x är förspänningen, F är tyngdkraften, k är fjäderkonstanten, m är massan hos 

komponenterna som ska hållas upp och g är gravitationskonstanten. Kraften som verkar i 

vajerriktningen ges sedan av  

( ),f bF kx k x x    (24) 

där k är fjäderkonstanten, x är den totala förlängningen eller förkortningen av fjädern, xf är 

förlängningen eller förkortningen av förspänningen och xb är den ytterligare förlängningen 

eller förkortningen under inbromsningen. 

Fjädern som verkar på bromsarmarna är en tryckfjäder i rostfritt stål  från Lesjöfors ABs 

sortiment som kallas EN 10270-3-1.4310 2296 (Lesjöfors AB 2012). Den har en 

fjäderkonstant som är k=0,173 N/m och är 25 mm lång. Bromshandtaget dras tillbaka av en 

dragfjäder i rostfritt stål från Lesjöfors ABs sortiment som kallas EN 10270-3-1.4310 3709 

(Lesjöfors AB 2012). Dragfjädern är 20 mm lång och har en fjäderkonstant som är k=0,190 
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N/m. Beräkningarna i Matlab gav att tryckfjädern skulle förspännas med 6 mm och 

dragfjädern med 17 mm. 

Kraften som användren ansätter på bromshandtaget, Fm, sattes till 300 N, då detta är en 

typkraft som kvinnor kan utveckla vid transversellt enhandsgrepp (Hägg 2001). Momentet 

som beräknades i axeln, Mtot, i Ekvation (4) sattes lika med bromsmomentet, Mb i Ekvation 

(20), så att bromsen kunde analyseras. I Matlab sattes radien där bromsen ska verka på 

bromsskivan till r=50 mm. Bromsarmens längd sattes efter mått på en cykelbroms till H2=120 

mm. Måtten på bromshandtaget sattes till l1=16 mm och l2=70 mm. Måttet l2 sattes så att 

användaren får plats med händerna mellan handtaget och bromshandtaget när bromsen inte 

används. Mellanrummet mellan handtag och bromshandtag blir då 30 mm. För att bromsen 

skulle fungera med övriga indata som handkraften kunde alla mått inte bestämmas utan 

beräkningar. För att användarens kraft på bromshandtaget ska ge tillräcklig kraft på 

bromsskivan ställs ekvationen för H1 upp enligt  

2
1 .

2

v

tot

s

H F
H

M

r


 
 
 

 (25) 

 

För att kraften från bromshandtaget ska ge tillräckligt bromsande moment måste avståndet 

mellan vridpunkten och bromsklossens fäste vara H1=41 mm. 

När alla dimensioner på bromsen var satta kunde bromshandtagets rörelse under en 

inbromsning analyseras. Rörelsen består av vinkeländringen hos handtaget och vajerns 

förflyttning. Vajerns förflyttning beror av hur mycket bromsklossarna ska förflyttas in mot 

bromsskivan. Distansen mellan bromsklossarna och bromsskivan sattes till xkloss=2 mm. 

Vajerns förflyttning beräknades med likformiga trianglar enligt Figur 35. 
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Figur 35. Förflyttningen av bromsarmarna som ger vajerns förflyttning kan ses som två 

likformiga trianglar, där xkloss är bromsklossarnas förflyttning och xvajer är vajerns 

förflyttning. 

Förflyttningen blir då 

   

2

1

2 =12 mm.vajer kloss

H
x x

H
  (26) 

Vinkeln som bromshandtaget måste vridas med vid inbromsning beräknas enligt Figur 36 som 

en likbent triangel.  

 

Figur 36. Handtagets vinkel varierar beroende av β under en inbromsning, där xvajer är 

vajerns förflyttning och l2 är avståndet från vridpunkten till vajern. 

Vinkeln som handtaget måste dras upp kan då bestämmas enligt 
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2

2180 2arccos 9,7 grader.

vajerx

l


 
 

   
 
 
 

 (27) 

Vajerns förflyttning och bromshandtagets vinkeländring blev då xvajer=12 mm och β=9,7 

grader. Efter inbromsningen fjädras handtaget och bromsarmarna tillbaka till utgångsläget. 

Bredd 

Bredden på utrymmet mellan pendlarna där användaren ska stå definieras med måttet a och 

utgår från hur mycket plats en gående människa behöver. Den bredd som en gående människa 

behöver ligger mellan 600-650 mm (Pheasant 2003). Avståndet från pendelns ytterkant till 

mitten av fotplattan sätts till 175 mm, avståndet mellan fotplattorna mätt från mitten är 250 

mm vilket ger bredden 

  2 175 250 600 mm.a      (28) 

 

Den största höftbredden av 95:e percentilen hos vuxna män och kvinnor finns hos kvinnor i 

95:e percentilen och är 413 mm. Det minsta mellanrummet mellan användaren och pendlarna 

blir då om bredden sätts till 600 mm 

  600 413 187 mm   (29) 

vilket är tillräckligt för att användaren ska få plats att röra på höfterna. Måttet tillåter även att 

användaren har kläder på sig och något tillägg för kläder i beräkningarna behöver därför inte 

göras. 

Stomme 

Stommen behövde ha de dimensioner som tillät att alla de komponenter som ska monteras in i 

den fick plats. Måtten behövde också anpassas efter de mått som sattes på pendeln och 

handtaget.  

Pendelns längd sattes till 860 mm, och avståndet mellan mark och fotplattor sattes till 150 

mm. Längden från fotplattor upp till centrum på handtaget bestämdes till 1070 mm. Med 

handtagets diameter på 35 mm och ett avstånd på 100 mm från handtagets ovansida till 

stommens topp gavs stommens längd 1337,5 mm. Längden avrundades till 1350 mm. 

Innerdiametern på röret som utgör stommen bestämdes till 134 mm. Detta mått 

dimensionerades av bromsskivans diameter på 120 mm, eftersom denna måste få plats när den 

sitter centrerad inne i stommen. Väggtjockleken sattes till 3 mm, vilket gav en ytterdiameter 

på stommen på 140 mm. Krafterna på stommen från övriga komponenter och användaren kan 

anses vara så små att den kommer att hålla med satta dimensioner. 

Hela gångmaskinen 

Alla de mått som beräknats användes som grund för maskinens konstruktion. En tabell med 

sammanställning av alla mått ses i Bilaga 7. Eftersom dessa mått baserats på en svensk vuxen 
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befolkning är det till användare med sådan kroppsform som maskinen kommer passa bäst. 

Dock skulle små justeringar kunna göras till beräkningarna för att anpassa maskinen till en 

annan population.  

5.2 Konstruktion och design 

Maskinens utformning där alla delar finns med ses i Figur 37. Konstruktionen modellerades i 

Solid Edge ST3 och renderades sedan i Rhinoceros 4.0. Tanken bakom de olika delarnas 

konstruktion och design presenteras nedan.  

 

Figur 37. Gångmaskinens konstruktion. 

Gångmaskinens pendel innefattar själva pendeln, fotplattan längst ner och axeln högst upp. 

Axeln är fastsvetsad i pendeln och går genom lagret och in i stommen där axelns ände är fäst i 

bromsskivan med två M6-skruvar, se Figur 38. Då pendeln är stelt förenad med bromsskivan 

överförs rörelsen från pendeln till bromsskivan genom axeln. 
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Figur 38. Bromsskivan är fastskruvad i pendeln. Axeln går från pendeln genom lagret till 

bromsskivan. 

Lagret som möjliggör pendelns rörelse är ett glidlager där den inre lagerringen är pendelns 

axel, den yttre lagerringen är en separat del som sitter ihop med ett rör som är fastsvetsat på 

stommen, se Figur 39. 

 

Figur 39. Lagerringen (svart) är fäst i en yttre ring som är fastsvetsad på stommen. 

Pendelns form valdes att likna pendlarna i de befintliga gångmaskinerna. Ett runt rör bockas 

till med en 90 graders böj längst ner på pendeln som går ner under fotplattan, se Figur 40. 
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Figur 40. Pendeln på gångmaskinen med axel och bromsskivan högst upp och fotplattan 

längst ner. 

Fotplattan är rektangulär med rundade hörn och kanter runt om på tre sidor, se Figur 41. 

Denna form valdes eftersom den passar de flesta fötter av olika former och storlekar. Ytan där 

användaren står är försedd med räfflor som ökar greppet och minskar risken att fötterna glider 

runt på fotplattan. Plattan är också försedd med hål som tillåter att smuts och vatten avlägsnas 

från fotplattan. 

 

Figur 41. Närbild på fotplattan. Kanterna och räfflorna hindrar foten från att glida runt på 

plattan. Hålen gör så att smuts och vatten kan avlägsnas från fotplattan. 

Under fotplattan sitter tyngden, som ger ökat motstånd, i form av ett rätblock fastsvetsad. 

Pendelns ände sitter också svetsad på tyngden och binder ihop pendeln med fotplattan, se 

Figur 42. 
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Figur 42. Tyngden är fastsvetsad på undersidan av fotplattan och i pendeln. 

För att förhindra att pendelrörelsen blir för stor finns ett rotationsstopp. Stoppet valdes att 

placeras på utsidan av konstruktionen för att användaren enkelt ska kunna se att det finns. En 

variant med ett dolt stopp inuti kunde skulle gett en snyggare och mer avskalad design men 

skulle inte sända ut signaler om ett säkert redskap till användaren. Stoppet består av en platta 

med två nedåtriktade armar med mjuka stopp som hindrar pendelns rörelse, se Figur 43. 

Stoppet är svetsat i stommen ovanför axeln och stöttar upp pendelaxeln en bit ut från 

stommen som Figur 43 visar.  

 

Figur 43. Rotationsstoppet som hindrar pendeln från att svänga för högt fungerar också som 

stöd för pendelaxeln. De svarta delarna i figuren är de mjuka delarna i stoppet. 

För att inte pendeln ska röra sig i axiellt led sitter det en spårring på axeln inuti stommen. 

Spårringen trycker mot insidan av stommen, vilket gör att pendelaxeln inte kan glida ut. 

Handtaget till gångmaskinen innefattar själva handtaget och handtagshållaren. Handtaget, som 

är den del som användaren håller i, hålls fast av handtagshållaren. Handtagshållaren skruvas 

fast i stommen, med fyra M6-skruvar och håller fast handtaget på rätt avstånd från stommen.  

Handtaget är i grunden en rund metallstång som kläs med ett överdrag av greppvänligt 

material över den yta där användaren förväntas hålla i sig med händerna, se Figur 44. 
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Figur 44. Gångmaskinens handtag, med överdrag, handtagshållare och bromshandtag. 

Överdraget som träs på handtaget är ett rör med en innerdiameter som tillåter att den träs på 

handtaget. I ändarna av överdraget finns en liten upphöjd kant som gör att användaren känner 

var röret tar slut, se Figur 45. 

 

Figur 45. Överdraget som träs på handtaget har en upphöjd kant som hindrar handen att 

glida får långt åt sidan. 

Handtaget fästs i handtagshållaren genom att det skjuts in i hållaren och skruvas fast med två 

M4-skruvar. Designen av handtaget har präglats av att det skall vara enkelt att tillverka och 

montera samt att det på ett lätt sätt ska kunna anpassas till olika populationer. Handtaget är en 

enkel, rund metallstång som kan kapas till rätt längd beroende på vem maskinen tillverkas för. 

För att användaren ska kunna bromsa maskinen finns det ett bromshandtag. Bromshandtaget 

löper parallellt längs hela handtaget och fästs i vardera änden på handtaget. Det bestämdes att 

det bara skulle finnas ett långt handtag som går till båda pendlarnas bromsar, istället för ett 

bromshandtag till varje broms. Det ansågs  önskvärt att bromsa båda pendlarna lika mycket. 

Bromshandtaget är en metallstång som bockas i ändarna för att få den form som visas i Figur 

46.  
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Figur 46. Bromshandtaget består av en metallstång med bockade ändar. 

Liksom handtaget har bromshandtaget designats på ett sätt att det kan lätt kapas till önskad 

längd. Bromshandtaget fästs i handtaget och lagras med ett glidlager vid båda ändarna.  I 

ändarna på bromshandtaget är en vajer fäst. Vajern är kopplad till skivbromsen och fungerar 

så att när bromshandtaget, vid inbromsning, vinklas upp dras vajern ut och bromsklossarna 

pressas mot skivan. För att handtaget ska fjädra tillbaka efter inbromsningen sitter en 

dragfjäder monterad som Figur 47 visar.  

 

Figur 47. Dragfjädern som drar tillbaka bromshandtaget efter inbromsning. 

Fjädern sitter monterad på bromshandtaget och handtagshållaren på ett sådant sätt att den 

sträcks ut vid inbromsning. Fjäderkraften drar sedan tillbaka bromshandtaget då det släpps. 

Handtagshållaren skyddar vajern och dess infästning i bromshandtaget men även 

bromshandtagets infästning i handtaget skyddas. Handtagshållaren har ett rektangulärt format 

hål på framsidan för bromshandtagets skull. Det rektangulära hålet tillåter att bromshandtaget 

kan vinklas upp vid inbromsning. För att förhindra att smuts och regn kommer in i handtaget 

sitter ett skydd för hålet. Skyddet tillåter att bromshandtaget rör på sig men förhindrar att regn 

och smuts kommer in. Skyddet bidrar också till vandalsäkerheten. På änden av 

handtagshållaren finns det ett hål som tillåter montering och service av infästningen av 

bromshandtaget, vajern och fjädern. Hålet är täckt med ett plastlock. Handtagshållaren fästs 

vid stommen med fyra stycken M6-skruvar. Se Figur 48 som visar änden på handtaget med 

handtagshållare och bromshandtag. 
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Figur 48. Närbild av handtagshållaren, handtaget, bromshandtaget och regnskyddet. 

Handtagshållaren har designats efter sin funktion. Det är viktigt att den är stabil och håller 

handtaget och bromshandtaget på plats vilket monteringslösningarna ser till. Det var även 

viktigt att handtagshållaren var designad så att den skyddar vajern, så att den inte förstörs av 

vandalism eller smuts och nederbörd.  

När gångmaskinen monteras måste den förankras i marken. En betongtyngd med en stolpe, se 

Figur 49, grävs ner i marken och täcks över med sand eller grus (Hags 2012c). Stommen träs 

sedan över stolpen och skruvas fast med åtta M8-skruvar som Figur 49 visar.  

 

Figur 49. Gångmaskinen förankras i marken med en betongtyngd och en stolpe (vänster) som 

stommen skruvas fast på (höger). 

Gångmaskinens stomme består av två stålrör på vilka pendlarna, stoppen och handtaget 

monteras på. Högst upp på varje stolpe finns det ett lock som skyddar de delar som finns inne 

i stolpen. För att komma åt att montera och underhålla de delar som finns inuti stommen finns 

det en lucka som kan skruvas av och på. Luckan skruvas fast med två M6-skruvar. Inuti 

vardera stolpen finns en bromsskiva och själva bromsmekanismen. Bromsmekanismen liknar 

en cykelbroms. Den består av två hävarmar med en bromskloss på varje arm. Mekanismen 

monteras fast inuti stommen i två fästen som svetsas fast, se Figur 50. 
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Figur 50. Bromsmekanismen sitter monterad inuti stommen. 

Bromsklossarna har en rundad form och sitter fast med en led på hävarmen. Leden tillåter att 

bromsklossen alltid trycker med hela sin yta mot skivan även om skivan skulle vara något 

snedställd. Till mekanismen är en vajer fastmonterad med en skruv. Vajern är ledd från 

bromshandtaget, genom handtagshållaren, in i stommen och ner till bromsmekanismen. 

Vajern är klädd med ett plaströr som skyddar den mot smuts som kan komma in i stommen. 

Från bromshandtaget ner till hävarmarna leds vajern genom ett rör så att den inte riskerar att 

hamna fel. Mellan de två hävarmarna, där vajern går, sitter en tryckfjäder, se Figur 51.  

 

Figur 51. Närbild på tryckfjädern som håller isär bromsarmarna. 

Fjäderns funktion är att fjädra tillbaka bromsens hävarmar när bromshandtaget släpps. 

Tillbakafjädringen av armarna medför att bromsklossarna dras tillbaka från skivan och 

inbromsningen upphör.  
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5.3 Material och färg 

När materialet till de olika delarna i maskinen skulle väljas var det viktigt att ta hänsyn till den 

miljö som maskinen ska stå i. Det är svenskt klimat som funnits i åtanke när materialet valdes, 

vilket innebär att den måste klara av kalla vintrar och mycket nederbörd. Materialen som 

används måste också hålla för de belastningar som kan uppkomma och det var också önskvärt 

att de kräver så lite underhåll som möjligt.  

Materialet som valdes till stora delar av maskinen var rostfritt stål. Det är ett material som 

håller för de krav som satts upp på maskinen. Rostfritt stål passar bra i svenskt klimat 

eftersom det inte rostar. Att använda ett material som inte rostar var viktigt eftersom delarna 

inte kräver lika mycket underhåll och de behöver inte bytas ut lika ofta. Det rostfria stålet är 

också hållfast och klarar därför de belastningar som kan komma att ansättas på maskinen. För 

utförligare beskrivning av vilket material som valts till de olika delarna se Bilaga 8. I 

konstruktionen svetsas flertalet delar samman och därför är det viktigt att dessa delar är av 

samma material eftersom svetsningen då går bättre. 

Till det lilla rör som vajern träs igenom valdes aluminium som material. Detta för att 

aluminium är lätt att bearbeta och har lägre densitet än stål. Eftersom det sitter monterat i 

bromsen var det önskvärt att röret inte var så tungt för att inte belastningen på bromsen skulle 

öka mycket.  

Locken höst upp på stommen valdes att göras i hårdplast, såväl som locket på 

handtagshållaren. Att just dessa delar valdes att göras i plast var för att metallock skulle vara 

komplicerade att tillverka och därmed mycket dyrare, plastlocken kan däremot formgjutas. 

Det skydd som finns trätt runt handtaget är av gummi. Att ha gummi över hantaget innebär att 

handtaget inte känns lika kallt att hålla i då det är kyligt i luften som om det var av metall. 

Gummit ger också ökad friktion vilket gör att det inte blir lika halt att hålla i som metall 

(Institutionen för maskinkonstruktion 2008). Gummit är även mjukare att hålla i än metall, 

vilket ger en mer komfortabel användning. En annan del som valdes att göras av gummi var 

skyddet för bromshandtagets hål, detta för att gummi är mjukt vilket krävs för den 

konstruktionen. Rotationsstoppen är delvis gjorda av stål men delen där pendlarna slår emot 

är av mjukt gummi. Detta för att stoppen inte ska orsaka ett abrupt stopp utan vändningen ska 

kännas mjuk och naturlig. Till bromsklossarna valdes stålförstärkt gummi, vilket brukar 

användas i cykelbromsar. Stålförstärkningen medför att friktionen blir större än om det bara 

vore gummi i klossen. Materialet tillåter även höga belastningar (GPA 2012).  

Det var önskvärt att maskinen skulle ha en färg som gör den mer attraktiv och inbjudande till 

användning. Olika färger diskuterades, men det önskades att maskinen skulle smälta in i 

omgivningen och inte vara allt för färgglad. En färg som återkommer ute i parker är en 

mörkgrön färg som finns på parkbänkar och lyktstolpar. Denna färg känns naturlig och 

smälter in med grönskan i park och natur, därför valdes en mörkgrön färg att användas till 

gångmaskinen. Alla delar utom de rörliga delarna på maskinen, det vill säga pendel och 

bromshandtag, färgas gröna. Bromshandtaget och pendeln är omålade för att skapa en 

kontrast mellan rörliga och fasta delar. Det valdes att inte måla dessa med en annan färg 

eftersom detta skulle kunna medföra att redskapet känns färgglatt och kanske barnsligt. 
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Delarna av plast och gummi är svarta för att visa att dessa delar är av ett annat material. 

Eftersom gummidelarna är av en annan färg sticker de ut och användaren blir mer 

uppmärksam på att de finns och att de är av ett mjukt material.  

5.4 Kommentarer från sjukgymnast 

När gångmaskinen var färdig diskuterades förändringarna som gjorts med sjukgymnast Carl-

Göran Furu. Furu hade inte testat gångmaskinen men utifrån bilder och samtal kunde han dela 

med sig av sin uppfattning. Rörelsen i själva gångmaskinen lämpar sig bäst för personer med 

sämre fysik och balans som kan ha svårt att gå, till exempel äldre. I andra fall ger vanlig gång 

eller gång på gångband en bättre och naturligare rörelse. Angående den pålagda tyngden 

påpekade Furu att svängningarna i pendlarna ökar av tyngden.  En broms som kan bromsa in 

den ökade svängningen är nödvändig så att användaren inte behöver använda sin kropp för att 

bromsa rörelsen.   
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6 RESULTAT 

I detta kapitel sammanfattas resultatet i en kravspecifikation. Utvecklade funktioner och 

dimensioner på gångmaskinen presenteras här. Återkoppling till tidigare ställda krav och 

önskemål görs också. 

6.1 Funktioner och komponenter 

Gångmaskinen som utvecklades fick funktioner som skulle åtgärda de uppfattade bristerna 

som fanns hos befintliga gångmaskiner. De viktigaste koncepten som utvecklades var ett 

motstånd och en skivbroms. Motståndet tog formen av en tyngd som placerades under 

fotplattan. Denna ska bidra till ökad träning eftersom momentet kring pendelaxeln ökar. 

Skivbromsen som utvecklades inspirerades av en cykelbroms med två hävarmar på vilka de 

monteras varsin bromskloss. Bromsskivan sitter på pendelaxeln och roterar därmed stelt med 

pendelrörelsen.  Bromsklossarna pressas mot skivan och bromsar pendelrörelsen. Det finns en 

broms till varje pendel och de monteras inuti stommen. Till båda bromsarna går ett 

gemensamt bromshandtag, vilket innebär att båda pendlarna bromsas lika mycket. Bromsen är 

dimensionerad så att den kan låsa bromsen vid 30 graders vinkel på pendlarna och en 

användarvikt på 100 kg. Denna funktion förbättrar kontrollen över redskapet och bidrar till 

användarsäkerheten. Denna lösning är enkel att använda och kräver inte att användaren ska 

göra några inställningar. En annan funktion som bidrar till användarsäkerheten och ökad 

kontroll är rotationsstoppet som konstruerats. Rotationsstoppets funktion är att förhindra att 

användaren sparkar för högt upp med benen. Pendlarna stoppas vid 60 grader från nolläget, 

som är i linje med stommen. Pendlarna lagras med varsitt glidlager med POM-bussning. Även 

bromshandtagets infästning i handtaget lagras med glidlager. För att bromsen ska fjädra 

tillbaka när bromshantaget släpps finns det fjädrar. Bromshandtaget dras tillbaka med en 

dragfjäder som monteras inuti handtagshållaren och bromsmekanismen trycks ut med en 

tryckfjäder som sitter mellan hävarmarna. Förankringen i marken sker med stolpe som gjuts 

fast i en betongkloss. Stolpen skruvas fast i stommen.  

Dimensioner på andra komponenter sattes utifrån antropometriska mått för vuxna svenskar 

men också efter dimensioner på andra komponenter, till exempel var stommens diameter 

beroende av bromsskivans dimensioner. Diameter på handtag och pendel baserades på 

befintliga maskiners mått. Dessa resonemang resulterade i att maskinen fick en totalhöjd på 

1350 mm och en bredd på 1130 mm. De skruvar som används är av varierande storlekar (M4, 

M6 och M8). 

Det material som används genomgående i maskinen är rostfritt stål, endast ett fåtal 

komponenter är i plast, gummi och aluminium. De delar som är fasta och inte rör sig, det vill 

säga stomme, rotationsstopp, handtagshållare och handtag, målas mörkgröna. Rörliga delar 

(pendlar och bromshandtag) är omålade. Plastlock och gummiöverdrag är svarta. Alla skruvar 

är av 8.8 stål.  

En sammanfattning av de viktigaste resultaten presenteras i form av en kravspecifikation i 

Bilaga 9 
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6.2 Återkoppling till krav och önskemål 

Under projektets gång har hänsyn tagits till att gångmaskinen ska nå upp till de på förhand 

ställda kraven och önskemålen, se Bilaga 3. 

Det hade satts upp ett krav på att maskinen skulle ha ett ha ett ökat motstånd jämfört med 

befintliga gångmaskiner. Detta åstadkoms genom att en tyngd på fem kilo placerades under 

fotplattan. Kravet på att pendelns vinkel inte får överstiga mer än 60 grader från mittstolpen 

uppnåddes genom ett rotationstopp. Stoppet konstruerades på ett sådant sätt att pendlarnas 

rörelse stoppas vid denna vinkel. Gångmaskinen är i sitt grundutförande anpassat efter 

antropometriska mått för vuxna svenskar men den kan anpassas efter olika populationer, 

vilket också var ett krav som hade ställts. Anpassningen kan enkelt göras då måtten på de 

komponenter som dimensionerats efter antropometriska data lätt kan anpassas efter olika 

mått. Ännu ett krav som ställdes på gångmaskinen var att den måste tåla svenskt klimat, vilket 

innebär att den bör kunna stå emot mycket nederbörd, smuts och vandalism. Materialen som 

valts till maskinen har varit sådana som står emot nederbörd bra. Skydd samt 

monteringslösningar har designats på ett sådant sätt att risken för att smuts tar sig in i 

maskinen minimeras och vandalism försvåras.  

Ett krav som ställdes men däremot inte uppfylldes var att flera maskiner skulle kunna byggas 

ihop.  

Det var önskvärt att kontrollen över maskinen skulle förbättras. Bromsen som konstruerades 

har som syfte att öka kontrollen över pendlarnas rörelse. Det önskades att maskinens design 

skulle vara attraktiv och att maskinen inte skulle se ut som en leksak. För att maskinen ska 

vara lättförståelig och användarvänlig har designen gjorts enkel. Detta inbjuder även till 

användning. Önskemål som fanns rörande trädetaljer har inte uppfyllts. De önskemål som 

fanns kring underhåll och tillverkning har funnits i åtanke när redskapet har utformats. Det 

finns luckor och lock som tillåter underhåll och montering av redskapet. Onödiga detaljer, 

som annars kan försvåra tillverkningen, har skalats av från konstruktionen.  

I problembeskrivningen ingick att utveckla tydliga instruktioner till gångmaskinen. Detta 

hanns inte med då fokus lades på konstruktionen.  
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I denna del diskuteras de resultat som presenterats och slutsatser av resultatet som 

framkommit dras. Hur arbetet med gångmaskinen kan fortskrida diskuteras också. 

7.1 Diskussion 

Hypotesen om att ökat motstånd skulle ge ökad kontroll stämde inte med de koncept som togs 

fram. Möjligtvis skulle ett motstånd som ges av friktion öka kontrollen. Det som gör att 

användaren känner kontroll över gångmaskinen är möjligheten att kunna påverka rörelsen. 

Detta sker med bromsen där det bromsande momentet beror på friktionen mellan bromskloss 

och skiva, därför skulle eventuellt någon annan typ av friktion i ett motstånd ge samma 

möjlighet. 

Testet som utfördes på en befintlig gångmaskin gjordes av en liten grupp på sju personer. 

Svaren från enkätundersökningen var samstämmiga; att motståndet var för litet och att 

motståndet över rörelsen bör öka. Detta stämde överrens med projektmedlemmarnas 

uppfattning och därför lades stor vikt på testresultatet när arbetet fortsatte in i 

konceptgenereringen. Dock var testgruppen liten och säkra slutsatser kan egentligen inte dras 

från ett sådant litet test. För att säkerhetsställa resultaten från testet hade en större 

undersökning behövt göras med många fler testpersoner och med flera maskiner av olika 

tillverkare.  

Angående testet med tyngd och fjädrar som monterades på en befintlig gångmaskin hade det 

kunnat göras på ett bättre sätt. Det var svårt att montera på fjädrarna så att de fungerade som 

de skulle i verkligheten. Resultatet från denna undersökning är därför inte helt i enlighet med 

hur kraftökningen skulle se ut i verkligheten. Därför skulle fjädrar kanske fungera bättre eller 

på ett annat sätt än vad testet visade och varit värt att arbeta vidare med. Att tyngden i 

verkligheten inte fick den funktion som det verkade med funktionsmodellen berodde på att 

pendelns tyngd i funktionsmodellen var mycket mindre än tyngden på låset. I det verkliga 

fallet vägde pendeln tillsammans med användare mycket mer än den pålagda tyngden. För att 

uppnå samma effekt i verkligheten som med modellen skulle den pålagda tyngden behöva 

vara mycket större. Detta innebär att tyngden skulle kräva väldigt stor plats, vilket inte skulle 

fungera att ha på en gångmaskin i verkligheten. 

Bland kraven och önskemålen på gångmaskinen är kontrollökningen endast ett önskemål. 

Detta för att kontrollökningen kan vara svår att sätta ett värde på som resultatet sedan kan 

jämföras mot för att verifiera om kravet uppnåtts. Ett krav var att flera redskap skulle kunna 

byggas ihop. Anledningen till att kravet inte uppnåddes är att bromsen tar upp så pass mycket 

plats i stommen att en stomme inte skulle rymma två bromsar. Ytterligare ett krav var att 

gångmaskinens delar skulle vara lätta att justera så att de passar till olika populationer. 

Pendeln med fotplattan kan anses som en del som är lite svårare att anpassa måtten på då den 

är lite mer komplicerad än till exempel handtaget. En uppdelad konstruktion av pendeln med 
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fler komponenter skulle göra det ännu lättare att anpassa gångmaskinen efter olika 

populationer. 

Det var viktigt att gångmaskinen skulle ha en snygg design, vilket inte kunnat utvärderas mer 

än efter projektmedlemmarnas tycke och smak. Den är enkel och stilren vilket skulle kunna 

uppfattas som tråkigt men ofta brukar stilrenhet vara något som tas väl emot. Färgen som 

används till de flesta delarna är en mörkgrön färg som mycket liknar den gröna färg som 

parkbänkar och lyktstolpar brukar målas med.  Eftersom en sådan färg används kommer 

maskinen smälta in mer i parkmiljöer eller dylikt. Detta borde tas emot positivt eftersom 

maskinen inte stör lika mycket som om den vore i någon utstickande färg.  

Gångmaskinen är överdimensionerad ur hållfasthetssynpunkt. Delvis för att befintliga 

gångmaskiner är överdimensionerade och för ge ett säkert och stabilt intryck av 

gångmaskinen. Lagret är överdimensionerat för en person som väger 100 kg.  Då lagret är 

mycket överdimensionerat räcker det att kontrollera hur lagret klarar en tyngd på 50 kg för att 

kunna avgöra att det håller för mycket större krafter. De mått som sattes utifrån 

antropometriska data utgick ofta från medelvärdet mellan män och kvinnors mått. Då kvinnor 

i de flesta fall är mindre än män ökar männens mått medelvärdet för hela populationen. 

Dimensionerna på gångmaskinen som utgått från medelvärden passar då bättre för kvinnor 

som är lite större än medel och män som är lite mindre än medel. 

Vinkeländringen i bromshandtaget blev ganska liten och en konstruktion där vinkeländringen 

blir lite större skulle kunna göras. En liten vinkeländring gör att rörelsen i bromshandtaget blir 

väldigt liten innan bromsen börjar verka och risken för en tvär inbromsning ökar.  

Gångmaskinens funktion utvärderades av en sjukgymnast som inte hade testat en gångmaskin 

likande den som utvecklades. En bättre utvärdering av gångmaskinen skulle fås om 

sjukgymnasten fått möjlighet att testa gångmaskinen. Då fokus i arbetet låg på konstruktionen 

och inte människa-gångmaskin-interaktion ansågs det inte vara värt att lägga ner mer tid på att 

hitta en sjukgymnast som testat gångmaskinen.  

7.2 Slutsatser 

Hypotesen om att ökat motstånd i gångmaskinen skulle ge användaren ökad kontroll visade 

sig vara felaktigt med de koncept som togs fram. Motstånd som ges av en extra tyngd på 

pendeln påverkar svängningen och gör redskapet svårare att bromsa med egen kraft.  

Målet om att öka gångmaskinens motstånd löstes genom att sätta en tyngd längst ner på 

pendeln. När tyngden sitter långt ifrån rotationsaxeln krävs ett större moment för att rotera 

pendeln. En tyngd som sitter högre upp på pendeln ger inte lika stor momentökning. Ett större 

moment kräver en större kraft för att sätta pendeln i rotation vilket ger mer träning. Kontrollen 

över gångmaskinen ges av en skivbroms som kan styras av användaren. Bromsen ökar 

användarvänligheten då pendlarna kan bromsas vid på och avstigning så att de inte svänger 

iväg. Ett litet avstånd mellan marken och fotplattorna bidrar också till att det är lättare att ta 

sig upp på gångmaskinen. 



57 

 

7.3 Fortsatt arbete 

Inom ramen för detta projekt har allt som kan göras med gångmaskinen inte rymts. Det finns 

rum för fortsatt arbete med gångmaskinen som att till exempel konstruera en mindre broms så 

att två bromsar får plats stommen. Detta skulle möjliggöra att flera redskap kan placeras 

bredvid varandra utan att ta upp så mycket yta. Även en broms som passar till en gångmaskin 

med två handtag i olika höjder kan utvecklas. 

För att gå till tillverkning med gångmaskinen behöver fler beräkningar på till exempel 

skruvarna i gångmaskinen göras. Livslängd på lager och bromsklossar är också viktiga att 

bestämma. En livscykelanalys kan göras för att utvärdera gångmaskinen ur miljösynpunkt 

med avseende på material och återvinning. Vidare skulle en ekonomianalys och 

marknadsundersökning göras för att avgöra om det är ekonomiskt fördelaktigt att tillverka 

gångmaskinen. 

  



58 

 

 



59 

 

8 REFERENSER 

1. Jensfelt, C. (2010) Utomhusträning för äldre: studie för planering av 

träningsmöjligheter i utemiljön, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby, ISBN 978-91-

86633-10-3. 

 

2. Vårt Göteborg (2008-08-18) Sveriges första utegym invigs i Angered, 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,sveriges_forsta_ute

gym_invigs_i_angered [2012-03-05]. 

 

3. Matlab (version 7.12.0.635) (2011) [Datorprogram] The MathWorks Inc. 

 

4. Solid Edge ST3 (2010) [Datorprogram] Siemens PLM software. 

 

5. Robert McNeal m.fl. (2011) Rhinoceros (version 4.9 SR9) [Datorprogram]. 

 

6. Hags Aneby AB (2012a) Health Walker, http://www.hags.se/products/sport-and-

fitness/1359-fitness/1458-gym-stations/8019536 [2012-03-02]. 

 

7. Huisman Hoveniers (2012) Air Walker, 

http://www.huismanhoveniers.com/en/flexibilo-products/sports-and-games/fitness-

equipment/budget-line/350-air-walker.html [2012-03-02]. 

 

8. Playfit (2012) Walker, http://www.playfit.de/en/fitness-equipment/fitness-equipment-

walker.html [2012-04-26]. 

 

9. Stockholm stad (2012a) Hitta och jämför alla utegym, http://www.stockholm.se/-

/Jamfor/?enhetstyp=96a67da3938b487eac3449b155cb277b [2012-03-05]. 

 

10. Stockholm stad (2012b) Pålsundsparkens utegym, http://www.stockholm.se/-

/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=a2942a36071046588ad8f29c52eb9ce6 [2012-03-05]. 

 

11. Aratron (2012) Dämpare. http://www.aratron.se/dampande [2012-04-12]. 

 

12. Hags Aneby AB (2012b) Health Walker säkerhetsområde, 

http://www.hags.se/sites/all/files/import/8019536/Bilder/thumb_8019536_Top.jpg 

[2012-04-09]. 

 

13. Bohgard, M. (red.) (2011) Arbete och teknik på människans villkor, 2:a uppl., Prevent, 

Stockholm, ISBN 978-91-7365-110-3. 

 

14. Pheasant, S. (2003) Bodyspace: anthropometry, ergonomics and design of work, 2. 

ed., Taylor & Francis, London, ISBN 0-7484-0067-2. 

 

15. CES Edupack (version 7.0.0) (2011) [Datorprogram] Granta Design ltd., Cambridge, 

UK. 

 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,sveriges_forsta_utegym_invigs_i_angered
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,sveriges_forsta_utegym_invigs_i_angered
http://www.hags.se/products/sport-and-fitness/1359-fitness/1458-gym-stations/8019536
http://www.hags.se/products/sport-and-fitness/1359-fitness/1458-gym-stations/8019536
http://www.huismanhoveniers.com/en/flexibilo-products/sports-and-games/fitness-equipment/budget-line/350-air-walker.html
http://www.huismanhoveniers.com/en/flexibilo-products/sports-and-games/fitness-equipment/budget-line/350-air-walker.html
http://www.playfit.de/en/fitness-equipment/fitness-equipment-walker.html
http://www.playfit.de/en/fitness-equipment/fitness-equipment-walker.html
http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=96a67da3938b487eac3449b155cb277b
http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=96a67da3938b487eac3449b155cb277b
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=a2942a36071046588ad8f29c52eb9ce6
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=a2942a36071046588ad8f29c52eb9ce6
http://www.aratron.se/dampande
http://www.hags.se/sites/all/files/import/8019536/Bilder/thumb_8019536_Top.jpg


60 

 

16. SKF (2012) SKF kompositlager: kompakta och underhållsfria, 

http://www.skf.com/files/597526.pdf [2012-05-02]. 

 

17. Institutionen för maskinkonstruktion (2008) Maskinelement Handbok, 2008 års uppl., 

Institutionen för maskinkonstruktion, KTH, Stockholm. 

 

18. Lindqvist, B. & Skogsberg, L. (2007) Power tool ergonomics: evaluation of power 

tools, 2. ed., Atlas Copco, ISBN 978-91-631-9900-4. 

 

19. Lesjöfors AB (2011) The spring catalogue, 

http://catalog.lesjoforsab.com/Default.aspx  [2012-05-08]. 

 

20. Hägg G., M., (2001) Handintensivt arbete: en belastningsergonomisk 

kunskapsöversikt gällande människans kapacitet och interaktion med verktyg och 

arbetsuppgifte, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, ISBN 91-7045-606-2. 

 

21. Hags Aneby AB (2012c) Platsgjutning, http://hags.se/page/anchoring-assembly-and-

inspection 30/4 [2012-04-26]. 

 

22. GPA Flowsystem AB (2012) Stålförstärkta gummipackningar, 

http://www.gpa.se/nytt-hos-gpa/staalfoerstaerkta-gummipackningar-gst/ [2012-05-05]. 

 

  

http://www.skf.com/files/597526.pdf
http://catalog.lesjoforsab.com/Default.aspx
http://hags.se/page/anchoring-assembly-and-inspection%2030/4
http://hags.se/page/anchoring-assembly-and-inspection%2030/4
http://www.gpa.se/nytt-hos-gpa/staalfoerstaerkta-gummipackningar-gst/


61 

 

Bilaga 1 – Mått på befintliga gångmaskiner 

Mått på befintliga gångmaskiner i Stockholm. Gångmaskinerna finns i Spånga, Kaknäs och 

Kattrumpstullen. 

Mått Benämning Spånga [mm] Kaknäs [mm] Kattrumpstullen [mm] 

Maxbredd i höfthöjd a 650 600 630 

Pendellängd b 910 790 700 

Handtagshöjd c 1130-1200 1050 970 

Handtagsbredd d 900 900 1000 

Handtagsdjup e 500 300 240 

Fotstöd – bredd f 125 130 125 

Fotstöd – längd g 345 305 310 

Ståbredd h 390 250 270 

Pendel – ytterkant 

fotplatta 

i 60 170 160 

Mark – platta j 190 180 420 

Mark – stomme k - 50 280 

Steglängd l - 780 350 

Maxvinkel m - 87 grader 45 grader 

Ø handtag Ø n 40 40 35 

Ø stomme Ø o 160 90 100 

Ø pendel Ø p 50 60 45 

Ø lager Ø q 105 60 60 

Måtten i tabellen definieras enligt figur på nästa sida. 
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Bilaga 2 - Test av träningsredskap, gångmaskin 

 

1. Var det lätt att förstå hur redskapet skulle användas? 

 

Hur lätt var det på en skala 0-10 där 0 är svårt och 10 är jättelätt. Markera med 

ett kryss på strecket. 

 

2. Var det lätt att ta sig upp på redskapet? 

 

Hur lätt var det på en skala 0-10 där 0 är svårt och 10 är jättelätt. Markera med 

ett kryss på strecket. 

 

3. Var det lätt att ta sig ner från redskapet? 

 

Hur lätt var det på en skala 0-10 där 0 är svårt och 10 är jättelätt. Markera med 

ett kryss på strecket. 

 

4. Kände du att du hade kontroll över redskapet? 

 

Hur stor var kontrollen på en skala 0-10 där 0 är ingen kontroll alls och 10 är 

full kontroll. Markera med ett kryss på strecket. 
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5. I vilka delar av kroppen kände du att du tränade? Markera med penna på bilden. 

 

Källa: Lind, C., Werdler, E. (2010) Händerna på monteringen: Ergonomiska effekter av ett 

förändrat arbetsupplägg, Skolan för teknik och hälsa, KTH, Flemmingsberg 

 

6. Skulle träningsupplevelsen kunna förbättras, i sådana fall hur? 

 

 

 

7. Övriga kommentarer 
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Bilaga 3 – Krav och önskemål 

Krav 

 Redskapet ska ha ett ökat motstånd jämfört med befintliga gångmaskiner 

 Vinkeln som pendlarna kan röra sig får inte överstiga 60 grader från mittstolpen 

 Flera redskap ska kunna byggas ihop för att ta mindre plats 

 Redskapet ska gå att anpassa efter olika populationer (Komponenterna som ska vara 

lätta att ändra, de ska vara raka rör/stavar som kapas i olika längder, de maskiner och 

material som används ska vara samma oavsett måtten) 

 Redskapet ska vara utformat utifrån antropometriska mått för vuxna svenskar 

Önskemål 

 Kontrollen över redskapet bör öka 

 Redskapet bör vara lätt att underhålla 

 Användarvänligheten/ lättförståeligheten bör öka 

 Redskapet bör ha en attraktiv design som inbjuder till vilja att använda redskapet och 

inte se ut som en leksak 

 Redskapet bör vara lätt att tillverka 

 Redskapet ska tillverkas med någon trädetalj 

 Redskapet ska utvärderas av sjukgymnast 

 Ska tåla svenskt klimat 
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Bilaga 4 – Test av koncept 

De värden som mättes upp med dynamometern för olika vinklar i testet vid Kaknäs. Värdena 

mättes med en och utan en pålagd tyngd och för tre olika fall för fjädrarna. Gradtalen då inget 

värde kunde uppmätas är markerade med ”-”. 

Grader Utan 

tyngd [kg] 

Med 7,89 kg 

tyngd [kg] 

Med fjäder 1, 

fäst nedtill [kg] 

Med fjäder 2, 

fäst nedtill 

[kg] 

Med fjäder 2, 

fäst upptill [kg] 

10 1,05 0,93 - - 1,64 

20 1,43 1,66 1,99 - 2,73 

30 2,26 2,67 11,60 10,40 3,36 

40 3,31 3,43 - 17,00 4,06 

50 4,05 4,90 - - - 

60 4,38 4,86 - - - 

70 4,55 5,60 - - - 

80 5,06 5,37 - - - 
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Bilaga 5 – Matlabkod 
clear all 
clc 
clf 

  
M=100/2;  %Användarens tyngd 

 
% Data från test vid Kaknäs 
m1=[0 1.05, 1.43, 2.26, 3.31, 4.05, 4.38, 4.55, 5.06];   % Kraft på pendeln 

utan extra tyngd. Kraften uttrycks som m där F=mg. 
m2=[0 0.93, 1.66, 2.67, 3.43, 4.9, 4.86, 5.6, 5.37];   % Kraft på pendeln 

med extra tyngd. Kraften uttrycks som m där F=mg. 
l=0.79;   %Pendellängd, gångmaskin Kaknäs 
g=9.82; % gravitationskonstanten 

  
%% Momentet utan och med extra tyngd uppe på pendeln 
alfa=[0:10:80];   %Pendelvinkel 
Moment=[]; 
Momentvikt=[]; 
n=1; 

  
for n=1:9;   %Beräknar momentet när man har en extra tyngd och när man inte 

har det 
    alfa1=alfa(n); 
    M1=m1(n);   % Massa utan extra tyngd 
    M2=m2(n);   % Massa med extra tyngd 
    Moment1=l*g*(M*sind(alfa1)+M1);   % Momentet för pendel utan extra 

tyngd 
    Moment=[Moment Moment1];            % Momentet utan extra tyngd lagras 
    Momentvikt1=l*g*(M*sind(alfa1)+M2);   % Momentet för pendel med extra 

tyngd 
    Momentvikt=[Momentvikt Momentvikt1];    % Momentet med extra tyngd 

lagras 
    n=n+1; 
end 
disp('Momentet i axeln utan exta tyngd på pendeln är i N/m') 
disp([alfa' Moment']) 
disp('Momentet i axeln med extra tyngd på pendeln är i N/m') 
disp([alfa' Momentvikt']) 

  
figure(1) 
plot(alfa,Moment, 'b' ,alfa, Momentvikt, 'm') % Graf där momenten jämförs 
legend('Moment utan extra tyngd', 'Moment med extra tyngd') 
xlabel('Vinkel i grader') 
ylabel('Moment i Nm') 
title('Moment i axeln')  
grid on 

  
%% Moment med fjäder 
alfan=[0,10,20,30,40];    % Pendelvinkel 
f1=[0 m1(1) 1.99 11.6 11.6];   % Kraft för pendeln med fjäder 1. Kraften 

uttrycks som m där F=mg. 
f2=[0 m1(1) m1(2) 10.4 17];   % Kraft för pendeln med fjäder 2. Kraften 

uttrycks som m där F=mg. 
f3=[0 1.64 2.73 3.36 4.06];   % Kraft för pendeln med fjäder 3. Kraften 

uttrycks som m där F=mg. 

  
Momentnn1=[ ]; 
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Momentnn2=[ ]; 
Momentnn3=[ ]; 

  
for nn=1:5;  % Beräknar momentet när man har en fjäder fäst vid pendeln 
    alfan1=alfan(nn); 
    fn1=f1(nn); 
    fn2=f2(nn); 
    fn3=f3(nn); 
    Momentn1=l*g*(M*sind(alfan1)+fn1);   % Momentet med fjäder fall 1 
    Momentn2=l*g*(M*sind(alfan1)+fn2);   % Momentet med fjäder fall 2 
    Momentn3=l*g*(M*sind(alfan1)+fn3);   % Momentet med fjäder fall 3 
    Momentnn1=[Momentnn1 Momentn1];     % Momentet med fjäder fall 1 lagras 
    Momentnn2=[Momentnn2 Momentn2];     % Momentet med fjäder fall 2 lagras 
    Momentnn3=[Momentnn3 Momentn3];     % Momentet med fjäder fall 3 lagras 
    nn=nn+1; 
end 

  
disp('Momentet i axeln med fjäder fall 1 är i N/m') 
disp([alfan' Momentnn1']) 
disp('Momentet i axeln med fjäder fall 2 är i N/m') 
disp([alfan' Momentnn2']) 
disp('Momentet i axeln med fjäder fall 3 är i N/m') 
disp([alfan' Momentnn3']) 

  
Moments=Moment(1:5);    % Momentet utan extra tyngd i samma vinkelintervall 

som mätningarna med fjädrarna 
Momentvikts=Momentvikt(1:5);    % Momentet med extra tyngd i samma 

vinkelintervall som mätningarna med fjädrarna 

  
figure(2) 
plot(alfan, Moments, 'k' ,alfan, Momentvikts, 'r', alfan, Momentnn1, 'b' 

,alfan, Momentnn2, 'm', alfan, Momentnn3, 'c')   % Momenten i pendelaxeln 

utan extra tyngd, med extra tyngd och med de tre olika fjäderfallen 
legend('Moment utan extra tyngd', 'Moment med extra tyngd','Moment med 

fjäder fall 1', 'Moment med fjäder fall 2', 'Moment med fjäder fall 3') 
xlabel('Vinkel i grader') 
ylabel('Moment i Nm') 
title('Moment i axeln')  
grid on 

  
%% Moment i axeln med vikt längst ner på pendeln 
mv=5; %kg, extra tyngd längst ner på pendeln 
ni=1; 
Momentviktp=[ ]; 

  
for ni=1:9; 
    alfa1=alfa(ni); 
    M1=m1(ni); 
    Momentvikt2=l*g*((M+mv)*sind(alfa1)+M1);   % Momentet i axeln då en 

tyngd är pålagd längst ner 
    Momentviktp=[Momentviktp Momentvikt2];     % Momentet lagras 
    ni=ni+1; 
end 

  
disp('Momentet i axeln med en extra tyngd längst ner på pendeln är i N/m') 
disp([alfa' Momentviktp']) 

  
figure(3) 
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plot(alfa,Moment,alfa,Momentviktp)  % Momentet utan pålagd tyngd och med 

pålagd tyngd längst ner på pendeln 
legend('Moment utan extra tyngd','Moment med extra tyngd längst ner på 

pendeln') 
xlabel('Vinkel i grader') 
ylabel('Moment i Nm') 
title('Moment i axeln') 
grid on 

  
%% Bromsen 
% Mått i meter, kraft i Newton 
Maxmoment=Momentviktp(4); % Det maximala momentet som behöver bromsas när 

pendeln har vinkeln 30 grader 
mys=0.6;   % Friktionstal mellan klossar och skiva 
Fm=300;   % Handkraft 

  
H2=0.12;   % Längd på bromsarm 
l1=0.016;   % Längd rotationspunkt-vajerfäste på bromshandtaget 
l2=0.07;    % Längd rotationspunkt-handtag på bromshandtaget 
r=0.05;     % Radie på bromsskivan 

  
mfj1=0.099; % tyngd av bromsarmar och bromsklossar i kg 
mfj2=0.331; % tyngd av halva handtaget i kg 

  
Ffj1=mfj1*g;    % Kraften som fjädern i bromsen ska klara när bromsen inte 

används 
Ffj2=mfj2*g;    % Kraften som fjädern i bromshandtaget ska klara när 

bromsen inte används 

  
% Fjäder 1, tryckfjäder 
ihop=11.7;  % Ihoptryckning av fjädern vid inbromsning i mm 
k1=0.173;   % Fjäderkonstant för fjäder 1, N/mm 
x1=Ffj1/k1;     %Förspänningen av fjäder 1 i mm 
f1=k1*(x1+ihop);    % Kraft från fjädern som verkar under inbromsning 

  
%Fjäder 2, dragfjäder 
k2=0.190;   % Fjäderkonstant för fjäder 2, N/mm 
x2=Ffj2/k2; %Förspänning av fjäder 2 i mm 
f2=k2*(x2+ihop);    % Kraft från fjädern som verkar under inbromsning 

  
disp(['Fjädern i bromsen ska förspännas ' num2str(x1) ' mm.']) 
disp(['Fjädern i bromshandtaget ska förspännas ' num2str(x2) ' mm.']) 
disp(' ') 

  
Fv=Fm*l2/l1-f1-f2;   % Kraft i vajern, beror av handkraft, geometri och 

fjädrar 
H1=H2*Fv/(Maxmoment/(r*2*mys));  % Längd bromskloss-fäste på bromsarmen 

beräknas 

  
disp(['Längden mellan bromsklossen och fästet på bromsarmen är ' 

num2str(H1) ' m']) 
disp(' ') 

  
dist=0.002; %Distans bromskloss-skiva 

  
drag=2*dist*H2/H1;   % Hur mycket vajern måste dras in 
vinkel=180-2*acosd((drag/2)/l2); % Med vilken vinkel handtaget måste dras 
upp 
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disp(['Vajern måste dras in ' num2str(drag) ' m under inbromsningen. 

Handtaget måste vinklas uppåt ' num2str(vinkel) ' grader.']) 
disp(' ') 

  
%% Lager 
d=40;   %mm, lagerdiameter 
b=50;   %mm, lagerbredd 
mm=50;   %kg, användartyngd 
mp=10;  %kg, pendeltyngd 
F=(mm+mp)*g;  %N, kraft 
p=F/(b*d);  % Radiellt yttryck på lagret 

  
disp(['Yttrycket på lagret är ' num2str(p) ' N']) 
disp(' ') 

  
%% Moment med den nya gångmaskinens mått 
M=100/2;  %Användarens tyngd 
l=0.86;   %Pendellängd 

  
alfany=[0:10:60];   %Pendelvinkel 
mv=5; %kg, extra tyngd längst ner på pendeln 
Momentny=[]; 
Momentviktny=[]; 
nj=1; 

  
for ni=1:7; 
    alfa1=alfany(nj); 
    M1=m1(nj); 
    Momentny1=l*g*(M*sind(alfa1)+M1);   % Momentet för pendel utan tyngd 
    Momentny=[Momentny Momentny1];            % Momentet utan tyngd lagras 
    Momentviktny1=l*g*((M+mv)*sind(alfa1)+M1);   % Momentet i axeln då en 

tyngd är pålagd längst ner 
    Momentviktny=[Momentviktny Momentviktny1];     % Momentet lagras 
    nj=nj+1; 
end 

  
disp('Momentet i axeln utan extra tyngd är i N/m') 
disp([alfany' Momentny']) 
disp('Momentet i axeln med en extra tyngd längst ner på pendeln är i N/m') 
disp([alfany' Momentviktny']) 

  
figure(4) 
plot(alfany,Momentny,alfany,Momentviktny)  % Momentet utan pålagd vikt och 

med pålagd vikt längst ner på pendeln 
legend('Moment utan extra tyngd','Moment med extra tyngd längst ner på 

pendeln') 
xlabel('Vinkel i grader') 
ylabel('Moment i Nm') 
title('Moment i axeln på den nya gångmaskinen') 
grid on  
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Bilaga 6 – Antropometriska mått 

Tabellen visar antropometriska mått för en svensk vuxen population 2008. Måtten är angivna 

för 5:e, 50:e och 95:e percentilen samt medelvärde i mm. De mått som används för att 

dimensionera redskapet är markerade med fetstil.  
 

Dimension 
Kvinnor Män 

5 % 50 % 95 % Medel 5 % 50 % 95 % Medel 

Höftbredd stående 333 372 413 370 309 362 403 363 

Höfthöjd 843 934 1018 933 920 999 1086 1002 

Armbågshöjd 957 1044 1130 1042 1020 1108 1181 1104 

Längd armbåge - handled 215 252 284 251 239 286 317 284 

Handlängd höger 165 179 194 179 178 193 210 193 

Handlängd vänster 165 179 195 179 178 194 212 194 

Bröstkorgsdjup stående 162 190 220 191 194 243 295 242 

Skulderbredd 390 425 467 425 437 478 520 476 

Handbredd höger 71 78 86 78 80 87 98 87 

Handbredd vänster 70 78 87 78 80 85 96 86 

Fotbredd höger 84 91 101 92 93 101 112 101 

Fotbredd vänster 83 90 100 91 90 100 111 100 

Fotlängd höger 223 243 263 242 245 266 286 265 

Fotlängd vänster 224 243 264 243 248 266 289 266 

Källa: Bohgard, M. (red.) (2011) Arbete och teknik på människans villkor, 2:a uppl., Prevent, 

Stockholm, ISBN 978-91-7365-110-3 
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Bilaga 7 – Sammanställning av dimensionering 

Alla mått som satts på gångmaskinen i dimensioneringen är sammanställda i tabellen nedan. 

Komponent Dimension Mått 

Pendel Längd 860 mm 

Diameter 50 mm 

Bredd mellan pendlar i höfthöjd 600 mm 

Fotplatta Bredd, invändig 137 mm 

Längd invändig 314 mm 

Bredd utvändig 145 mm 

Längd utvändig 322 mm 

Höjd från marken 150 mm 

Tyngd Massa 5 kg 

Bredd 60 mm 

Höjd 60 mm 

Längd 180 mm 

Lager Bredd 50 mm 

Innerdiameter 40 mm 

Ytterdiameter 44 mm 

Broms H1 41 mm 

H2 120 mm 

l1 16 mm 

l2 70 mm 

Skivdiameter 120 mm 

Handtag Höjd 1070 mm 

Djup 400 mm 

Bredd greppyta 617 mm 

Diameter 35 mm 

Diameter greppyta 40 mm 

Stomme Längd 1350 mm 

Innerdiameter 134 mm 

Ytterdiameter 140 mm 
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Bilaga 8 – Tabell över material 

Tabellen visar vilka material som använts till de olika komponenterna i gångmaskinen.  

Komponent Material 

Stomme Rostfritt stål 

Pendel Rostfritt stål 

Fotplatta + tyngd Rostfritt stål 

Ytterring på lager Rostfritt stål 

Handtag Rostfritt stål 

Handtagshållare Rostfritt stål 

Förankring Rostfritt stål, betong 

Fjädrar Rostfritt stål 

Bromshandtag Rostfritt stål 

Bromsskiva Rostfritt stål 

Hävarmar i broms Rostfritt stål 

Vajer Rostfritt stål 

Skruvar 8.8 Stål 

Rotationsstopp Rostfritt stål och gummi 

Hållare för vajerrör Rostfritt stål 

Vajerrör Aluminium 

Lock på stommen  Hårdplast 

Lock på handtagshållare Hårdplast 

Bromsklossar Stålförstärkt gummi 

Skydd runt handtaget Gummi 

Skydd för bromshantagets hål Gummi 
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Bilaga 9 – Kravspecifikation 

Nedan presenteras en kravspecifikation för den utvecklade gångmaskinen.  

 Gångmaskinen ska ha ett motstånd, i form av en tyngd, på 5 kg som placeras under 

fotplattan. 

 

 Gångmaskinen ska ha en skivbroms som kan låsa bromsen vid 30 graders vinkel på 

pendlarna och en användarvikt på 100 kg.  

 

 Det ska finnas ett rotationsstopp som begränsar vinkelutslaget till 60 grader.  

 

 Pendlarna ska vara lagrade med glidlager med POM-bussning. Lagren som ska 

användas har beteckningen PCM 404450M från SKF, ytterdiameter är 44 mm. 

 

 Det ska finnas fjädrar som fjädrar tillbaka bromshandtaget och bromsmekanismen när 

bromshandtaget släpps. Bromshandtaget fjädras med en dragfjäder med beteckningen 

EN 10270-3-1.4310 3709 från Lesjöfors AB. Bromsmekanismen fjädras med en 

tryckfjäder med beteckningen EN 10270-3-1.4310 2296 från Lesjöfors AB. 

 

 Förankring i marken ska ske med en stolpe som gjuts fast i en betongkloss och grävs 

ner i marken.  

 

 Maskinens ska ha en höjd på 1350 mm och en bredd på 1130 mm. 

 

 Maskinen ska genomgående vara i rostfritt stål. Andra material är skyddslocken som 

är av plast, handtagsöverdrag och pendelstopp som är av gummi och vajerröret som är 

av aluminium.  

 

 Delarana som inte rör på sig ska målas mörkgröna. Rörliga delar ska vara omålade, 

plastlock och gummidelar ska vara svarta.  

 

 Skruvarna som används ska vara 8.8 stål. 

 


