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     Matilda Bäckström 

Förord 
 
Detta arbete är en uppsats på C-nivå, 10 poäng, mot Luleå Tekniska universitet vid 
institutionen för arbetsvetenskap. Arbetet är den sista delen i min teknologie kandidat 
examen med ergonomisk design som huvudämne.  
   Mitt arbete utfördes på företaget Mercado Medic, där jag vill tacka alla som hjälpt mig 
med stort och smått och för alla erfarenheter arbetet gett mig. Jag vill också tacka min 
handledare och alla som ställt upp med tid och intresse vid mina intervjuer, särskilt Ulla 
Myhr som jag har lärt mig mycket av under arbetets gång. 
   Slutligen vill jag också tacka min morbror Ove Lagerqvist, utan hans stöd hade denna 
examen med största sannolikhet inte varit min. 
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Sammanfattning 
 
Arbetet syftar till att uppdatera och utveckla företaget Mercado Medic AB:s produkt, 
arbetsstolar för rörelsehindrade, främst barnstolen. 
   Real 9300 barn är en stol som riktar sig till funktionshindrade barn mellan 2 och 15 år. 
Till skillnad från vuxenstolen säljer inte barnstolen särskilt bra trots att den har lika bra 
sittegenskaper. Syftet med att uppdatera och förbättra barnstolen är att få fram en mer 
attraktiv barnstol som kan konkurrera på marknaden lika bra som vuxenstolarna gör.  
   Bengt Engström, ergonom som inriktat sig mot sittande för funktionshindrade, och 
Ulla Myhr, leg sjukgymnast som specialiserat sig på barn med CP, har båda varit med 
under stolens tidigare utveckling. Deras teorier har använts under arbetet.  
 
Arbetet med att ta fram koncepten i detta arbete har till vissa delar gjorts enligt 
produktutvecklingsprocessen, de delar som tas upp är Planering och Konceptutveckling, 
där intervjuer har varit en stor del av informationsinsamlingen. 
   Uppdragsformulering: Att utveckla nya, attraktiva, praktiska, säkra och hållbara delar 
till en låg kostnad. De nya delarna är ett armstöd, ett sidostöd, en spak och en 
bromspedal till stolen. Även en rekommendation på hur en stol för barn bör vara 
uppbyggd ska tas fram.  
 
Arbetet resulterade i tillverkningsritningar för fyra nya delar till stolen, och vissa 
rekommendationer för vidare arbete med barnstolen. 
   Armstödet får en enkel lösning där framförallt höjdinställningen och låsningen för 
höjden på armstödet har förbättrats. Det har också fått en snyggare, enklare form. 
   Sidostödet måste göras om för att passa på det nya armstödet. Förbättringar finns 
främst vid tillverkningen, där flera bearbetade delar har ersatts av endast två, som 
dessutom kan tillverkas på företaget. Detta medför också en enklare form än innan.  
   Spaken under armstödets fäste är beroende på formen på armstödet. Förbättringarna 
gjordes framförallt genom att minska risken för skada på grund av spakens utformning.  
   På bromspedalens fyra koncept gjordes ett strukturerat konceptval. Det konceptet som 
blev det slutliga resultatet vann på sin minskade risk för skada, sin enkelhet och sitt 
uttryck. 
 
Resultatet av arbetet är en början till en uppdaterad, bättre anpassad, säkrare, roligare 
och mer attraktiv stol för funktionshindrade barn i skolåldern. 
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Abstract 
 
The project concerns the development of the company’s products, working chairs for 
the physically disabled, with the children’s chair in focus. The project has taken place at 
the company Mercado Medic AB.  
   Real 9300 barn is a chair for disabled children between the age of 2 and 15 years. In 
contrast to the chair for adults the chair for children is not as popular despite its sitting 
advantages. The purpose to develop and improve the children’s chair is to obtain a chair 
more attractive to the market.  
   Bengt Engström, an expert in ergonomics and specialist in sitting for the physically 
disabled, and Ulla Myhr, physiotherapist who has children with CP as her specialty, 
have both influenced the chairs earlier development. Their theories have been used 
during the project.   
 
The concept generation has to some extent been done according to the product 
development process; regarding Planning and Concept development. During this 
process interviews have been the main source of information.  
   Mission statement:  To develop new, attractive, easy-to-use, safe and stabile parts to a 
low cost. The new parts are an armrest, a side support, a lever and a break pedal. A 
general recommendation for the concept of the entire children’s chair is also a part of 
the mission.  
 
The result of the project is drawings for all four parts, and recommendations for future 
work on the new children’s chair. 
   The armrest has a simple solution where the biggest improvement is on the height-
adjustment mechanism. It has also been given a more designed look and a simpler form.  
   The side support has to be adjusted to fit the new armrest. The improvements on this 
part is mainly on the manufacturing where several parts which demanded much work 
has been replaced by two, witch can bee manufactured by the company themselves. 
This also results in a simpler shape than before.   
   The lever is also dependent of the armrest, since it is attached underneath it. The new 
design on this part decreases the risk of injury and which was the most important 
improvement.  
   On the brake pedals four concepts were a structured concept choice made. The 
concept which was chosen had its advantages in decreased risk of injury, its simplicity 
and expression.  
 
The result of this project is the beginning of a new, better adapt, safer, more fun and 
from this hopefully a more attractive chair for physically disabled children in the age of 
6-15 years. 
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1. Inledning 
 
Arbetet är det avslutande projektet för examen, teknologie kandidat inom ergonomisk 
design, 120 p vid Luleå tekniska universitet. Det har bedrivits på Mercado Medic som 
ett utvecklingsarbete i samarbete med Leif Ohlsson, konstruktören på företaget. Arbetet 
syftar till att uppdatera företagets produkt, arbetsstolar för rörelsehindrade, i första hand 
för barn.  
 
 
1.1. Bakgrund 
 
Det är utmanande att jobba med design för funktionshindrade, eftersom befintliga 
standarder inte alltid går att använda som det är tänkt. Man har krav på enkel 
tillgänglighet på reglage, kanske inte bara för personen som sitter i stolen, brukaren, 
utan också för en anhörig eller vårdare. Även andra faktorer som smärta vid beröring av 
en för liten kontaktyta, svag muskelstyrka, en stark muskelstyrka, väldigt korta armar, 
problem med kroppskontroll, stelhet osv. har också betydelse. Med tanke på de speciella 
behov som många av dessa personer har borde alla hjälpmedel specialanpassas till just 
den personen som hjälpmedlet är till för. 
   För att kunna tillgodose så många av dessa individuella behov som möjligt medger 
Mercado Medics arbetsstol många olika valmöjligheter; man kan välja olika storlekar på 
stativ, sits, rygg och armstöd. Det är också möjligt att välja med hur stor vinkel sitsen 
kan tippas och om ryggstödet ska ha ett justerbart djup. Det finns också en mängd 
tillbehör såsom sidostöd, bålstöd, några olika sorters fotstöd, höftbälte och bord. 
 
Mercado Medic har startat arbetet med att förnya och förbättra sin stol med avseende på 
både funktion och design. År 2003 gjordes en ny serie av stoppade detaljer till sits, 
rygg, nackstöd och ett nytt armstöd. Det nya förbättrade sittsystemet, Ergomedic plus, 
ger ett bättre stöd och högre stabilitet, dessutom avlastas ryggen i större utsträckning än 
tidigare. Detta blev mycket populärt och innebar en ökad efterfrågan av företagets 
produkter. I samband med det nya populära sittsystemet vill företaget även uppdatera 
resten av stolen, ett nytt stativ/underrede har redan tagits fram till den nya kommande 
stolen. 
 
Förklaring av några återkommande begrepp i arbetet: 
Brukare: Den person som sitter i rullstolen och som rullstolen är utprovad eller avsedd 
för.1 
Grundmodell: Komplett hjälpmedel som består av komponenter och med funktioner 
som beskrivs i tillverkarens produktspecifikation. 
Komponenter: Delar som kan sättas samman till ett hjälpmedel. 
Tillbehör: Del som ändrar grundmodellens funktion. Tillbehör kan monteras som tillägg 
till eller i stället för del av grundmodell.2 
 
 
 

                                                 
1 Hjälpmedelsinstitutet (2001-09-15), s. 5(31) 
2 Hjälpmedelsinstitutet (2002-02-15) 
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1.2 Verksamhetsbeskrivning 
 
1.2.1 Företagsbeskrivning 
Mercado Medic AB startade i Sverige, på Lidingö 1971, där det fortfarande ligger. 
Företaget har 27 anställda och de tillverkar och säljer arbetsstolar för barn och vuxna. 
   Mercado Medic har sedan 2000 en holländsk ägare. Produkten tillverkas till största 
del i Sverige, men tillverkning sker också i Holland. Exporten av stolar går bland annat 
till Norge, Finland, Tyskland och Italien. Exportkontoret ligger i Holland. 
 
1.2.2 Produktbeskrivning 
Arbetsstolar är klassade som ett medicintekniskt hjälpmedel och ordineras till personer 
med rörelsehinder av hjälpmedelscentraler runt om i landet. Mercado Medics arbetsstol 
kallas för Real stolen. Företaget har 4 olika serier, Real 9000 - standard stolar, Real 
2000 - ståstödstolar, Real 6100 mobil - el-drivna stolar, och Real klinikstol - stolar 
speciellt framtagna för att användas på kliniker. Endast Real 9000 serien kommer att 
behandlas. 
 
Real 9000 serien består av inomhusstolar som är framtagna för ett funktionellt sittande 
under arbete, såsom att sitta bra vid matbord, vid ett skrivbord eller i skolan. De 
används även vid förflyttning inomhus. Företaget har valt att använda ett så kallat 
modulsystem, eller ett systemtänkande. Detta innebär att man kan välja olika storlekar 
på sits, ryggstöd och armstöd och vilka tillbehör man behöver, det ger möjligheter till 
individuell anpassning av stolen. 
   Real 9000 stolen har ett fyrbent X-stativ (fig. 1:1). Det andra stativet, H-stativet som 
är standard på barnstativet (fig. 2:1) ger extra god plats för benstöd. Det är även möjligt 
att ställa in vinkeln både på ryggstödet och på sitsen på stolen. Men för att kunna vinkla 
sitsen måste stolen ha ett annat fäste för sitsen, man kan välja ej vinkelställbar stol eller 
vinkelställbar stol. Detta har betydelse för höjden på armstödet då tillvalet med 
vinkelställbar sits bygger 50 mm i höjd under sitsen. 
   Armstöden (fig.1:2) är möjliga ställa in i höjdled med inställningsratten och går att 
sänka till sitsens höjd för en enklare i- och urstigning av stolen. Armstöden medger 
också en stabil uppresningshjälp. Rören till armstöden finns i olika längder: 323 mm 
och 383 mm, som ger höjden 300 mm från sitsen för vuxenstol utan vinkelställbar sits 
respektive med vinkelställbar sits. Ett extra långt rör, 423 mm, ger höjden 340 mm 
respektive 400 mm över sitthöjden. Inställningsratten som används till armstödet är en 
ratt med fyrkantiga former, diameter 70 mm (fig. 1:3). 
   Bromsen med individuella bromsben och kraftiga bromsgummin ger en god 
bromsfriktion (fig. 1:4). En stabil broms är mycket viktig när man sätter sig och reser 
sig ur stolen. 
    
Sitsen, ryggstödet och armstödsplattan är de mjuka delarna på stolen, de stoppade 
detaljerna. Med formen på sitsar och ryggstöd försöker man undvika att utsätta kroppen 
för tryckbelastning eller orsaka skador på muskler och skelett. Det finns även sitsar i 
tryckavlastande material. Höjdreglering av sitsen kan ske manuellt eller elektriskt.  
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Fig.1. Real 9000 standard. Ratt, nr 3, i förstoring. 

 
Målgruppen för barnstolen Real 9300 barn, är barn och ungdomar från 2 till 15 år, med 
rörelsehinder så som CP-skada, hjärnskador, neurologiska skador, svår spasticitet eller 
ofrivilliga rörelser. Stolen finns i skolmiljö, i hemmet, på fritids och under andra 
aktiviteter. 
   Real 9300 barn är en manuell stol som har mindre storlekar på sits och rygg än vad 
vuxenstolen har och ett H-stativ (fig. 2:1) med fotbroms (fig. 2:3). Armstödet (fig. 2:2) 
har högsta höjden 238 mm över sitsen, på en barnstol med sitsvinkel, och kan sänkas till 
sitsens höjd. Röret har höjden 323 mm och det är samma höjd som används till 
vuxenstol utan vinkelställbar sits. Armstödet har samma funktioner och en likadan 
inställningsratt som vuxenstolen. Till barnstolen rekommenderas att man använder en 
manuell vev till sitsvinkeln, körhandtag (fig. 2:4), en delad eller hel fotplatta (fig. 2:5) 
och ett höftbälte.  

 
Fig. 2. Real-9300 barn. 

 
Stolen har många tillbehör som bålstöd och knästoppar (fig. 2:6), sidostöd (fig. 3) och 
spak under armstöd (fig. 4) som rekommenderas till barnstolen. På barnstolen 
rekommenderas även att reglaget vänds bakåt för enklare hantering för anhörig eller 
vårdare till barnet.   
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Fig. 3. Sidostöd som fästs i armstödet.          Fig. 4. Spak för reglering av sitsens vinkel. 
 
1.2.2 Nulägesbeskrivning 
Mercado Medic har i stort sett varit ensamma på marknaden för arbetsstolar för vuxna. 
Företaget är fortfarande ett av de ledande på marknaden i Sverige men under de senaste 
åren har konkurrensen i branschen hårdnat med fler aktörer och lägre priser.  
   Till skillnad från vuxenstolen säljer inte barnstolen särskilt bra trots att den har lika 
bra sittegenskaper. Konkurrenterna gör roligare och smidigare barnstolar och tyvärr 
väljs ofta en god sittkomfort bort för en snyggare och smidigare stol.  
   ”Varken föräldrar eller barn vill använda en arbetsstol som ser väldigt handikappad 
ut”, säger Håkan Tjernström som är säljare på Mercado Medic. 
 
Ett nytt stativ finns (fig. 5) och det är detta som den nya stolen ska utgå från. Ett nytt 
armstöd är det första som måste göras eftersom det som finns i dag inte uppfyller ett av 
de viktiga kraven att armstödet ska gå att sänka ner till 0 mm över sitsen. Tillsammans 
med det nya stativet slår det gamla armstödet i stativet när det sänks.  
   Till barnstolen, med den rekommenderade vinkelställbara sitsen som bygger 55 mm 
under sitsen, används idag det lägre armstödsröret, som är 323 mm. Det ger 238 mm 
max höjd för armstödet från stolens sitthöjd. Barnstol utan en vinkelställbar sits är inte 
så vanligt, men det ger 293 mm max höjd på armstödskudden. Till armstödet följer 
vissa tillbehör, de som påverkas är sidostödet som är fäst i armstödsrören och spaken 
som sitter under armstödet.  
   Det nya stativet saknar en bromspedal som ska finnas som tillbehör, detta 
rekommenderas alltid som broms till barnstolen.  
 

 
Fig. 5. Det nya stativet.  
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De delar som tas upp i detta arbete är: 
 
Armstöd – komponent (fig. 2:2) 
Armstödet ska passa i det nuvarande fästet under sitsen. Det ska passa till det nya 
stativet. Armstödet ska ha högsta höjden 300 mm från sits till armstödsplatan och 
minsta höjd 0mm. Breddjusteringen av armstöden ska vara 90 mm ut från sitsen för 
varje armstöd. Inställningar som är enkla att förstå och lätta att göra krävs. Armstödet är 
höj- och sänkbart med en inställningsratt (fig. 2:3). 
 
Sidostöd – tillbehör (fig. 3) 
Sidostödet ska fästas i det nya armstödet. Det ska vara ställbart med en vinkel in/ut, 
upp/ner och ha ett ställbart djup. Sidostödet träs, som idag, på armstödsrören. 
Inställningar som är enkla att förstå och lätta att göra krävs. Inställningar kan göras i 
höjd - upp och ner på armstödsbågen, bredd - längs fyrkantsröret, och djup – utmed 
sidan på sitsen. 
 
Spak - tillbehör (fig. 4) 
Spaken ska fästas i det nya armstödet. Den ska passa alla längder på armstödskuddar. 
Den ska ha symboler för funktionen, dvs. att höja eller att vinkla sitsen. Det ska också 
vara möjligt att ha spaken antingen framåt eller bakåt på armstödet, bra om det är 
möjligt att ha åt båda hållen samtidigt. På barnstolar rekommenderas att vända reglagen 
bakåt för att det ofta inte är barnet som ställer in stolen. Spaken ska inte heller vara i 
vägen eller utgöra någon risk för skada.  
 
Bromspedal – tillbehör (fig. 2:3) 
Bromspedal som används till att bromsa stolen med foten, rekommenderas till 
barnstolen. Pedalen ska passa till det nya stativet. Den ska gå att montera i efterhand. 
Den ska vara enkel att använda, enkelt att förstå användningsområdet, bör ha en symbol 
som visar funktionen. Den ska inte orsaka fysiska skador. En enkel användning av 
pedalen är ett krav. 
 
 
1.3 Syfte och mål  
 
Det övergripande syftet är att få fram en mer attraktiv barnstol som kan konkurrera på 
marknaden lika bra som vuxenstolarna gör.  
   Syftet med arbetet är att ta fram ett nytt armstöd och bromspedal till det nya stativet. 
Dessa delar är beroende av det nya stativet på ett sätt som inte de andra komponenterna 
och tillbehören är. Sidostödet och spaken under armstödet, som är direkt beroende av 
armstödets utformning, ska också tas fram. 
   Komponenterna och tillbehören tas i första hand fram till barnstolen, men delarna 
kommer även att anpassas för att användas på standardstolen för vuxna. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Den medicinska produkten som Mercado Medic AB tillverkar klassificeras som en 
Aktiv terapeutisk produkt enligt Läkemedelsverket och tillhör skyddsklass II och 
skyddstyp B.3 
   Här följer en kort beskrivning av de standarder och krav som har betydelse för 
utformningen av produkten. 
 
1.4.1 Standarder   
Standarderna behandlar endast grundmodellen, men alla allmänna rekommendationer så 
som säkerhet och krav på mått ska naturligtvis tas hänsyn till. Detta gäller även på 
tillbehören till stolen. För spaken under armstödet finns det inte några specifika krav, 
men krav finns för spakar och inställningsmöjligheter i allmänhet. Sidostöd och 
bromspedal finns ej nämnda i standarden på grund av att de klassas som tillbehör. För 
alla standarder som Mercado Medics produkt måste uppfylla, se bilaga 2. 
 
1.4.2 Externa krav 
Hjälpmedelsinstitutet ställer krav på vad en sittmöbel för funktionshindrade vuxna ska 
bestå av. Se bilaga 1 för väsentliga krav. Det är hjälpmedelsinstitutet krav som ska 
uppfyllas för att produkten ska vara ett godkänt hjälpmedel och detta gör att 
hjälpmedelscentralerna runt om i landet kan ordinera dem till funktionshindrade med 
finansiering från landstinget. Måtten som stolarna ska uppfylla finns i standarden SS EN 
1335 (bilaga 1). Produkterna ska dessutom vara anmälda till Hjälpmedelsinstitutet och 
vara CE-märkta enligt Läkemedelsverket föreskrifter LVFS 2001:6 (bilaga 2).4 
 
1.4.3 Interna krav 
Kraven från Mercado Medic är god säkerhet och hållbarhet, detta gäller allmänt på alla 
delar. I och med att företaget CE-märker sin produkt är de också skyldiga att anmäla 
alla avvikelser hos produkten. 
   En låg kostnad är också ett viktigt krav, ingen ny del bör överskrida kostnaden för den 
nuvarande delen. Detta krav utgör också en begränsning på materialval. Mercado Medic 
har arbetat i stål och vill fortsätta med det eftersom det är billigt och företaget har en väl 
inarbetad relation med sina nuvarande leverantörer. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter, LVFS 2 001:6  
4 Hjälpmedelsinstitutet (2002-02-15) 
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2. Teori 
 
2.1 Statistik - Rörelsehinder 
 
2.1.1 Rörelsehinder hos barn och ungdomar 
År 2001 bestod åldersgruppen 2-17 år i Sverige av 1,75 miljoner barn och ungdomar. 
Tillsammans utgjorde de 20 % av befolkningen. 
Antal barn och ungdomar år 2000 i åldern 2-17 år som har någon långvarig sjukdom 
eller något funktionshinder som medfört måttliga till svåra besvär: 

- Autism 1 500-2 300 
- Synskada 2 200 
- Diabetes 5 000 
- Talfel 7 000 
- Rörelsehinder 7 000 
- Hörselskada 8 800 
- Epilepsi 10 500 
- Mag-tarmbesvär 18 000 
- Astma 35 000 
- Läs- och skrivsvårigheter 90 000-170 000 

 
Totalt har 225 000 barn och ungdomar 2-17 år en långvarig sjukdom eller något lindrigt 
till svårt funktionshinder, dvs. 13 % i åldersgruppen.5 
 
2.1.2 Cerebral Pares - en vanlig orsak till rörelsehinder hos barn 
Cerebral pares (av cerebral nylat. cerebra´lis 'hörande till hjärnan', av ce´rebrum 
'hjärna' och grek. pa´resis kraftlöshet', 'förslappning') 6 
 
Symtomen är huvudsakligen mer eller mindre utbredd förlamning i en del av hjärnan 
med ofrivilliga rörelser som följd. Även dålig koordination av rörelser och tal, ataxi, 
varierande muskeltonus, s.k. tonusväxling, och nedsatt syn förekommer. Ungefär 
hälften av personer med cerebral pares (CP) är intellektuellt retarderade. Symtomen kan 
variera från knappt märkbara till fullständigt handikappande.7 
   Cerebral pares är ingen enhetlig diagnos utan ett samlingsbegrepp för olika tillstånd 
vilkas gemensamma nämnare är ett förvärvat rörelsehinder som barn, orsakat av en 
skada i den då ännu omogna hjärnan. Totalt har 2 barn på 1 000 cerebral pares i Sverige, 
dvs. totalt ca 4 300 barn och ungdomar 0–19 år. Det är okänt hur stor gruppen vuxna 
med CP-skada är. Troligen rör det sig om minst 4 000 personer. 
   En CP-skada är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. I en 
undersökning av livssituationen för barn och ungdomar med rörelsehinder upp till 15 år 
framgick det att drygt 40 % hade diagnosen CP. Förståndshandikapp förekommer hos 
ungefär 30 % av de här barnen och ungdomarna. Vidare har 50 % språk- eller tal 
störning, 25 % har epilepsi och över hälften har synsvårigheter.8 
 

                                                 
5 Hjälpmedelsinstitutet (best nr 02304) Så många barn…  
6 http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=142948&i_history=1 2005-08-15 
7 http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=142953 2005-08-05 
8 http://www.hi.se/statistik/cerebral_pares.shtm 2005-08-05 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=142948&i_history=1
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=142953
http://www.hi.se/statistik/cerebral_pares.shtm
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2.1.3 Retts syndrom - en ovanlig orsak till rörelsehinder hos barn 
Retts syndrom tillhör en av de många handikapp som klassas som små och mindre 
kända handikappgrupper. Med små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga 
sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 
100 personer per miljon invånare. 
    
Retts syndrom är en komplex utvecklingsstörning som leder till en kombination av 
svåra funktionsstörningar. Sjukdomen i sin klassiska form finns i stort sett bara hos 
flickor/kvinnor. 
   Symtomen börjar visa sig vid 1-1,5 års ålder hos flickor som fram tills dess uppfattats 
som normalt utvecklade. Karaktäristiskt för Retts syndrom är att sjukdomsutvecklingen 
följer ett visst förlopp. Oftast innebär det fullt utvecklade syndromet ett svårt 
flerhandikapp med kommunikationshinder, epilepsi, oförmåga till viljemässigt 
motoriskt agerande, rörelsehinder samt brist på kontroll av och samverkan mellan 
andning, blodtryck och puls. 
   I Sverige föds i genomsnitt 4 flickor varje år som utvecklar syndromet i sin klassiska 
form. Inkluderar man dem som uppfattas ha mera ovanliga varianter av syndromet blir 
siffran något högre. Förekomsten hos befolkningen är i Sverige för syndromet i sin 
helhet 1:10 000 flickor/kvinnor. Totalt hade över 230 flickor/kvinnor (födda 1941-1998) 
diagnostiserats i Sverige 2001. Över 2/3 uppfyller de ursprungliga, klassiska 
diagnoskriterierna. Av de övriga har de flesta lindrigare varianter och några få har andra 
mera sällsynta former av sjukdomen.9 
 
 
2.2 Ergonomi - Rörelsehinder 
 
2.2.1 Bengt Engström om ergonomi för sittande i rullstolar 
Bengt Engström är ergonom och har specialiserat sig på sittande i rullstol för personer 
med funktionshinder. Han har också varit med vid framtagningen av det nya mer 
anatomiska sittsystemet på Mercado Medic, Ergomedic plus. Här följer Bengts teorier 
om varför man bör ha en anatomiskt formad sits, och om fördelarna med att använda en 
lätt framåtlutad sits. 
 
En plan sittyta blir för de flesta i det långa loppet obekväm att sitta på, på grund av ett 
högt tryck mot sittbenknölar och andra känsliga beniga partier. Plana fasta ytor sägs 
underlätta upprätt aktivt sittande bättre än mjuka ytor, detta beror på bäckenets position. 
En mjuk sittenhet gör att sittbensknölar och korsben ”sjunker in” mer än om sittenheten 
är hård. Det får till resultat att bäckenets normala tendens, att tippa bakåt, ökar. 
Bäckenet och låren behöver stabilitet samtidigt som trycket fördelas över ytan. En 
anatomiskt formad, stadig sits ger ofta en effektiv tryckfördelning och god stabilitet. En 
anatomisk form följer skelettet. Den fördelar trycket mot låren och sittbensknölarna 
effektivare.10  
   En konstant framåttippad sits kräver att den som sitter har god funktion i sin 
överkropp. Om funktionen i överkroppen inte fungerar bra faller hon eller han framåt av 
trötthet efter en stund, börjar trycka sig mot ryggstödet, och/eller kanar ner på sitsen för 
att skapa mer stabilitet. Det är alltid en fördel och ibland ett krav att en framåttippad sits 

                                                 
9 http://www.sos.se/smkh/1996-29-010/1996-29-010.htm  2005-06-28 
10 Bengt Engström (2002), s. 86-87 

http://www.sos.se/smkh/1996-29-010/1996-29-010.htm
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har en god anatomisk form. Utan en formad sits behöver man eliminera tendensen att 
kana ner, antingen via stöd för fötterna i golvet eller via stöd mot underbenen.  
   Varför den framåtvinklade sitsen så ingående behandlas är på grund av de fantastiska 
möjligheterna att ge bättre förhållanden för överkroppens balansering. Många personer 
med funktionsnedsättningar (även grava nedsättningar) kan dra stor fördel av att sitta på 
en lätt framåtvinklad och väl formad sits, se fig. 6.11 
 

 
6a) En bakåt vinklad sits ökar bäckenets 

tendens att tippa bakåt. Ryggradens 
tendens att kollapsa ökar. När sitsen är 
rundad under bäckenet och plan under 

bäckenet förstärks detta. 

6b) När sitsen som vinklas framåt har en 
anatomisk form kan upplevelsen att ”det 
lutar framåt” helt upphöra. Bäckenet blir 
framåttippat och ryggraden stimuleras att 

sträcka upp. 
Fig. 6. Illustration över fördelarna med en framåtlutad sits. 12 

 
 

2.2.2 Ulla Myhr och grunden till Real 9300 barn 
Ulla Myhr är pensionerad universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, inst. för 
hälsovetenskap. Hennes doktorsavhandling, On factors of importance for sitting in 
children with cerebral palsy (1994), behandlar funktionellt sittande för barn med CP. 
   Under ett samarbete mellan Ulla Myhr och Mercado Medic, i samband med Ullas 
avhandling, togs en ny barnstol fram: Real 9300 barn. Ulla har främst varit med och 
tagit fram H-stativet, de plana fotplattorna och höftbältet. Här följer Ullas teorier om hur 
barn med CP kan sitta funktionellt: 
 
Ett funktionellt sittande definierades som en position där barnet i sittande kan ha 
kontroll över sin kropp och använda sina armar och händer på bästa sätt. Faktorer som 
är viktiga vid en funktionellt sittande position för barn med cerebral pares är att 
bäckenet är stabiliserat i ett neutralt eller framåtlutande läge med särade ben och med 
tyngdpunkten för överkroppen framför sittbensknölarna. Det är också viktigt att barnet 
har ett ryggstöd som stöder bäckenet samt att fötterna kan förflyttas bakåt under sitsen 
när barnet lutar sig framåt för att utföra uppgifter vid ett bord. 
Konkret för sittandet och stolen innebär detta: 

- Bäckenet i neutralläge eller framåttippat 
- Vikten lika fördelad över sittbensknölarna 
- Överkroppen framför rörelseaxeln (markerad vid sittbensknölarna) 

                                                 
11 Bengt Engström (2002), s. 83-84 
12 Bengt Engström (2002) s. 121 

a) b) 
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- Höftbälte – fäst under stolsätets bakre hörn 
- Abduktionsortos – håller benen isär och utåtroterade 
- Fötterna stöder mot fotplatta eller golv 
- Fotplattorna – parallella med golvet 
- Inga hinder för fötternas förflyttning bakåt13 

 
Resultaten från Ulla Myhrs olika studier visade att ofördelaktiga effekter av spasticitet 
och/eller patologiska reflexer minskade. Barnen kunde utföra sina uppgifter bättre med 
sina armar och händer när de satt enligt principerna för en funktionell sittställning. Se 
fig. 7a för en illustration över ett funktionellt sittande och fig. 7b och c för ett icke 
funktionellt sittande. 
 

 
A: Tyngdpunkten för överkroppen B: Rörelseaxeln vid sittbensknölarna C: Nackstödet 

7a) När tyngdpunkten för 
överkroppen befann sig framför 
sittbensknölarna reducerades 
antalet patologiska/spastiska 
rörelser och den posturala 

kontrollen förbättrades. 

7b) Tyngdpunkten 
befinner sig bakom 

rörelseaxeln. 
 

7c) När tyngdpunkten för 
överkroppen befann sig bakom 

stödpunkten var antalet 
patologiska rörelser flest och 

den posturala kontrollen sämst. 
 

 
Fig.7. En illustration över sittande för barn med cerebral pares. 14 

 
Bland de tio barn med cerebral pares som följdes upp fem år efter att de först ha blivit 
introducerade till det funktionella sittandet satt åtta av dem fortfarande enligt 
riktlinjerna för ett funktionellt sittande, de barnen hade genomgått en liten men 
betydande förbättring, de två andra hade försämrats.15 
 
 

                                                 
13 Ulla Myhr (1997)  
14 Ulla Myhr (1994) s. 38 
15 Ulla Myhr (1994) s. 53–54 
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2.3 Antopometri 
 
Antopometri är den del av vetenskapen om människan som behandlar kroppsmåtten, 
speciellt de mått som beskriver kroppens storlek, form, styrka och arbetskapacitet. Detta 
är av intresse när en arbetsplats eller en produkt ska utformas.16 
 
Eftersom det finns så få tillfällen då det är möjligt att tillverka produkter som passar en 
specifik person är det bra om det går att tillverka produkter som passar så många som 
möjligt. De antopometriska värdena är en riktlinje för vilka mått en människas kropp 
har, i varje tabell ges ett medelvärde och standardavvikelse för varje mått. Olika 
nationaliteter har varierade kroppsmått och så även olika kön i olika åldrar, så att se till 
att populationen för tabellen stämmer bra överens med målgruppen är viktigt för 
resultatet.17 
 
2.3.1 Måtten för armstödet 
Ett armstöd kan ge ett extra stöd för hållningen (postural support) och vara ett 
hjälpmedel vid uppresning och vid att sitta ner i stolen. Armstöden bör ge stöd åt 
underarmens mjukdelar, om inte armstödet är väl vadderat ska det inte verka vid de 
beniga delarna vid armbågen där mycket känsliga nerver ligger nära huden. Ett glapp på 
ca 100 mm mellan armstödet och ryggstödet kan därför vara önskvärt.  
   Om stolen används med ett bord ska inte armstöden förhindra tillgången till bordet. 
Armstödet ska i detta fall inte överskrida avståndet 350 mm framför ryggstödet. Ett 
armbågsstöd som är något lägre än höjden som armbågen har vid sittande är att föredra 
jämfört med ett som är högre om en avslappnad position ska uppnås. Ett armstöd 200-
250 mm ovanför sitthöjden passar generellt sett.18 
 
 Tabell 1. Höjden från sittytan till armbågen för barn och ungdomar.19 

Sitthöjd – armbåge 5 percentilen 50 percentilen 95 percentilen 
2 år pojkar   105 mm 140 mm 175 mm 
2 år flickor 105 mm 130 mm 155 mm 
6 år pojkar  130 mm 170 mm 210 mm 
6 år flickor 125 mm 160 mm 195 mm 
15 år pojkar  170 mm 225 mm 280 mm 
15 år flickor 180 mm 225 mm 270 mm 

 
Tabell 2. Höjden från sittytan till armbågen för vuxna.20 

Sitthöjd – armbåge 5 percentilen 50 percentilen 95 percentilen 
Män – Sverige 175 mm 225 mm 275 mm 
Kvinnor – Sverige 165 mm 215 mm 265 mm 
Män – England 195 mm 245 mm 300 mm 
Kvinnor - England 180 mm 230 mm 275 mm 

 

                                                 
16 Stephen Pheasant (1996) s. 6-7 
17 Stephen Pheasant (1996) s. 174-175 
18 Stephen Pheasant (1996) s. 78 
19 Stepehen Pessant (1996) s. 197, 201, 210 
20 Stephen Pheasant (1996) s. 184, 185, 179 
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2.3.2 Måtten för spaken under armstödet 
Det finns två stora typer av handgrepp: kraftgrepp och precisionsgrepp. Det finns 
riktlinjer för hur handtag av olika slag bör utformas, men dessa är mer ”common sense” 
än baserat på vetenskapliga studier.  

- Handtaget bör inte ha några skarpa kanter.  
- En platt, kantig, form är mindre bekväm men fungerar lika bra som en rund, så 

länge kanterna har en lämplig radie.  
- Strukturen på ytan bör inte vara så slät att den blir hal och inte heller så skrovlig 

och ojämn att den riskerar att skada.  
 
Syftet med ett handtag är att överföra en kraft från användaren till verktyget eller 
objektet. Som en allmän gällande regel kan sägas vara att optimera kraftöverföringen är 
att optimera handtagets design.21 
 
Tabell 3. Längden för en hand och långfinger för en vuxen.22 

Handens längd 5 percentilen 50 percentilen 95 percentilen 
Män 173 mm 189 mm 205 mm 
Kvinnor 159 mm 174 mm 189 mm 
Långfingrets 
längd 

5 percentilen 50 percentilen 95 percentilen 

Män 64 mm 72 mm 79 mm 
Kvinnor 40 mm 47 mm 53 mm 

 
2.3.3 Måtten för bromspedalen 
Måtten för längden och bredden av foten kan användas för att se hur stort utrymme en 
fot behöver och för att utforma pedaler. Eftersom skor används för det mesta kan man 
med fördel lägga till 30 mm för skor på längden och 10 mm på bredden för måttet på 
foten.23 
 
Tabell 4. Längden och bredden för en fot för en vuxen. 24 

Fot längd  5 percentilen 50 percentilen 95 percentilen 
Män - England  245 mm 265 mm 290 mm 
Kvinnor – England 215 mm 235 mm 255 mm 
Män – Sverige 240 mm 265 mm 290 mm 
Kvinnor - Sverige 225 mm 245 mm 265 mm 
Fot bredd 5 percentilen 50 percentilen 95 percentilen 
Män - England  90 mm 100 mm 110 mm 
Kvinnor – England 80 mm 90 mm 100 mm 
Män – Sverige 85 mm 95 mm 105 mm 
Kvinnor - Sverige 85 mm 95 mm 105 mm 

 

                                                 
21 Stephen Pheasant (1996) s. 86-87 
22 Stephen Pheasant (1996) s. 84-85 
23 Stephen Pheasant (1996) s. 42 
24 Stephen Pheasant (1996) s. 180, 184 
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3. Metod och genomförande 
 
Arbetet med att ta fram koncepten i detta arbete har till vissa delar gjorts enligt 
produktutvecklingsprocessen som Karl T. Ulrich och Steven D. Epinger tar upp i sin 
bok Product design and Development, 3:ed, (2004). De delar som tas upp ur 
produktutvecklingsprocessen är Planering och Konceptutveckling. I 
konceptutvecklingen ingår följande punkter: identifiering av kundbehov, 
produktspecifikation, konceptgenerering och konceptval.  
 
 
3.1 Planering 
 
För att få en strukturerad framtagning av den nya produkten identifieras 
produktmöjligheterna, företagets strategi beaktas, en tidsplan upprättas och utifrån dessa 
tas en uppdragsformulering fram. 
 
3.1.1 Identifiering av produktmöjligheter 
Genom samtal med nyckelpersoner på Mercado Medic identifieras 
produktmöjligheterna. Här följer korta sammanfattningar: 
 
Stephan du Reés, VD och handledare, samtal 2005-06-14 och löpande 

- Designen (utseendet) är viktigt!  
- Barnen ska känna sig bekväma i skolmiljö med sin stol, tänk också på 

övriga familjen, stolen finns ofta i hemmen. 
- Säkerhet och hållfasthet är mycket viktigt. 
- Den nya arbetsstolen får inte överskrida kostnaden för den befintliga. 

 
Leif Ohlsson, konstruktör, samtal löpande under arbetet 

- Priset för att tillverka stolen ska vara lågt. 
- Ska vara enkel att tillverka. 
- De nya delarna till barnstolen bör kunna användas till vuxenstolen. 
- I första hand måste ett nytt armstöd göras för att så snart som möjligt 

kunna sälja det nya stativet. 
 
Andreas Teske, konstruktör och kvalitetsansvarig, samtal 2005-06-14 och löpande 

- Bättre reglage och inställningsmöjligheter än vad som finns idag på 
stolen. 

- Stålrör bör användas - annars blir det för dyrt. 
- Tänk på att den ska vara enkel att montera. 
- En ny fräsch barnstol behövs! 

 
3.1.2 Företagets strategi 
Företagets strategi tas i beaktande för att få en uppfattning om vad som är möjligt att 
göra och vad företaget önskar, detta med stor vikt på målgruppen och ekonomin. 
Företagets strategi är att hålla en hög säkerhet och kvalitet till en låg kostnad. Det ska 
också till viss utsträckning vara möjligt att använda nya och gamla delar av stolen 
tillsammans, detta för att göra det möjligt att rekonditionera stolen och det ger också en 
möjlighet att enkelt anpassa stolen efter nya förutsättningar.  
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3.1.3 Tidsplan för arbetet  
Med handledare på Luleå Tekniska Universitet och handledare och konstruktör på 
Mercado Medic planeras upplägget på arbetet. En tidsplan upprättas, tillsammans med 
en handlingsplan för arbetet. 
   Tidsplanen omfattar 10 veckors heltidsarbete/studier för att färdigställa denna C-
uppsats på företaget Mercado Medic. Under denna tid har även konstruktör Leif 
Ohlsson till viss del arbetat med utvecklingen av produkten, han har även till stor del 
handlett arbetet.  
 
3.1.4 Uppdragsformulering 
Utifrån önskemål och de förutsättningar som finns för uppgiften tas en enklare 
uppdragsformulering fram. 
 
Uppdragsformulering: Att utveckla nya, attraktiva, praktiska, säkra och hållbara delar 
till en låg kostnad. Även en rekommendation på hur en stol för barn bör vara uppbyggd 
ska tas fram. De nya delarna är ett armstöd, ett sidostöd, en spak och en bromspedal 
 
 
3.2 Konceptutveckling 
 
3.2.1 Identifiering av kundbehov 
Under arbetet har ostrukturerade intervjuer genomförts med relevanta personer. Material 
under alla intervjuer har varit penna och anteckningsblock. Alla utom två intervjuer 
genomfördes ”öga mot öga”, de två genomfördes via telefonsamtal. Intervjuerna har 
sammanställts och jämförts. Utifrån detta, och företagets önskemål och strategi, har 
behov för produkten tagits fram. Behoven som kom fram ordnades hierarkiskt. 
Sammanfattningarna av intervjuerna som följer är den mest väsentliga informationen, 
men intryck har tagits av allt som sagts och setts under dessa intervjuer. 
 
Intervju med Ulla Myhr angående sittande för barn med Cerebral pares 
Ulla Myhr är utbildad sjukgymnast och har doktorerat på sittande för barn med cerebral 
pares, hon har också varit lektor vid Luleå Tekniska Universitet vid institutionen för 
hälsovetenskap. En ostrukturerad intervju genomfördes i Ulla Myhrs hem i Luleå innan 
arbetet med uppsatsen tog fart. Detta för att få ta del av avhandlingen som Ulla skrivit, 
som Mercado Medics stol Real 9300 barn bygger på, och för att samtidigt få en 
introduktion i ämnet. 
En kort sammanfattning: 

- Bra stol! Behåll funktionerna. 
- Den får gärna vara snyggare. Gärna roligare färg och tyg. 
- Ta bort knästoppar och grenkil! Använd höft bälte, skonsammare för 

kroppen och det ger ett bättre sittande.  
- Smidigare och mer lättåtkomliga reglage är önskvärt.  
- Ett bord som kan användas till stolen bör finnas.  
- Stolen ska gärna vara flexibel och lekvänlig, gärna så att barnen själva 

kan testa och så att syskon kan leka lite med stolen. Men tänk på 
säkerheten! 

 
Intervju med Lotta Stening och Lena Boje, barnkonsulenter 
Barnkonsulenterna Lotta Stening och Lena Boje arbetar dagligen med att förskriva 
hjälpmedel till barn och ungdomar. De har en stor insikt på marknaden och ser vad som 
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är bra, vad som är mindre bra och vad som saknas. Under ett besök på Stockholms 
hjälpmedelscentral med Mercado Medics säljare Ronny Fogelqvist gjordes en 
ostrukturerad intervju med barnkonsulenterna Lotta Stening och Lena Boje.  
En kort sammanfattning: 

- Det är viktigare att barnen når upp till bordet än att de når ner till golvet. 
- Det vore bra om man kunde välja att armstöden följer med vinklingen av 

sitsen. 
- Reglagen som sitter under armstöd är bra. Barnen använder nästan aldrig 

reglagen själva och placeringen av reglaget under sitsen medför bara att 
vårdaren får en besvärlig arbetsställning när stolen ska höjas eller sänkas. 

- Ett fäste för en sele på stolens rygg är önskvärt.  
- Mercado Medic har en mycket bra stol, många sitter mycket bra i stolen. 

Den är också mycket bra för att man har stora möjligheter att 
individanpassa stolen med olika storlekar och tillbehör. 

 
Intervju med Janne Malmborg angående ett dynamiskt sittande 
Janne Malmborg har arbetat med en avhandling om dynamiskt sittande för 
funktionshindrade barn med spasticitet. Janne kontaktades via mail för att eventuellt 
svara på några frågor, men det föll sig så att en träff på T-centralen i Stockholm passade 
bra. Där genomfördes en ostrukturerad intervju. 
En kort sammanfattning: 

- Alla behöver stabilitet, men också balans. ”Tänk dig att ta på dig ett par 
oknutna gympaskor och försöka springa, och sedan knyta dem, vilken 
skillnad!”  

- Ett hjälpmedel kan hjälpa till att stabilisera upp någon så att de kan få 
tillbaka sin balans och på så vis också en möjlighet att röra de delar av 
kroppen som man kan kontrollera.  

- Spastiker skadar sig själva och slår sönder hjälpmedlen, detta kan 
förhindras med dynamik i rygg, nackstöd och fotstöd, och även i sitsen. 
Det första som bör åtgärdas är ett dynamiskt fotstöd, ett som ger med sig.  

- Tänk på att alla är olika! 
- Viktigt att inte alla kan ändra alla inställningar på barnstolar. Stolarna 

finns ofta i skolmiljö, dagis, ibland ändrar personal som inte vet bättre 
inställningar på stolen som inte bör ändras.  

- Gift en Mercado stol med en kontorsstol för en snygg stol med bra 
reglage. 

 
Intervju med Michael Larsson, Tranås Stoppdetaljer 
Michael Larsson har arbetat med stoppade rehabiliteringsdetaljer i 30 år på 
familjeföretaget Tranås Stoppdetaljer. Sedan 1970 har Tranås Stoppdetaljer levererat 
sitsar, ryggstöd, nackstöd och armstöd till Mercado Medic. Eftersom han har gjort alla 
sitsar och ryggar var det den bästa personen att fråga varför de ser ut som de gör. En 
ostrukturerad telefonintervju genomfördes efter kontakt via mail. 
En kort sammanfattning: 

- Ryggstödet och sitsen har stöd på sidorna och ger stabilitet. Man vill 
belasta bäckenet istället för ryggpelaren vid långvarigt sittande.  

- Den höga ryggen har en ”knöl” i mitten också för att avlasta ryggpelaren, 
knölen trycker fram bröstryggen vilket ger en bättre hållning och belastar 
ryggen på ett bättre sätt.  
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- Det är skönt att vila huvudet på nederdelen av bakhuvudet. Nackstödet 
ger ingen tryckande känsla som kan uppstå när man lutar huvudet mot 
något mitt på bakhuvudet.  

- Det är viktigt med möjlighet till individuella anpassningar. 
- Ergomecic plus serien var ett lyft för Mercado. Framför allt på barnsidan 

där systemet ger en mycket bra stabilitet.  
 
Intervju med Håkan Tjernström, säljare på Mercado Medic 
Håkan Tjernström är en av fyra säljare på Mercado Medic. Säljarna är ofta med på 
utprovningar av stolarna, de ser då hur bra stolen fungerar, vad som är bra och vad som 
kan förbättras. Det är också till säljarna brukarna och förskrivarna vänder sig med sina 
önskemål på hjälpmedlet. Håkan fick frågorna via mail, svaren togs emot via telefon. 
En kort sammanfattning: 

- Barnstolen behöver gladare färger och tyger, ev. en nalle som följer med 
stolen. 

- Föräldrar och barn tycker ofta att stolen ser mer handikappad ut än vad 
barnen är.   

- Större sitsvinklingsmöjligheter, eller möjlighet att ändra spannet för 
sitsvinklingen. 

- Barnen tillbringar ofta all tid i sin stol under skolan, lek och vila. 
- Stolen är stor, klumpig och tung. Det är för stora delar till små barn, detta 

medför att vi tappar alla kunder mellan ca 0-5 år. Mercado har en bra 
juniorstol men ingen barnstol för ca 0-5 år. En barnstol saknas.  

- ”Handikappet spelar ingen roll bara de kan sitta kan de ofta sitta bra i en 
Mercado-stol.”  

 
Intervju med Ronny Fogelqvist, säljare på Mercado Medic 
Ronny Fogelqvist är säljare på Mercado Medic, och även han har, som Håkan, en god 
insikt om hur Mercado Medics stol fungerar ute hos brukarna. Ronny intervjuades under 
en bilresa till och från hjälpmedelscentralen i Stockholm. 
En kort sammanfattning: 

- Prioritet ett för barnstolen är att man ska kunna välja om man vill att 
armstöden ska följa med sitsvinklingen eller inte.  

- Reglagen under armstöd, måste fixas, man fastnar i dem och kan göra 
illa sig och de är bara i vägen. Eftermontering av reglage, så kallade kitt 
som man kan köpa efter man köpt själva stolen och montera är önskvärt.  

- På utprovningsprotokollet borde det finnas riktliner vad gäller vikt och 
mått, och inte som idag när det står en ålder. Barn ser väldigt olika ut. 

 
Intervju med Magnus Bergdahl och Fredrik Karlsson, service och teknisk support 
rekonditioneringsavdelningen på Mercado Medic 
Magnus Bergdahl och Fredrik Karlsson jobbar på rekonditioneringsavdelningen på 
Mercado Medic. Där tas alla stolar som har varit ute hos kund in för att fräschas upp, 
rengöras och byta sits, armstöd eller andra delar som är nötta eller som gått sönder. De 
tar även in stolar för att byta storlekar på delar och kanske sätta dit nya tillbehör om det 
önskas. Det är Magnus och Fredrik som ser hur stolarna ser ut efter de har använts, vad 
som går sönder, vad som slits och hur stolen används. En ostrukturerad intervju 
genomfördes på Mercado Medic. 
En kort sammanfattning: 
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- Jämfört med vuxenstolarna är barnstolarna är ofta väldigt smutsiga när 
de kommer in till oss. De måste vara lätta att rengöra. 

- Det ska vara enkelt att rekonditionera. Det man oftast gör är att byta sits, 
rygg, armstöd och bromsfötter. 

- Det ska också vara enkelt att växa med stolen, att man enkelt kan byta till 
en större sits eller rygg eller något annat. 

- Det kommer väldigt sällan in trasiga stolar. Det är i stort sett bara 
spastiker som knäcker svetsfogarna i ryggstöden. 

- T-nyckeln som används till många av inställningarna idag är lite 
besvärlig och kan lätt tappas bort.  

 
Behov för produkten 
De behov som kom fram under intervjuerna har sammanställts nedan: 

- Behåll funktionerna som stolen har 
- Snygg/tilltalande 
- Barnvänlig/lekvänlig 
- Säker och stabil  
- Mindre och smidigare stol 
- Individuellt anpassningsbar 
- Lätt att rengöra 
- Hållbar 
- Bör kunna växa med stolen 
- Ett bra bord bör finnas 
- Reglage som inte är i vägen och inte gör sig illa på 
- Lägre lägsta höjd och högre högsta höjd för sitsen 
- Armstödet ska kunna följa vinklingen av sitsen 
- Bättre reglage för inställningar 
- Fäste för sele 
- Dynamiskt fotstöd i 1:a hand, även dynamisk rygg, sits och nackstöd 
- Alla delar är för stora till små barn 
- Större möjlighet att vinkla sitsen 
- Samverkande leder, anatomiska och mekaniska 
- Enkel montering/rekonditionering 

 
Behoven hierarkiskt ordnade 
De behov som kom fram i intervjuerna ordnas hierarkiskt: 

1. Bra funktioner för ett funktionellt sittande, behåll stolens funktioner 
2. Individuellt anpassningsbar, bör kunna växa med stolen 
3. Säker, stabil, hållfast 
4. Mindre och smidigare stol, alla delar är för stora till små barn 
5. Snygg/tilltalande för barn, ej så handikappad, rolig, barnvänlig/lekvänlig 
6. Bättre reglage för inställning, som inte är i vägen och som inte skadar 
7. Lätt att montera  
8. Släta ytor utan ”vrår”, lätt att rengöra 
9. Stort spann för höjdjustering, lägre lägsta höjd och högre högsta höjd, 

större spann för vinklingen av sitsen 
10. Funktionellt stöd för armar, armstödet ska kunna följa vinklingen av 

sitsen, ett bra bord bör finnas 
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3.2.2 Produktspecifikationer 
De behov och egenskaper som kom fram under intervjuerna har omformulerats till 
egenskaper.  
   För att få en uppfattning om hur marknaden ser ut i dagsläget och hur andra företag 
har tagit hänsyn till dessa egenskaper görs också en marknadsundersökning. Slutligen 
har egenskaper för de specifika delarna på stolen tagits fram. 
 
Egenskaper hos produkten 
De behov och önskemål som kom fram under intervjuerna, se ovan, har omformulerats 
till egenskaper som arbetsstolen för barn bör ha, detta gäller alla delar:  

1. Funktionellt sittande 
2. Individuellt anpassningsbar 
3. Undvika risk för skada 
4. Liten och smidig 
5. Passande för barn 
6. Goda inställningsmöjligheter 
7. Enkel montering  
8. Lätt att rengöra 
9. Stora spann för justeringar av höjder och vinklar på stolen 
10. Funktionellt stöd för armar  

 
Marknadsundersökning  
Med hjälp av sökning på Internet på olika tillverkares hemsidor och genom att kolla upp 
de produkter som kom fram under intervjuerna, har utbudet av arbetsstolar för barn 
kunnat studeras. Detta för att se vilka egenskaper andra stolar har och se hur andra 
tillverkare löst olika problem.  
   För att jämföra de egenskaper som kommit fram hittills med vad som finns på 
marknaden görs en marknadsundersökning. Det finns ett antal tillverkare för 
arbetsstolar för barn i Sverige. Företaget som är störst på marknaden är Etac, de 
tillverkar förutom arbetsstolar för barn många olika sorters hjälpmedel, allt från 
rollatorer till bestick.  
   I marknadsundersökningen tas tre olika modeller upp. Två från Etac, en för de mindre 
barnen och en för de större, och en stol från företaget Aktivera som är ett litet företag 
som specialiserat sig på hjälpmedel för barn.  
 
Panda Futura, Etac 

Panda Futura är ett moduluppbyggt sitthjälpmedel för barn i åldern 1-12 år.  
Ryggen går att vinkla och hela sittenheten regleras steglöst. Den kan ställas in för både 
en upprätt ställning och ett tillbakalutat viloläge.25 Se fig. 8 
 
Wombat, Etac 
Wombat finns i tre utföranden, Wombat Basic, Wombat Upgrade och Wombat Upgrade 
el. Basic har ett underrede med få enkla höjdinställningsmöjligheter, medan Upgrade 
kan justeras in i minsta detalj. På alla modeller kan ryggstödet och sitsen justeras, 
ryggstödet ställs in manuellt i djup, höjd och vinkel, sitsvinkeln ställs in manuellt och 
steglöst med hjälp av en gaskolv.26 Se fig. 9.  
 
 
                                                 
25 http://www.etac.se/External/Page____1748.aspx 2005-08-17 
26 http://www.etac.se/External/Page____1758.aspx 2005-08-17 

http://www.etac.se/External/Page____1748.aspx
http://www.etac.se/External/Page____1758.aspx
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Rodeo mini, Aktivera 
Stolen är gjord för barn för att användas på dagis och i skolan. Rodeo mini har en sits 
som kan vinklas framåt, knästoppar abducerar och hindrar att man glider framåt. 
Fotplattan kan flyttas och vinklas, sittdjupet kan varieras och bålstödet kan givetvis 
flyttas upp och ner efter behov.27 Se fig. 10 

             
  Fig 8. Panda Futura.          Fig. 9. Wombat Upgrade.        Fig 10. Rodeo-Mini. 

 
Egenskaper hos 
produkten 

Panda Futura, 
Etac, fig. 8 

Wombat Upgrade, 
Etac, fig. 9  

Rodeo mini, 
Aktivera, fig. 10 

Funktionellt 
sittande 

+ Mycket bra.  
Detta är den 
barnstolen som de  
flesta som arbetar  
med rörelsehindrade  
barn refererar till.  
 

+ Bra. - Ej bra. All tyngd  
hamnar på barnets 
knän, då knästoppar 
används, 
höftlederna 
tar också en stor  
tyngd då kroppen  
glider neråt. Detta  
förstärks då  
fotstöden är  
vinklade neråt och  
endast ger ett litet  
stöd. 

Individuellt 
anpassningsbar 

+ Stolen har fyra  
storlekar på sits och 
rygg, sitsens finns  
från 22 cm till 32 
cm och ryggstödets 
höjd finns från 35  
cm till 45 cm. 
- Bredden för  
ryggstöd och sits är  
fast. 
 
Maxbelastningen för  
stolen är 60 kg. 

- Det finns endast 
två storlekar på sits, 
bredd x djup 30x29 
cm och 37x36 cm  
Det finns två 
storlekar på 
ryggstödshöjden, 34 
cm och 38 cm 
bredden på 
ryggstödet är fast. 
 
Maxbelastningen 
för stolen är 45 kg. 

+ Fotplattan kan 
flyttas och vinklas, 
sittdjupet kan 
varieras och 
bålstödet kan flyttas 
upp och ner efter 
behov. 
+ För extra 
stabilisering, kan 
bålstödet bytas mot 
ett omslutande 
bålstöd, s k 
kramstöd. 

                                                 
27 http://www.aktivera.nu/aktivera_site/products.html 2005-08-17 

http://www.aktivera.nu/aktivera_site/products.html
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 - Endast en storlek 
på sits: djup 300 
mm, bredd: 350 
mm. 
 
Maxbelastningen för 
stolen är 30 kg. 

Undvika risk för 
skada 

- Sax-stativet  
medför en klämrisk 
i stativet.  

+ Stabil även på 
höga höjder.  
- Varje hjul måste 
bromsas var för sig. 
- Sax-stativet  
medför en klämrisk 
i stativet. 

- Varje hjul måste 
bromsas för sig.    
 

Liten och smidig - Stativets mått är 
52-56 cm x 69 cm,  
vilket är relativt  
stort stativ. 

+ Väger endast 17 – 
19 kg. 
- Stort stativ, 60x55 
cm. 

+ Ser liten och nätt 
ut. 
+ Stolens vikt 13 
kg. 
- Hjulen är väldigt  
små. 

Passande för barn - Ser ut som en  
bilbarnstol på hjul,  
den är långt 
ifrån hur andra  
barns stolar ser ut i  
klassrummet. 
+ Bra namn. 

+ Snygg och fräsch 
med roliga detaljer 
och färger – blå/röd 
eller blå/gul. 
+ Bra namn.  

+ Ser ut som en stol 
för att använda i 
skolan.  
 

Goda 
inställningsmöjlighe
ter 

+ Hela sittenheten 
regleras steglöst. 
+ Den stora 
fördelen,  
som den här stolen  
i stort sett är  
ensam om, är att   
ryggen och sitsen  
vinklas i den  
motsvarande 
anatomiska leden i  
höften. 
Reglagen har ej 
kunnat provats. 

+ Sitt- och 
ryggstödet kan 
justeras, ryggstödet 
ställs in manuellt i 
olika vinklar och 
sitsen ställs in 
steglöst med hjälp 
av en gasfjäder eller 
vev. 
Reglagen har ej 
kunnat provats, men 
de ser bra ut, 
eventuellt något 
små. 

Alla inställningar 
sker manuellt. 
Reglagen har ej 
kunnat provats. Men 
de ser greppvänliga 
ut och ser ut som de 
gör på en 
kontorsstol, vilket är 
bra för igenkänning. 

Funktionellt stöd för 
armar 

Armstöd i två 
storlekar och två 
höjder finns. Två 
olika typer av bord 
finns. 

Armstöd i tre 
storlekar och tre 
höjder finns. Två 
olika typer av bord 
finns. 

- Armstöd finns ej. 
Vid ett bord kan ett 
bröststöd med 
armbågsplattor 
användas. 

Enkel montering Ingen uppgift. Ingen uppgift. Ingen uppgift. 
Lätt att rengöra Relativt enkel att 

rengöra. 
Relativt enkel att 
rengöra. 

Relativt enkel att 
rengöra. 

Stora spann för + Goda inställnings- + Goda inställnings- - Inte så goda 
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justeringar av 
höjder och vinklar 
på stolen 

möjligheter.  
Sitthöjd från golv:  
17-60 cm. 
Sitsvinkel: -15° till 
+20°. 

möjligheter.  
Sitshöjd från golv: 
34-64 cm. 
Sitsvinkel: -20˚ till 
+ 15˚. 
Ryggvinkeln: -40˚. 

inställningsmöjlighe
ter.  
Sitthöjd från golv: 
49-60 cm 
Sitsvinkel: - 4° till 
+30°. 

 
 
Egenskaper hos delarna på stolen 
För de specifika delar som ska utformas är dessa egenskaper och funktioner viktiga: 
 
Armstöd  
Goda funktioner:  - Medge stöd för armar och stabilitet i överkroppen   

        - Enkelt att använda, bra reglage  
        - Individuellt anpassad, val av storlek  
        - Goda inställningsmöjligheter 
         - Enkel montering  

Undvika risk för skada:  - Stabil och hållbar  
- Minimera klämrisk 

Passande för barn: - Form - enkelt och passa med stativ 
- Uttryck - rolig, litet och lätt  
- Lätt att rengöra  

 
Sidostöd   
Goda funktioner:   - Medge gott stöd för ben, medföra ett stabilt sittande 

- Reglage anpassat för användning   
- Val av storlek 
- Inställningsmöjligheter  
- Enkel montering 

Undvika risk för skada: - Stabil och hållbar  
  - Lämplig placering 
Passande för barn: - Uttryck - diskret  

- Lätt att rengöra  
 
Spak  
Goda funktioner:  - Enkel användning, bra placering 

- Förstå vad reglaget gör, symboler  
- Enkel montering  
- Individuellt anpassad, lämplig storlek 

Undvika risk för skada: - Stabil och hållbar  
- Ej vass kant 
- Minimera klämrisk 
- Lämplig placering, ej i vägen 

Passande för barn: - Uttryck – tydlig funktion, smidig, diskret 
- Lätt att rengöra  

 
Bromspedal 
Goda funktioner: - Bra att låsa/låsa upp bromsen 

- Förstå vad pedalen gör  
   - Enkel montering  
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Undvika risk för skada: - Medge stabilitet och hållbarhet  
- Ej vass kant 
- Lämplig placering 

  - Passande material 
Passande för barn: - Form - passa stolen 

- Uttryck - tydlig funktion, rolig 
- Lätt att rengöra 
 
 

3.2.3 Konceptgenerering 
En produkts koncept är en ungefärlig beskrivning av teknologin, användningssättet och 
formen hos produkten, en beskrivning av hur produkten kan uppfylla behovet hos 
kunden. Ett koncept presenteras ofta som en skiss eller en enkel 3D-modell med en 
tillhörande kort beskrivning i text. För att generera bra koncept bör problemet först 
klarläggas. Sedan bör det göras en extern sökning, intern sökning, undersökning av 
problemet systematiskt och slutligen reflektera över resultatet.28 
 
Det som använts mest under konceptgenereringen var en intern sökning, med 
brainstorming som metod. Detta genomfördes till stor del tillsammans med konstruktör 
Leif Ohlsson på företaget. Koncepten visualiserades genom att använda enkla skisser på 
papper och som enkla 3D-modeller i solidmodelleringsprogrammet Iron Cad. 
   Koncepten har generats med hänsyn till all information som har inhämtats från 
intervjuer med relevanta personer, litteraturstudier och konkurrentanalyser med 
utgångspunkt i uppdragsformuleringen. Viktning av funktionerna har gjorts muntligt 
under konceptgenereringen och de olika funktionerna hos produkten har satts samman i 
olika kombinationer för fler nya idéer.  
 
3.2.4 Konceptval 
Att göra ett konceptval innebär att man utvärderar koncepten med hänsyn till kundens 
behov, jämför styrkor och svagheter hos koncepten för att välja ett eller flera koncept att 
gå vidare med i utvecklingsprocessen.29   
 
 Under konceptvalet har tre urvalsmetoder använts, grovgallring vilket har använts på 
alla delarna i arbetet, funktionsträd och merittalsberäkning. Funktionsträdet och 
merittalsberäkningen har endast använts för bromspedalen i arbetet, men de övriga 
delarnas funktioner har viktats muntligt enligt samma princip. 
 
Grovgallring – Denna gallring innebär att man på ett tidigt stadium under 
konceptutvecklingen väljer eller väljer bort förslag som av en eller annan anledning inte 
passar för projektet.30 
   När koncepten kunde beskådas, visualiserade som enkla skisser på papper eller som 
enkla 3D-modeller, kunde en grovgallring av koncepten göras. Grovgallring har använts 
på alla de nya delarna. Många outvecklade koncept försvann med motivationen att de 
har varit för svåra att tillverka, för kostsamma, inte kunnat uppfylla alla krav eller inte 
passat med stolens övriga komponenter.  
 

                                                 
28 K. Ulrich, S. Eppinger  (2003) s. 98-100 
29 K. Ulrich, S. Eppinger  (2003) s. 124 
30 http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf 2005-08-02 

http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf
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Funktionsträd - Denna metod används för att på ett systematiskt sätt ge en vikt åt de 
funktioner som har betydelse vid konceptvalet. Funktionerna får på ett systematiskt sätt 
en vikt som är beroende av vilken huvudfunktion som är viktigast, detta genom att 
huvudfunktionens vikt multipliceras med del funktionens. De funktionerna som får 
högst vikt är de som har störst betydelse för produkten.31 
   Denna metod för systematisk betygsättning/viktning har endast använts för 
bromspedalen vars konceptgenerering gav fyra bra förslag. Metoden var passande då 
fyra olika koncept är svårt att överblicka och ett systematiskt urval ger ett resultat där 
förslaget har flest passande funktioner. Se bilaga 3 för funktionsträdet för 
bromspedalen. 
 
Merittalsberäkning - Vikterna som funktionerna fått i funktionsträdet används här för 
att på ett systematiskt sätt välja det bästa konceptet, det med högst merittal. Här ges 
varje funktion i de olika koncepten ett betyg på hur bra den funktionen är, betyget 
multipliceras sedan med vikten för funktionen. På så sätt får det konceptet med högst 
betyg på de viktigaste funktionerna också det högsta merittalet och är också det bästa 
konceptet enligt denna systematiska urvalsmetod. 32 
   Denna metod, som bygger på resultatet av funktionsträdet har endast använts för 
bromspedalen, se kap 3.2.8 och bilaga 4 för resultatet av konceptvalet för bromspedalen. 
 
För övriga delar i arbetet har konceptet valts genom att funktionerna har ställts mot 
varandra och jämförts och för vissa delar även med provning av funktionen. Se följande 
kapitel för utförlig beskrivning av konceptgenerering och konceptval för alla delar. 
 

                                                 
31 http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf 2005-08-02 
32 http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf 2005-08-02 

http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf
http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf
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3.2.5 Armstöd – konceptgenerering och konceptval 
Funktion: Stöd för armar och överkropp, fäste för sidostöd, spak och bord. 
Krav: Det ska vara justerbart i höjdled och i bredd, enkelt att tillverka och montera och 
passa med stativet, både funktions- och formmässigt.  
 
Armstödsbågen är den del som fäster armstödet i stolen. Eftersom infästningen för det 
nya armstödet kommer att se likadant ut som för det gamla är formen på armstödsbågen 
väldigt styrd. Röret bör vara 15 mm i diameter och från centrum till centrum för 
infästningen är avståndet 148 mm. Dessutom ska breddjusteringen för armstödet vara 
samma som på den gamla stolen, dvs. 90 mm ut från sitsen. Genom att placera 
armstödsröret på rätt plats, uppfylls kravet att armstödet ska passa med stativet.  
   Ett lutande spår i röret för höjdjusteringen valdes för samtliga koncept. Funktionen 
med det lutande spåret finns redan på armstödet till Real 6100 mobil som också 
tillverkas på företaget. Denna låsning är väl beprövad och fungerar mycket bra. Detta 
spår fungerar också som en låsning för rotationen av armstödet. 

     
Koncept 1                             Koncept 2                          Koncept 3 

Fig. 11. Tre koncept på armstöd. 
 
Koncept 1: Ett bockat höjdjusteringsrör i 90 grader med samma dimension som 
armstödsbågen, 15 mm. Inställningsratten sitter nedanför bågen med en svetsmutter.  
Det är svårt att bocka ett rör i 90 grader på ett snyggt sätt, dessutom blir 
tillverkningskostnaden hög. Röret ger också ett instabilt intryck. 
 
Koncept 2: Ett grövre rör, som ger en stabilare känsla, samt ett runt rör i samma 
dimension som infästning till armstödskudden. Att använda ett runt rör till infästning för 
armstödskudden medför det att röret måste bearbetas för att på ett lämpligt sätt kunna 
fästas i armstödskudden. Inställningsratten placeras i höjd med armstödsbågen. Detta 
medför att ingen svetsmutter behövs eftersom här finns det tillräckligt med gods för att 
göra en gänga.  
 
Koncept 3: Ett grovt rör med ett fyrkantigt infästningsrör för armstödskudden. Det 
fyrkantiga 15x15 röret finns på det nu existerande armstödet. Att använda detta medför 
att armstödskudden inte behöver göras om. Dessutom blir det mycket lättare att hitta en 
infästningsyta för spaken under armstödet. Här sitter också inställningsratten i höjd med 
armstödsbågen med gängan i armstödsbågen. 
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Efter prövning och kontroll av tillverkningsmetoder valdes koncept 3. Konceptet var det 
enklaste att tillverka. Att använda ett fyrkantsrör under armstödskudden innebär att röret 
passar, som det gör idag, under armstödskudden. Lösningen har även andra fördelar, 
den är stabil och funktionell och formen på armstödet passar formen på stativet. 
 
Inställningsratt för armstödet 
Inställningsratten valdes från standardkomponenter som tillverkas hos olika företag. 
Detta för att det är mer lönsamt att köpa in färdiga rattar jämfört med att tillverka dem. 
Dessa fyra rattar, se fig. 12, har valts för undersökning och prövning.  
 

     
Ratt 1             Ratt 2              Ratt 3              Ratt 4 

Fig. 12. Inställningsrattar som provats till armstödet.  
 
Ratt 1: Rund och mjuk form, men glatt och små grepp att hålla i.  
Ratt 2: Rund och trevlig form med tre grepp som känns bra i handen. Finns att få med 
greppvänligt gummiöverdrag. 
Ratt 3: Bra grepp, men är spetsig och spretig i formen.  
Ratt 4: Kantig form med runda grepp, men tyvärr är greppen något små. Finns att få 
med ett greppvänligt gummiöverdrag. 
 
Rattarna har prövats på företaget med avseende på greppvänlighet, utseende och 
symbolik. Efter prövning valdes ratt 2. Ratten var greppvänlig och formen passar för 
användningen och med stolens övriga form. 
 
3.2.6 Sidostöd– konceptgenerering och konceptval 
Funktion: Stöd för låren i sidled, för ett stabilt sittande till personer med behov av extra 
stöd. Inställningsmöjligheter finns ut och in mot sitsen, bredd och längd med att vända 
sidostödet olika vägar. Önskemål finns att även ha en möjlighet att ställa vinkeln i både 
upp/ner mot sitsen och in/ut från sitsen.  
Krav: Stabilt, hållbart, lätt att rengöra och det ska passa till det nya stativet. 
Fästet för sidostödet sitter i armstödet, det måste göras om för att passa på det nya 
armstödet.  
 
Gemensamt för de båda koncepten är att alla inställningar för vinklar kan uppnås med 
att använda runda hål till infästningarna. Ett runt rör används som fäste och för 
breddjusteringen och fästet i armstödsröret medför att inställning för vinkeln in/ut blir 
möjlig. En hylsa används i hålet för armstödsröret där sidostödet låses i höjdled och för 
vinkeln in/ut. Detta för en kraftigare och säkrare låsning. Denna låsning är också 
välberövad då det används som låsning i höjdled för dagens armstöd. 
   Ingen inställningsratt används, utan en nyckel används för att göra inställningarna, 
detta för att sidostödet ställs in efter barnets mått och då inte behöver ändras så ofta, 
inställningen bör ej heller ändras av obehöriga, som kompisar eller lärare. Att inte 
använda en ratt till inställningarna gör också att kostnaden för sidostödet inte blir så 
hög. För att montera sidostödet tas armstödet upp ur sitt fäste och sidostödet träs på 
armstödsröret som sedan sätts tillbaka på sin plats.   
   Brainstorming och en grovgallring av idéerna gav de två koncepten, se fig. 13. 
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Koncept 1                                               Koncept 2 

Fig. 13. Två koncept för sidostöd. 
 
Koncept 1: Detta koncept uppfyller alla krav. Ser enkelt och smidigt ut. Det består av 
många små delar som måste bearbetas och svetsas samman.  
 
Koncept 2: Detta koncept uppfyller också alla krav. Det består endast av en del som kan 
tillverkas på företaget. Det ger ett stabilt och rent intryck. 
 
Efter diskussion om vilka funktioner som är viktigast och bör prioriteras valdes koncept 
2. Konceptet är både lätt att tillverka och att montera, dessutom har det en enkel form 
som både är lätt att rengöra och som ger ett stabilt och enkelt intryck, vilket har 
eftersträvats. 
 
3.2.7 Spak– konceptgenerering och konceptval 
Funktion: Spak för att justera höjden på sitsen eller för att ändra vinkeln på sitsen.   
Krav: Goda inställningsmöjligheter, god förståelse för funktionen, ska inte skada och 
vara i vägen. Möjlighet ska finnas att använda reglaget både fram och bak på armstödet. 
Önskvärt är att det går att använda framåt och bakåt samtidigt. 
 
Det finns inte så många olika sätt att utforma spaken och infästningen på eftersom 
spaken till så stor del beror på sin funktion och på utformningen av armstödet. 
Konceptgenereringen och konceptvalet har koncentrerats till handtaget på spaken. 
Denna del av spaken är den viktigaste vad gäller förståelse och hantering av spaken. 
 
Handtag med tryck 
Mercado Medic har kontakt med företaget Furcom, som ligger i Tyskland, för att köpa 
in delar till stolen, Furcom har även handtag i sitt sortiment. 
   Handtaget väljs med störst vikt på funktion och förståelse för användning men det 
väljs också för att det utseendemässigt ska passa stolen. Fig. 14. visar de olika 
handtagen och fig. 15 exempel på symboler som kan tryckas på handtagen för att tydligt 
visa spakens funktion. 
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Fig. 14.  Fem förslag på handtag.              Fig.15. Exempel på symboler. 

 
Efter provning av de olika formerna av handtag valdes handtag nr 5. Detta för dess 
mjuka form och greppvänliga undersida. Formen visar tydligt se att detta är ett handtag, 
dessutom kan symbolerna enkelt tryckas på handtagets ovansida. 
 
 
3.2.8 Bromspedal– konceptgenerering och konceptval 
Funktion: Bromsa och låsa upp broms med hjälp av foten bakom stolen. 
Krav: Ska gå att montera i efterhand, enkelt att tillverka, ska utformas med så låg 
skaderisk som möjligt. 
 

 

     
 
Koncept 1: Bockad plåt med överfall        Koncept 2: Bockat rör med överfallsklämma 

 

     
 
          Koncept 3: Bockat rör genom rör             Koncept 4: Rör genom rör        

Fig. 16. Koncept på bromspedal.  
 

1 2 3 

4 5 
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Här följer en sammanfattning av konceptens för- och nackdelar som visat sig i den 
systematiska undersökningen, se bilaga 3 och 4 för funktionsträd och 
merittalsberäkning. 
 
Koncept 1: Består av två plåtbitar som har bockats så de bildar en överfallsklämma runt 
bromsaxeln. Till detta behövs också två skruvar och muttrar, här har skruvar med släta 
skallar valts för att göra ytan så slät som möjligt. Några hål har också stansats ut för att 
ge pedalen ett lättare utseende. Se fig. 16. 
Fördelar: Sitter bra, den kan monteras i efterhand och är flyttbar. God förståelse för vad 
pedalen är till för. Snygg och enkel. 
Nackdelar: Hög skaderisk, smuts kan lätt fastna. 
Merittal: 2,7793 
 
Koncept 2: Består av ett bockat stålrör som är gängat i slutet, med två fastsvetsade 
rörbitar som även de är gängade. Under bromsaxeln sitter två bockade och bearbetade 
plåtbitar som fungerar som överfallsklämmor med hjälp av dessa och fyra muttrar en på 
varje rörbit, fästs pedalen. Se fig. 16. 
Fördelar: God användning och förståelse. Sitter bra, mjuk form, enkel att montera i 
efterhand och flyttbar.  
Nackdelar: Bocka och svetsa och många delar gör den besvärlig att montera. Inte så 
snygg lösning. Smuts kan lätt fastna. 
Merittal: 3,2594 
 
Koncept 3: Består av en stålstång som är bockad och gängad i ändarna. Två hål görs i  
bromsaxeln och pedalen fästs genom att skruva på två muttrar under bromsaxeln. Se  
fig.16. 
Fördelar: God användning och förståelse. Sitter bra, stabil, med två rör i bromsaxeln, 
och enkel att montera i efterhand med få komponenter. Enkelt och rent utseende med en 
mjuk form. Lätt att rengöra.  
Nackdelar: Måste göra hål i bromsaxeln. Kan inte flyttas, måste veta att det ska vara en 
fotbroms på stativet, eller göra hål i alla och plugga de där handbroms används.  
Merittal: 3,8686 
 
Koncept 4: Består av ett bockat rör som är gängat i ändarna. Två hål görs i bromsaxeln 
och pedalen fästs genom att skruva på två muttrar, stoppa in stången genom hålen och 
fästa den på andra sidan med möbelmuttrar. Detta för att de har en mjuk form och det 
gömmer de vassa kanterna på stången. Se fig. 16. 
Fördelar: Enkelt! Stabilt och lätt att montera med få komponenter. Enkelt att rengöra. 
Nackdelar: Måste göra hål i bromsaxeln. Kan inte flyttas, måste veta att det ska vara en 
fortbroms på stativet, eller göra hål i alla och plugga de bromsaxlar där bromspedalen 
inte används.  
Merittal: 3,3025 
 
Koncept 3 valdes, detta koncept fick det högsta merittalet i det systematiska urvalet, 
vilket innebär att det är detta koncept som motsvarar önskemålen på funktioner bäst. 
Konceptet har många fördelar, som att det är enkelt att montera och att den har en mjuk 
form för användning. 
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4.Resultat 

 
4.1 Armstöd 
 
Det gamla armstödet måste göras om för att passa det nya stativet. På det nuvarande 
armstödet stoppas det främre röret i armstödet av stativet när man ska sänka armstödet 
till sitsens höjd.  
Koncept nr 3 och ratt nr 2 valdes, se konceptgenerering och konceptval. Detta armstöd 
har en enkel lösning som i stort bara består av stålrör. Att det består av få, enkla delar 
medför att armstödet klarar kostnadskravet. Det är dessutom enkelt att montera. 
Armstödet ger också ett rent och stabilt intryck med sitt enda vertikala 
överdimensionerade rör. Dessutom har inställningsratten en mjuk och greppvänlig form. 
 
Armstödsbågen 
Armstödsbågen har fått en mjuk form som följer höjdjusteringsröret. Den tar också 
mindre plats eftersom den smiter in under sitsen. Se bilaga 5.1 för ritning av 
armstödsbågen. 
 
Armstödsröret 
Armstödet består av ett runt plåtrör, 25 mm i diameter och hylsa med en skruv. Röret är 
överdimensionerat dels för att ge en bra stabilitet och hållfasthet men också rent 
formmässigt för att ge ett stabilt intryck och för att passa med stativets något 
överdimensionerade form. 
   Det runda röret har ett lutande spår, både för formlåsning så att inte armstödet ska 
vridas runt, och för en bra höjdjustering. Höjdjustering och låsning med ett lutande spår 
finns redan på armstödet till mobilen som också tillverkas på företaget, detta är en väl 
beprövad funktion. Det stukade spåret på 1 grad, samma lutning som på armstödet som 
redan finns, gör att man inte behöver skruva åt skruven så hårt vid höjdjusteringen av 
armstödet för att armstödet ska sitta ordentligt. En skruv med en plast-hätta används vid 
låsningen för att inte förstöra lacken i det stukade spåret. Spåret ligger 45 grader ut från 
sitsen, detta för att få en bättre vinkel för inställningsratten för höjden och för att den 
inte ska vara i vägen. Det blir ett höger- och ett vänsterrör i och med spåret och dess 
placering. Armstödet har ett säkerhetsstopp när armstödet dras uppåt så att det inte 
plötsligt ska ryckas ur sin plats. En plastplugg används som stopp i slutet på röret. 
Denna går att sprätta bort när man vill ta bort armstödet eller sätta på nya tillbehör.  
För att fästa armstödskudden används ett fyrkantigt 15x15 rör. Detta är samma rör som 
används idag, detta medför att armstödskudden inte behöver göras om vilket medför en 
lägre kostnad. Det fyrkantiga röret fästs genom att ett 10x15 mm spår klipps längst upp 
i höjdjusteringsröret och de två rören svetsas sedan ihop.  
   För att spaken under armstödet ska kunna vinklas görs ett spår som spaken går i. I det 
fyrkantiga röret görs ett hål för att fästa vajern till spaken under armstödet. 
 
Armstödshöjden 
Armstödshöjden ska kunna justeras mellan 300 mm och 0 mm ovanför sitthöjden enligt 
Mercado Medics krav. Detta krav är det högsta och lägsta på armstödshöjden, se kap. 
1.4 avgränsningar, som produkten ska uppfylla. 
   Stephen Pheasant säger också i sin bok Bodyspace att ett armstöd som har höjden 
200-250 mm ovanför sitthöjden passar de flesta vuxna. Se också kap 2.3 Antopometri 
för relevanta mått på armbågshöjd vid sittande.  
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Armbågshöjden för 15 åriga pojkar och flickor i sittande är 225 mm enligt Stephen  
Pheasant. Det högsta måttet för armstödet på barnstolen väljs därför till 230 mm. 
Eftersom kravet här också är att armstödsröret ska gå att sänka till 0 mm finns ett stort 
spann neråt för mindre barn. 
 
230 max höjd på armstöd för barn ger: 
230 (önskad max höjd) -30 (armstödskudde) -12 (fyrkantsrör under armstöd)  
=188 mm ska röret vara från sitthöjden. 
188+2 (plaststyrning) + 50 (fastsättningsrör) + 55 (vinkel) +20(sits) + 10(slits i rör för 
fyrkantsrör) = 325 mm långt armstödsrör. 
 
Kravet på minst 300 mm över sits för vuxenstolen: 
300 (önskad max höjd) -30 (armstödskudde) -12 (fyrkantsrör under armstöd) = 258 mm 

  
258+2 (plaststyrning) + 50 (fastsättningsrör) + 55 (vinkel) +20(sits) + 10(slits i rör för 
fyrkantsrör) = 395 mm långt armstödsrör. 
 
Samma rörlängd kan användas till vuxen ej vinkelställbara stolar. Denna höjd medför 
att en ej vinkelställbarstol får en max höjd 355 mm ovanför sitthöjd på armstödskudden 
dvs. 55 mm högre än vad kravet är. Enligt Stephen Pheasant, se kap 2.3, behöver endast 
den 95 % av en vuxen man, 19-25 år, ett 300 mm högt armstöd. Alltså borde en 
maximal höjd på 300-355 mm räcka. Om en önskan finns på ett ännu högre armstöd blir 
det en specialkonstruktion.  
 
Kravet på 0 mm över sits för vinkelställbar stol:  
30 (armstödskudde)+10 (fyrkantsrör under armstöd) + 2 (plaststyrning) +10 (del av 
fastsättningsrör som sticker upp) – 20 (sits) –55 (sitsvinkel) =  - 23 mm över sits. 
Kravet på 0 mm över sits för ej vinkelställbar stol: 
20 mm (sitsen) + 20 mm (mellan armstödsinfästning och sits) = 40 mm högt är max. 
Armstödet nedsänkt till max blir då: 30mm (kudden) + 10 mm (rör under armstöd) + 20 
mm (från centrum på infästningsröret till röret under armstöd) = 60 mm. 
60-40 = +20 mm över sits, vilket är 20 mm för högt. Men både armstödet och sitsen är 
gjorda av mjuka delar och att höjden för sitsen är 20 mm är mycket lågt räknat.   
 
Resultatet är en längd på armstödsrör för vuxenstol, 395 mm, vilket ger en max höjd 
från sits på 300 mm resp. 355 mm för ej sitsvinkel. Och en längd på armstödsrör för 
barn/ungdomar, 325 mm, vilket ger max höjden 230 mm för sitsvinklad stol resp. 285 
mm för ej sitsvinklad stol. Se fig. 18. och bilaga 5.2 och 5.3 för detaljritning av rören. 
 
Inställningsratten 
Ratten väljs utifrån standardkomponenter som finns hos tillverkare som Wiberger och 
Accurat. Se fig. 17. Efter provning på företaget väljs en lite mindre ratt med tre ”spröt” 
med diametern 40mm som standard. Det kommer även att finnas en större modell, med 
diameter 63 mm, för reumatiker eller muskelsvaga brukare. Fördelen med 
konstruktionen för inställningen på armstödet är att med det lutande spåret krävs mindre 
kraft, man behöver inte dra åt ratten hårt, armstödets höjd är låst i sitt läge pga. 
lutningen på spåret. 
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Fig. 17. Inställningsrattar för armstöd, diameter 40 mm resp. 63 mm. 

 

   
Fig. 18. Resultat av armstöd till barnstol. 

 
Armstödet har fått en bättre och säkrare höjdjustering i och med det lutande spåret. Det 
har även fått en mjukare form som också passar stativet. Hänsyn har också tagits till de 
tillbehör som ska fästas på armstödet.  
 
 
4.2 Sidostöd 
 
Till sidostöd valdes koncept nr 2, se konceptgenerering och konceptval. Detta koncept 
valdes till stor del för att sidostödet är möjligt att tillverka på Mercado Medic där 
liknande delar redan tillverkas. Sidostödet består av en aluminiumstång som bearbetas. 
En stålstång med vilken sidostödskudden fästs i, med stålstången kan bredden och 
vinkeln i höjdled justeras. 
   Det är viktigt att sidostödet är ordentligt låst runt armstödsröret då det är vinkeln inåt 
som har störst påkänningar. Det är just i den riktningen man vill stabilisera låren. Ett 
delat rör, en hylsa, läggs i hålet för infästningen till armstödet för inställningen av höjd 
och vinkel. Skruven trycker på en del av röret som klämmer åt runt armstödet och detta 
ger en mycket god låsning. Djupjusteringen har inte lika stor påkänning, där bör det 
räcka med en skruv utan hylsa. Två låsskruvar med plana skallar används till 
sidostöden, detta för att göra så liten skada på lacken som möjligt. Sidostödet ställs in 
efter brukaren, och hur denne sitter och behöver inte ändras ofta. Eftersom en 
insexnyckel fortfarande används till många inställningar på stolen används den även 
här. Det förhindrar också att någon ”obehörig” ändrar på inställningen för brukaren. Det 
medför också en mindre kostnad att tillverka sidostödet i och med att inte använda en 
inställningsratt. Se fig. 19. för bild och bilaga 5.4 och 5.5 för ritningar. 
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Fig. 19. Sidostöd. 

 
Möjligheten att ställa in sidostödet har förbättrats. Det tidigare sidostödet var möjligt att 
ställa in i höjd, djup och bredd. Detta sidostöd är möjligt att ställa in i höjd, djup och 
bredd som innan, men även möjlig att ställa in vinkeln in och ut från sitsen runt det 
runda armstödsröret och möjligt att vrida stödet runt det runda infästningsröret uppåt 
och neråt med sitsen.  
 
 
4.3 Spak 
 
Reglaget består av en del som skruvas fast under armstödskudden, där spaken fästs. 
Spakens ände går in i armstödsröret där vajern som reglerar antingen sitsens höjd eller 
vinkel fästs, vajern går sedan inuti armstödsröret och ut i botten av det. Detta för att 
vajern inte ska vara i vägen och för ett renare utseende.  
   Hela reglaget går att montera i efterhand, det gör det också lättare att montera på 
företaget. Denna lösning medför också att man kan sälja spaken som en komplettering 
till stolen och kan skickas till kunden. Reglaget är möjligt att få antingen framåt eller 
bakåt under armstödet. Önskemålet om att kunna ha spaken både framåt och bakåt 
under samma armstöd har inte tillgodosetts med denna lösning. 
 
Spakens mått 
Mätningar av de fyra olika längderna på armstödskudden gav följande resultat. 
För spaken framåt behövs 150 mm lång spak till den 250 och 300 mm långa  
armstödskudden, och 230 mm till den 350 mm och 400 mm långa armstödskudden. 
   Bakåt passar 100 mm spak till alla fyra storlekar på armstödskudden, detta eftersom  
infästningen till armstödet är placerat på samma avstånd bakifrån på alla längder på  
armstödskudden. 
 
Spakens vinkel  
Längden på långfingret och längden på hela handen är det som är viktigt i detta fall. 
Spaken används genom att man sätter handen på armstödskudden och tar fingrarna rakt 
ner och drar spaken med fingrarna upp mot armstödskudden. En 50 percentil kvinna når 
46 mm med sitt långfinger. När spaken finns 16 mm nedanför armstödskudden, som är 
30 mm tjockt, blir det totalt 46 mm under armstödskuddens stödyta om hon tar stöd mot 
armstödskudden. 
   Spak 100 mm: 40 mm till fästpunkt och 10 mm neråt ger vinkeln 14,04 grader, 15 
grader väljs för större effekt hos spaken. Vinkeln och avståndet 60 mm till slutet på 
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pinnen ger 16 mm neråt. Spak 150 mm: 16 mm ger 8 graders vinkel. Spak 230 mm: 16 
mm ger 5 graders vinkel. 
Se bilaga 5.7, 5.8 och 5.9 för ritningar på de tre olika spakarna. 
 
Endast en lösning för fastsättning av spaken var aktuell då spaken är beroende av 
utformningen av armstödet och det är mycket som är förutbestämt. Men olika typer av 
handtag testades och handtag nr 5 valdes efter prövning, se konceptgenerering och 
konceptval. Se bilaga 5.6 för ritning på infästning av spaken.  
   Se fig. 20 för hela spaken med handtag och tryck. En lösning för fästet till vajern i 
ovansidan är inte gjord. 

        
 

Fig. 20.  Spaken under armstödet vänd bakåt, längd 100 mm. 
 
Spakens vajer ligger gömd inuti armstödsröret vilket ger stolen ett mer städat intryck. 
Spaken som fanns innan bestod av en krok som har en sådan placering, då spaken är 
vänd framåt, att det är lätt att fastna i den vid i- och urstigning av stolen. Här har kroken 
ersatts av en greppvänlig spak med en symbol för att underlätta förståelsen. 
 
 
4.4 Bromspedal 
 
Efter ett systematiskt urval visade det sig att koncept 3 var den bästa lösningen. Se fig. 
16. för de fyra olika koncepten och bilaga 3 och 4 för funktionsträd och 
merittalsberäkning. Detta koncept valdes för sina fördelar: den är lätt att montera, lätt att 
rengöra och bra att använda.  
   För att få ett distinkt stopp på stålstången svetsas två brickor fast på stången. För att 
göra pedalen mer stabil används också gummibussningar mellan brickan och muttern 
och bromsaxeln. Bromspedalen ger också ett stabilt och mjukt intryck vilket stämmer 
bra med resten av stolen. För bild se fig. 21 och för tillverkningsritningar se bilaga 5.9 

 
 

Fig. 21. Bromspedal. 
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4.5 Hela stolen 
 
Tyvärr är den nya uppdaterade barnstolen inte färdig, men så här långt är det klart; stativ 
med bromspedal, sits, rygg och armstöd. Även tillbehör som spak under armstöd och 
sidostöd är klara. Det som saknas är fäste för rygg och nackstöd, ett körhandtag, plana 
fotplattor, bålstöd och ett nytt bord. Se fig. 22. 
   Som man kan se i benchmarkingen har många barn- och juniorstolar ett kul namn som 
Wombat, Panda, Pony och Micro. De är något roligare än Real 9300 barn. Att ge 
barnstolen ett roligare namn är ett mycket enkelt sätt att få den mer attraktiv för barn. 
Ett förslag är att döpa den till ”Spider”. Detta är passande för att detta stativ går under 
arbetsnamnet ”Spindel-stativet” vilket är ett mycket talande namn för detta stativ. För 
att underlätta detta namnbyte kan man göra så att man bara byter ut ”barn” till det 
roligare och tuffare ”Spider”, alltså Real 9300 Spider. 

 

    
 

Fig. 22. Den nya barnstolen Real 9300 Spider. 
Stativ 430x480 mm, sits 330x550 mm, rygg 270x320 mm, armstödskudde 250 mm. 
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5. Diskussion 
 
Det är utmanande att jobba med hjälpmedel för barn, det finns till exempel inga 
bestämmelser gällande mått. Standarden SS EN 1335 finns för vuxna och den 
standarden har använts där det funnits tillfälle. 
   Cerebral pares är en mycket vanlig diagnos bland barn, ca 40 % av alla barn med 
rörelsehinder har en CP-skada. Med hänsyn till detta har stolen utformats till stor del för 
deras behov. 
   Det är många som har nämnt 20-80 % regeln under intervjuerna, alltså att det är 
lämpligt att utforma hjälpmedlet för 80 % av målgruppen och 20 % får man räkna med 
behöver en specialanpassning. Detta har tagits hänsyn till under utformningen av 
produkten, det känns också lättare att lämna vissa bitar för specialanpassning när detta 
är en av Mercado Medics specialiteter.   
 
Real 9300 barn är utformad efter Ulla Myhrs idéer från 1994. Hennes upptäckt att barn 
med cerebral pares sitter bättre på en plan eller lätt framåtlutad sits med tyngdpunkten 
för överkroppen framför sittbensknölarna var revolutionerande. För ett funktionellt 
sittande behövs även ett höftbälte och plana fotplattor som stöd, ett bord att luta ena 
armen mot för att hålla sig upprätt och ett stöd för bäckenet från ryggstödet. 
   Nu har de flesta arbetsstolarna på marknaden dessa funktioner, detta och den goda 
kundresponsen visar att Ulla och Mercado Medic gjorde en bra barnstol 1994.  Det som 
också är gemensamt i alla intervjuerna som gjorts under arbetet är just att Mercado 
Medics stolar är mycket bra för ett funktionellt sittande hos barn. 
Håkan Tjernström, som är säljare på Mercado Medic och träffar många brukare, har 
sagt ”Handikappet spelar ingen roll, bara de kan sitta kan de ofta sitta bra i en Mercado-
stol.”   
   Allt detta visar på en stol med bra funktioner för sittande, detta har tagits stor hänsyn 
till och det är också därför stolen behåller sina funktioner.  
 
Färgerna har inte tagits upp i denna rapport. Detta för att möjligheterna att välja färg 
beror mycket på valet av ytbehandlingar och kvalitén på dessa. Tyvärr har det inte 
funnits tid eller utrymme för att utforska detta område. Men renderingarna av 
produkterna ger i alla fall en bild och kanske en sporre åt företaget att göra något åt 
färgerna, och det är en mycket viktig del i hur produkten framstår. Två prototyper finns 
på barnstativ, där det ena är blått och det andra är gult, detta visar att företaget är 
intresserat av gladare färger på barnstolen. 
 
Eftersom en låg kostnad för det som ska tillverkas har varit ett av de viktigaste 
kriterierna har konstruktören varit en mycket bra rådgivare och källa. Detta för att han 
har en lång erfarenhet inom tillverkningsindustrin och vet vilka material och vilka 
tillverkningsmetoder som är mest kostnadseffektiva. Med lite tips och råd har de 
resulterande delarna förhoppningsvis inte överstigit budgeten. Detta är svårt att veta 
eftersom priset beror på vem som ska tillverka delarna då företaget generellt sett inte 
gör detta själva. 
 
På Mercado Medic arbetar man med utveckling genom att koncentrera sig på en del i 
taget på stolarna och förbättra den. Ett tydligt exempel på detta är att man har tagit fram 
ett stativ som man vill börja sälja. Detta passar inte med det armstödet som finns i dag, 
och att titta på ett nytt stativ och ett nytt armstöd samtidigt för att låta dem påverka 
varandra har det inte varit tal om. Den nya delen som tas fram blir då beroende av att 
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stolen är utformad på ett visst sätt och det medför automatiskt en del begränsningar. 
Detta har också medfört en hel del begränsningar i detta utvecklingsarbete.  
   I ett skede när Mercado Medic vill uppdatera sin produkt skulle det kanske varit bättre 
att försöka titta på en ny modell och se vad man vill spara från den gamla stolen, göra 
detta med avseende på helheten och inte fokusera på en del i taget. 
   I detta arbete har delarna till viss del kunnat anpassas till varandra, armstödet gjordes 
så att det fanns möjlighet att dölja vajern till spaken under armstödet. För sidostödet 
kom fördelarna med att använda ett runt armstödsrör tidigt fram, detta innebar att det 
var möjligt att ställa in stödets vinkel runt ytterligare en axel. Alla delarna har fått 
påverka varandra vad gäller utseende, detta med stativet som utgångspunkt.  
 
Tidsbristen under projektet har medfört att strukturerade konceptgenereringar och 
strukturerade urval på vissa komponenter har valts bort. Ett krav på ritningar av delar 
inom en viss tid resulterade i att endast samtal, brainstorming, och grovgallring gjordes 
med konstruktören och andra berörda som fanns i närheten. Med en strukturerad 
konceptgenerering och ett strukturerat urval hade resultatet kanske blivit annorlunda. 
 
Under intervjuerna har endast anteckningsblock använts för att dokumentera det som 
sagts. Eftersom intervjuerna också varit ostrukturerade i en samtalsform var det svårt att 
få med allt som sades. Att spela in dessa intervjuer med hjälp av en liten bandspelare 
hade varit att föredra, då är det också lättare att i efterhand tolka intervjun och att gå 
tillbaka till originalet.  
 
Varför intervjuerna är utformade efter dessa personers önskemål på hela den nya 
barnstolen beror på att idén med arbetet var att ta fram den barnstolen som Mercado 
Medic saknar, alltså den för barn mellan 2 -5 år. Detta blev tyvärr ändrat då företaget 
tyckte att de delar som saknades till det nya stativet borde gå före. Hade detta varit 
prioriteringen från början hade intervjuerna också innehållit mer specifika frågor om hur 
de önskar att ett nytt armstöd, sidostöd, spak under armstöd och en ny bromspedal bör 
vara utformade. 
 
 
5.1 Armstödet 
 
Utseendemässigt har armstödet förändrats, det är lite mindre och ger ett stabilt intryck 
med sitt överdimensionerade rör. Det har också fått en förbättrad höjdjustering med sitt 
koniska spår, och bättre anpassade höjder till de olika målgrupperna. Förhoppningsvis 
får det också en snygg och passande färg. 
   De krav som finns på armstödet finns listade under kap 1.4 Avgränsningar. Ett av 
dessa krav kommer från SS EN-1335-1:2000: ”Avståndet från framkanten av armstödet 
till framkanten på sitsen ska vara minst 100 mm med tillåtelse för ett högre värde.” 
Detta krav har inte uppfyllts eftersom armstödet används som uppresningshjälp och det 
underlättar om det når ända fram till framkanten av sitsen, det finns till och med 
önskemål från brukare att ha ett armstöd som går ännu längre fram. Varför det är 
motiverat att se förbi denna standard, är för att standarden är utformad för kontorsstolar. 
Personer som använder kontorsstolar har inte samma behov som Mercado Medics 
kunder.  
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Enligt standarden SS-EN-1335 ska ett armstöd vara 200 mm från sitthöjden i sitt lägsta 
läge och 250 mm i högsta läget, med tillåtelse att ha både högre och lägre lägen. 
   Enligt Stephen Pheasant antropometriska mått passar ett armstöd som är 200-250 mm 
ovanför sitthöjden de allra flesta vuxna. Dessa mått stämmer bra överens med varandra. 
Mercado Medics krav på armstödshöjden som är 0 mm till 300 mm över sitthöjd i lägsta 
respektive högsta läge täcker gott och väl de flesta behoven.   
   För barn bör högsta höjden vara 230 mm enligt Stephen Pheasants rekommendationer. 
Eftersom Stephens rekommendationer stämmer överens med standarden för vuxna har 
det antagits att det även stämmer för barn, eftersom det inte finns någon standard för 
barn att hålla sig till. 
   Jämfört med tidigare armstöd så finns nu en höjd på armstöd för vuxna och en för 
barn, istället för tre höjder för vuxna där den lägsta av dessa användes till barn. Höjden 
på armstödet är anpassad för barn mellan 6-15 år. Barn mellan 2-5 år kan naturligtvis 
använda armstödet på grund av att det går att ställa in höjden ända ner till 0 mm från 
sitthöjden, men de skulle behöva ett ännu kortare armstödsrör. Att inte använda ett 
onödigt långt armstödsrör medför också att stolen ser mindre klumpig ut. De nya 
höjderna bör vara bättre anpassade till sin tänkta målgrupp och en längd mindre att 
tillverka medför också en billigare och enklare tillverkning av armstödet.  
 
Armstödets lägsta höjd för en ej vinkelställbar stol är 20 mm över sitsen. Kravet är att 
den ska vara 0 mm över sitsen. Detta resultat accepteras dock eftersom det är två mjuka 
komponenter, sits och armstöd, både armstödet och sitsen ger med sig lite. Dessutom 
räknar man med en sits som är 20 mm som sitsen är i mitten och är det tunnaste stället 
på sitsen.  
 
Det som har varit det största hindret vid framtagningen av armstödet är alla 
begränsningar av hur stolen ser ut, att kravet på att samma infästning som innan ska 
användas och att kostnaden inte får bli högre än för det nuvarande.  
 
5.2 Sidostöd 
 
Sidostödet blev bra. Trots alla begränsningar som fanns, kunde många önskemål 
tillgodoses. Det finns möjligheter att ställa in vinklar steglöst i många riktningar, en 
enkel form som är lätt att rengöra och en billig tillverkning i och med att Mercado 
Medic kan tillverka dessa delar själva.  
 

 
5.3 Spak 
 
Fördelarna med att använda en spak under armstödet är stora, dels ger placeringen en 
naturlig vinkel på händerna vid uppresning ur stolen och det är även en bättre 
arbetsställning för vårdare till barn när de ska hjälpa dem att höja/sänka stolen.  
 
På inställningsmöjligheter och funktioner för inställningar, spakar bland annat, finns det 
många krav. Ett av dessa är att det ska vara möjligt att använda spakarna för inställning 
vid sittande i stol, som finns i standarden SS EN-1335-2. Detta krav har tagits stor 
hänsyn till, det ska också vara passande att använda spaken, inte bara för personen som 
sitter i stolen utan även för en assistent eller anhörig till ett handikappat barn. Men detta 
krav är helt kringgått när reglaget är vänt bakåt på barnstolen och endast en vårdare, och 
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inte den som sitter i stolen, kan använda reglaget, men som sagt så gäller inte dessa krav 
på barnstolar.  
Mercado Medics önskemål om att kunna använda både ett reglage som är vänt framåt 
och ett bakåt under samma armstöd har inte kunnat uppfyllas. Reglagen skulle då kunna 
ha olika funktioner, detta riktar sig främst till halvsidesförlamade. 
   Tyvärr ses samma orsak här som vid övriga lösningar: om det funnits mer tid eller en 
större budget för detta hade man möjligtvis kunnat tillgodose önskemålet om att kunna 
ha en spak framåt och en bakåt. Med mer tid hade också en strukturerad 
konceptgenerering kunnat göras och då hade man även kunnat se om detta önskemål 
hade fått en stor vikt och utgå från det. I denna utvecklingsprocess ansågs det 
önskemålet vara av mindre betydelse, mycket därför att detta arbete främst har riktats 
mot barnstolen och här är denna funktion inte aktuell.   
 
Den stora skillnaden och förbättringen för spaken under armstödet är att spaken nu är en 
hel spak och inte en tillbjöd krok som man lätt fastnar i. Det finns dessutom symboler 
på spaken. Detta är nödvändigt då spaken kan ha olika funktioner men samma placering 
och utseende i övrigt, det går inte att räkna ut vad den gör på annat sätt. 
   Vajern till reglaget har kunnat läggas inuti armstödsröret där reglaget sitter. Detta är 
främst en estetisk åtgärd, stolen ser mycket mer städad ut. Men det medför också att 
man slipper ändar på vajern som kan sticka ut eller tvinna upp sig, och som man kan 
göra sig illa på, då dessa göms i armstödsröret. 
 
Tyvärr finns inte någon exakt lösning på hur vajern ska fästas i röret i detta arbete. Det 
finns speciella vajerklämmor o.dyl. men det fanns inte på företaget och att göra en 
marknadsundersökning och beställa efter delar för att prova en fastsättning fanns det 
inte tid till. Konstruktören på företaget har lovat att göra detta då han också tyckte att 
detta koncept var en bra lösning.   
 

 
5.4 Bromspedal 
 
För att ta fram koncepten för en ny bromspedal användes brainstorming med 
konstruktören och sedan tilläts idéerna mogna, visualiseras i programmet Iron CAD och 
studerades för en grovgallring. Efter detta fanns fyra bra förslag kvar. Eftersom detta 
var ett bra antal för en strukturerad urvalsprocess användes den metoden.  
   Varför det användes i detta fall och inte i de andra var mest för att det fanns fyra bra 
koncept som kändes ganska likvärdiga med olika för- och nackdelar. I de andra fallen 
har det varit fler parametrar som styrt och det har också varit tydligare vilket koncept 
som varit det bästa.   
   
Det enda kravet som ej är uppfyllt är att man ska ha en symbol som visar funktionen. 
Detta känns accepterbart för att koncept 3:s funktion är ganska uppenbar, man kan 
förstå att bromsaxeln som pedalen sitter på leder till bromsen. Den har också ett typiskt 
utseende för en pedal. 
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5.5 Rekommendation 
 
Stolen bör ha samma system som finns idag, en barn/juniormodell med förvalda 
tillbehör, som man kan variera. I dessa bör bakåtvånda spakar under armstöd, en 
bromspedal, ett bord, fotplattor och ett höftbälte ingå.  
   De nya delar som har tagits fram till den nya stolen bör givetvis tillverkas och 
användas. Dessutom borde det satsas på att ta fram ett nytt fäste för ryggen och fäste för 
nackstöd, ett bord som passar, nya fotplattor och ett körhandtag snarast.  
   Istället för att kalla den uppdaterade stolen för en barnstol, kan man kalla den för 
juniorstol, för barn i skolåldern ca 6-15 år. Om man verkligen vill komma åt 
åldersgruppen 2-5 år behövs en helt ny stol, alternativt att lägga till ännu mindre 
storlekar på sits, stativ och höjdjustering till modulsystemet som finns.  
   Slutligen; byt till ett skojigare namn! Förslaget är att byta ut ”barn” i ”Real 9300 
barn” till det roligare och tuffare ”Spider”, alltså: Real 9300 Spider. 
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Bilaga 1 Hjälpmedelinstitutets krav 
 
Kravspecifikation – sittmöbler och sitsar för vuxna 
Detta ska en stol eller ställbar stol bestå av: 

- Stol med roterbar sits och rotationslås alternativt ej roterbar sits 
- Ställbar sitthöjd med gasfjädermekanism eller elektrisk motor eller motsvarande. 
- Ställbart sittdjup 
- Ställbar ryggstödshöjd och ryggvinkel 
- Ställbara armstöd (steglös inställning i höjd och bredd) 
- Fyrvingat underrede eller motsvarande som ger god plats för fötterna bl.a. vid 

sittande förflyttning. 
- Handmanövrerad broms alternativt fotbroms på främre hjulpar 
- Länkhjul minimum 75 mm diameter 
- Stol kan vara utrustad med sittenhet som kan tippas bakåt framåt 
- För stolar med eldrift skall transformator och styrenhet ingå i grundmodellen.33 

 
Kravspecifikation för eldrivna rullstolar 
Hjälpmedelsinstitutet har även en kravspecifikation för eldrivna rullstolar. Mercado 
Medic har stolar som drivs med el, real 6100 mobil, dessa krav gäller på den. Den stolen 
går också in i modulsystemet och då krävs att man tar hänsyn även till dessa krav, de 
ger även en bra riktlinje för manuella stolar. 
Generella krav: 

- Rullstolen bör tillverkas så att minst 80% av den vuxna populationen kan 
använda den. Detta bygger på den förutsättningen att kroppsstorleken ligger 
mellan 5:e percentilen för en vuxen kvinna till 95:e percentilen för en vuxen 
man och förmågan och begränsningar som en 65-årig 50 percentil kvinna.34 

Armstöd: 
- Armstöden ska vara antingen avtagbara, sidosvängbara, uppfällbara eller 

sänkbara för överflyttning så att brukaren kan komma intill bord mm. Kravet 
gäller ej svängbar sits. 

- Verktyg bör inte behövas för att ställa armstödshöjden.35 
Inställningsmöjligheter: 

- Om rullstolen är utrustad med armstöd som är avtagbara eller utsvängbara, ska 
mekanismen vara enkel att nå och reglera av brukaren och/eller vårdaren.36 

 
Standard SS EN-1335-1,2,3 
Standarden SS EN-1335-1,2,3, Office furniture – Office work chair, innefattar tre delar: 
EN 1335-1 Dimensions, determination of dimensions 
EN 1335-2 Safety requirements 
EN 1335-2 Safety test methods37 
 
SS-EN 1335-1 Dimensions, determination of dimensions innehåller olika måttkrav. 
Kravet är att de ska vara uppmätta enligt gällande provmetod och redovisade i 
provningsprotokoll. Undantag kan göras för sitthöjd, bredd mellan armstöden, 
underredet – vingarnas längd. 
                                                 
33 Hjälpmedelsinstitutet (2002-02-15) 
34 Hjälpmedelsinstitutet (2001-09-15), s. 12 
35 Hjälpmedelsinstitutet (2001-09-15), s. 16 
36 Hjälpmedelsinstitutet (2001-09-15), s. 16 
37 SS EN-1335-1 (2000), s. 2 
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Beträffande hållbarhetskrav och stabilitetskrav enligt standarden SS-EN 1335 kommer 
ej några undantag att göras.38 

- Avståndet från sitsen till armstöd ska vara 200 mm i lägsta läge och 250 mm i 
högsta läget, med tillåtelse att ha både högre och lägre lägen. 

- Avståndet mellan armstöden ska vara minst 460 mm och max 510 mm.39 
- Avståndet från framkanten av armstödet till framkanten på sitsen ska vara minst 

100 mm med tillåtelse för ett högre värde.40 
 
SS EN-1335-2 Safety requirements innefattar säkerhetskrav på stolen. 
Hörn, kanter och dekorationer: 

- Stolen ska vara utformad för att minimera risken för skada hos användaren. 
- Alla delar av stolen som användaren kommer i kontakt med, under tänkt 

användning, ska vara utformade så att fysiska skador och materiella skador 
undviks. 

Inställningsspakar och rattar 
- Rörliga och justerbara delar ska vara designade så att skador inte uppstår och 

oavsiktliga operationer undviks.  
- Det ska vara möjligt att använda spakarna för inställning vid sittande i stol.41 

                                                 
38 Hjälpmedelsinstitutet (2002-02-15) 
39 SS EN-1335-1 (2000), s. 14-16  
40 SS EN 1335-1 (2000), s. 16, 19 
41 SS EN-1335-2 (2000), s. 3-4 
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Bilaga 2 Standarder 
 
De standarder som används för CE-märkning är Läkemedelsverkets föreskrifter om 
medicintekniska produkter, LVFS 2 001:6 och Läkemedelverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med 
medicinska produkter, LVFS 2 001:8. 
 
Mercado Medics produkt är CE-märkt och ska då också följa alla standarder nedan, 
uppgifterna kommer ur Mercado Medics CE-märknings pärm, (2003): 
 
Handikappinstitutets standard 

� Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation från 1999-06-09 
� SS EN 12 182: 1999  
 

Sveriges Prövning och Forskningsinstituts standard 
� Mått, hållfasthet och säkerhet: SS EN 1335: 2000 del 1, 2 och 3 
� Antändlighet: EN 1021: 1993 del 1och 2 
� ESD-test: Testmetod 1528-122, rev B  
� EMC-test:  

EN 60 061 del 1 och 2  
EN 55 011: 1990 
EN 55 022: 1994  
EN 61 000-4-2: 1995 
EN 61 000-4-3: 1996 
ENV 50 204 

 
Product Service GmbHs, TÜV, standard 

� DIN 31000: 1979-03 
� EN 29999: 1994-02 

 
Landesgewerbeanstalt Bayerns, LGA, standard 

� DIN EN 1335, 2002:08 
� DIN 4550, 1 995: 05 
� Hållfasthet DIN 4551, 1988: 06 

 
International Electrotechnical Commissions, IEC, standard 

� IEC 60335-1: 91 
 
Packfors standard  

� Klimatprovning: ISO 7176-9:1995-10 version 23  
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Bilaga 3 Funktionsträd 
Denna metod används för att på ett systematiskt sätt vikta  
de funktioner som har betydelse för bromspedalen.42 

 

                                                 
42  http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf  2005-08-02 

1 

GODA 
FUNKTIONER 

4/9 

MEDGE 
STABILITET 

OCH 
HÅLLBARHET 

7/25 

UNDVIKA RISK 
FÖR SKADA 

3/9 

PASSANDE FÖR 
BARN 

2/9 

4/9 

28/225 

3/9 

2/9 

 EJ VASS KANT 

7/15 21/135 

PASSANDE 
MATERIAL 

3/15 9/135 

LÄMPLIG 
PLACERING 

5/15 15/135 

ENKEL 
MONTERING 

5/25 20/225 

FORM 

4/15 8/135 

UTTRYCK 

7/15 14/135 

RENGÖRING 

4/15 8/135 

BROMSPEDAL

1 

BRA ATT LÅSA/ 
LÅSA UPP 

7/25 28/225 

FÖRSTÅ VAD 
PEDALEN GÖR 

6/25 24/225 

0,1244 

0,1067 

0,0889 

0,1244 

0,1556 

0,1111 

0,0667 

0,0593 

0,1037 

0,0593 

VIKT 

S=1,0001 

http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf
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Bilaga 4 Merittalsberäkning 
 
Vikterna som funktionerna får i funktionsträdet, bilaga 3, används här för att på ett 
systematiskt sätt välja det bästa konceptet; det med högst merittal. Här ges varje 
funktion i de olika koncepten ett betyg på hur bra den funktionen är, betyget 
multipliceras sedan med vikten för funktionen. På så sätt får det konceptet med högst 
betyg på de viktigaste funktionerna också det högsta merittalet och är också det bästa 
konceptet enligt denna systematiska urvalsmetod.43 
 
Betygsättning 
5 Uppfyller kriteriet över förväntan 
4 Uppfyller kriteriet mycket bra. 
3 Uppfyller kriteriet bra 
2 Uppfyller kriteriet 
1 Uppfyller kriteriet dåligt 
0 Uppfyller inte kriteriet alls 
 
 

 

                                                 
43 http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf  2005-08-02 

  Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Funktion Vikt Betyg Delmerit Betyg Delmerit Betyg Delmerit Betyg Delmerit 
BRA ATT 
LÅSA/LÅSA 
UPP 

0,1244 3 0,3732 4 0,4976 4 0,4976 4 0,4976 

FÖRSTÅ VAD 
PEDALEN 
GÖR 

0,1067 4 0,4268 4 0,4268 4 0,4268 3 0,3201 

ENKEL 
MONTERING 

0,0889 3 0,2667 3 0,2667 4 0,3556 5 0,4445 

MEDGE 
STABILITET 
OCH 
HÅLLBARHET 

0,1244 4 0,4976 4 0,4976 3 0,3732 3 0,3732 

EJ VASS 
KANT 

0,1556 0 0 2 0,3112 4 0,6224 4 0,6224 

LÄMPLIG 
PLACERING 

0,1111 4 0,4444 4 0,4444 3 0,3333 3 0,3333 

PASSANDE 
MATERIAL 

0,0667 0 0 4 0,2668 4 0,2668 4 0,2668 

FORM 0,0593 4 0,2372 2 0,1186 4 0,2372 1 0,0593 
UTTRYCK 0,1037 4 0,4148 3 0,3111 5 0,5185 2 0,2074 
LÄTT ATT 
RENGÖRA 

0,0593 2 0,1186 2 0,1186 4 0,2372 3 0,1779 

 1 Summa: 2,7793 Summa: 3,2594 Summa: 3,8686 Summa:3,3025 

http://www.luth.se/depts/arb/ind_design/kurser/ARD103/OH8.pdf


 52 
     Matilda Bäckström 

Bilaga 5 Ritningar 
 
 Bilaga 5.1 Armstödsbåge 

 
 

 Bilaga 5.2 Armstödsrör barn 
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 Bilaga 5.3 Armstödsrör vuxen 

 
 

 Bilaga 5.4 Sidostöd – fäste för kudde  
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Bilaga 5.5 Sidostöd – fäste på armstöd 

 
 
Bilaga 5.6 Spak under armstöd - fäste 
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Bilaga 5.7 Spak under armstöd – 100 mm 

 
 

Bilaga 5.8 Spak under armstöd – 150 mm 
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Bilaga 5.9 Spak under armstöd – 230 mm 

 
 

Bilaga 5.10 Bromspedal 

 




