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Abstract 

 
Permobil AB has its head office in Timrå, outside Sundsvall. They specialise, in the 
manufacturing of electric wheelchairs, different models for different needs. In order to meet the 
needs of the individual customer’s disabilities there is a wide range of accessories to modify the 
chairs to suit individual needs. The task was to develop such equipment. A holder for the 
crutches had to be developed, to permit and make it easier for the user to take the crutches with 
them. 
  
We used two methods to structure our work. An Systematic approach for problem treatment and 
another for Solution of problems according to Pahl and Beiz .The first one has an overall 
systematic view used for all kinds of projects and has worked as our framework throughout the 
task. The second is developed especially for product development and has been used for market 
research to find out what’s in demand and then develop the most suitable product.  
  
During our work it became clear that there was already many crutch holders available, although 
all very similar. The customer needs a crutch holder that is easily accessible while sitting in the 
chair. None of the existing designs had an easily accessible holder which is what the customer 
would like. 
 
The task mainly consisted of four objectives; to find suitable places on the chair where it could be 
fitted, to make it strong and firm enough to hold one or two crutches and at the same time be 
smooth and easy to use, to eliminate all risks for the user and last but not least important, to give 
it an attractive design.  
  
It took a long time to reach the final objectives but it now satisfies all our requirements and most 
of our wishes that we started out with. The final product consists of a metal frame with an 
integral cup made of plastic, it can be fitted in several places of the Permobil .The final product is 
easy to use and so far it seems to appeal to most costumers .   

 



Sammanfattning 
 
 
Permobil AB har sitt huvudkontor i Timrå strax utanför Sundsvall. De har specialiserat sig på 
att tillverka elrullstolar av olika modeller för olika behov. För att i så hög grad som möjligt 
kompensera kundens funktionshinder finns en mängd så kallade tillbehör vilka kompletterar 
stolarna så att de precis passar individen. Det uppdrag som gavs i början av det här projektet 
var att utveckla ett sådant tillbehör. Det behövdes en hållare vilken skulle underlätta 
medtagandet av kryckkäppar under färd med elrullstolen. 
 
För att strukturera upp arbetet valdes två så kallade metoder ut. Den ena är Systematisk 
problembehandling  och den andra Problemlösning enligt Pahl och Beiz. Den förstnämnda 
har en övergripande systematik för de flesta typer av projekt och har här fungerat som en ram 
för hela arbetet. Den andra metoden vilken Pahl och Beitz utvecklat är specialiserad på just 
produktutveckling och har använts för att undersöka vad som efterfrågas och därefter nyttjats 
för att få fram en motsvarande produkt. 
 
Vad som blev uppenbart under projektats gång var att det finns ett stort utbud av hållare för 
kryckor, men att alla ser i princip likadana ut. Kunden behöver någonstans att göra av sina 
kryckor då han eller hon sitter i sin rullstol, en hållare vilken kan placeras så att kryckorna 
finns nära till hands. Ingen av de tidigare lösningarna erbjöd dock en väl fungerande sådan 
vilken kunde placeras just där kunden förerdrar att ha den. 
 
Problemet bestod huvudsakligen av fyra delar; att finna lämpliga punkter på stolen där 
hållaren kan monteras; att få den att verkligen hålla en eller två kryckor stadigt och dessutom 
vara smidig och enkel att använda; att eliminera alla eventuella risker för brukaren samt, sist 
men absolut inte minst, att ge den ett tilltalande formspråk. 
 
Resultatet av arbetet tog lång tid att komma fram till, men motsvarar alla krav och de flesta 
önskemål som ställts upp från början. Produkten består av en metallbåge med en tillhörande 
kopp i plast och går att montera på ett flertal ställen på en Permobil. Den är lätt att nyttja och 
tycks dessutom ha tilltalat de personer som hittills sett den.  



 1

Innehåll 
 

1 INLEDNING 3 

1.1 BAKGRUND 3 
1.2 FÖRETAGET 3 
1.3 SYFTE 3 
1.4 MÅL 4 
1.5 AVGRÄNSNINGAR 4 

2 TEORI 5 

2.1 ANTROPOMETRI 5 
2.2 ERGONOMI 7 

2.2.1 Ergonomi och rullstolsbundna 9 
2.3 FORMSPRÅK 9 

2.3.1 En personlig upplevelse 10 
2.3.2 Vikten av en meningsfull design 10 

2.3.2.1 Att märkas i mängden 10 
2.3.2.2 Budskap och känsla 10 

2.4 FÄRGSPRÅK 11 

3 METOD 13 

3.1 INFORMATIONSINSAMLING 13 
3.2 PROBLEMLÖSNING ENLIGT PAHL OCH BEITZ 13 

3.2.1 Problemkartläggning 13 
3.2.2 Identifiering av huvudproblem och abstraktion 14 
3.2.3 Avgränsningar 14 
3.2.4 Problemundersökning 14 

3.2.4.1 Föremålsuppdelning 14 
3.2.4.2 Krav- och önskemålsspecifikation 15 
3.2.4.3 Önskemålsträd 16 

3.2.5 Problemlösning 16 
3.2.5.1 Konceptgenerering 16 
3.2.5.2 Idématris 16 

3.2.6 Konceptval 16 
3.3 SLUTFÖRANDE 17 

4 UTFÖRANDE 18 

4.1 INFORMATIONSINSAMLING 18 
4.1.1 Allmän information 18 
4.1.2 Teknisk lägesbeskrivning 18 
4.1.3 Människan och anpassningar 19 

4.1.3.1 Behov 19 
4.1.4 Brukar- och användarinformation 20 
4.1.5 Marknadsinformation 20 
4.1.6 Information om kryckor 21 
4.1.7 Produktionsinformation 22 

4.2 SLUTSATSER FRÅN INFORMATIONSINSAMLINGEN 22 
4.3 PROBLEMLÖSNING ENLIGT PAHL OCH BEITZ 23 

4.3.1 Problemkartläggning 23 
4.3.2 Identifiering av huvudproblem och abstraktion 24 
4.3.3 Avgränsningar 24 



 2

4.3.4 Problemundersökning 24 
4.3.4.1 Föremålsuppdelning 24 
4.3.4.2 Krav- och önskemålsspecifikation 26 
4.3.4.3 Önskemålsträd 28 

4.3.5 Problemlösning 28 
4.3.5.1 Brainstorming 28 
4.3.5.2 Idémateris 28 

4.3.6 Konceptval 29 
4.3.6.1 Grovgallring 29 
4.3.6.2 Viktning 29 
4.3.6.3 Förslagen 30 
4.3.6.4 Tyckt och tänkt om förslag ett till fem 34 

4.4 TEST AV IDÉN 37 
4.4.1 Prototypframställning 37 
4.4.2 Felträdsanalys 38 

5 RESULTAT 39 

5.1 DET SLUTLIGA FÖRSLAGET 39 
5.1.1 Jämförelse med krav- och önskemålsspecifikation 39 

6 DISKUSSION 44 

6.1 RESULTATET  44 
6.1.1 Placering 44 
6.1.2 Funktion 45 

6.1.2.1 Hållarens utformning 45 
6.1.2.2 Fästet 46 
6.1.2.4 Kåpa 47 

6.1.3 Ergonomi 48 
6.1.4 Designaspekter 48 

6.2 UPPFÖLJNING 49 

7 REFERENSER 50 

BILAGOR  



 3

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Programmet Industriell design vid Luleå tekniska universitet är en ingenjörsutbildning på 120 
poäng. För att erhålla en magisterexamen krävs ytterligare 40 poäng varav 20 ska vara 
examensarbete. Jag har valt att göra mina 20 veckor ute på ett företag och fick möjlighet till dettta 
på Permobil AB i Timrå under hösten 2005. 

 

1.2 Företaget 

Per Uddén grundade Permobil AB för ca 40 år sedan. Det var han som 
konstruerade den första permobilen och har även gett företaget dess namn. 
Med en oändlig innovativitet och nyfikenhet såg han nästan inga 
begränsningar och testade mer än gärna sina idéer. Idag lever inte Per 
Uddén, men hans anda finns kvar i företaget och är i mångt och mycket 
anledningen till Permobils framgångsrikedom. Företaget har idag ett 
etablerat namn över stora delar av världen och ledande inom sin bransch 
(Bild 1).  

Framförallt utvecklas nya, specialanpassade elektriska rullstolar med alla nödvändiga tillbehör, 
men även bilanpassningar görs, det sistnämnda då på Permobil Autotech. 

Huvudkontoret är beläget i Timrå, norr om Sundsvall, men kontor finns även i andra länder. Hela 
85 % av verksamheten är idag belägen utomlands (främst försäljning), men tillverkningen sker 
fortfarande i Sverige. 

Företaget konstruerar och säljer alltså elrullstolar av olika modeller. 
Dessa är avpassade för olika användares behov vilket är möjligt då 
företaget tillhandahåller ett modulsystem av komponenter. Varje kunds 
specifika behovsbild utreds och stolens anpassas därefter så att kundens 
önskemål tillgodoses i så hög grad det bara är möjligt. För förklaring till 
en permobils olika delar se bilaga 1. 

Till höger visas en bild av en av företagets stolar (Bild 2). Det är en 
Chairman 2 med Corpussits vilken alltså är en av Permobils 
stolskombinationer. 

 

1.3 Syfte 

En del av de som använder sig av elrullstolar kan gå kortare sträckor med hjälp av kryckor. Dessa 
behöver få med sig kryckorna under färd i rullstolen och lätt få tag på dem vid behov. Syftet med 

Bild 2. Chairman 2 Corpus

 
Bild 1. Företagets märke 
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projektet är att finna en lösning vilken tillgodoser detta behov. Examensarbetet genomförs även 
för att studenten ska få tillfälle att praktisera på produktutveckling i företagsmiljö.   

 

1.4 Mål 

Det slutliga målet med arbetet är att utveckla en produkt vilken i så hög grad som möjligt 
uppfyller kundernas, d v s både företagets och brukarnas, krav och önskemål. Konceptet ska 
presenteras för Permobil samt för berörda och intresserade på universitetet i Luleå. En CAD-
modell och, om möjligt, en prototyp är tänkta att finnas vid presentationstillfället. 

 

1.5 Avgränsningar 

Lösningen ska allra helst gå att använda på permobils alla sitsar och chassier, men den behöver 
bara passa den så kallade Corpusen och den nya RS-sitsen vilken ännu inte kommit i produktion. 
Befintliga fästpunkter och fästen bör användas för att undvika en utökning av företagets redan 
stora sortiment av detaljer. 

Projektet ligger på konceptuell nivå och färdigt produktionsunderlag kommer därför inte att tas 
fram. Permobil legotillverkar normalt sina produkter, det är endast specialanpassningar som görs i 
Timrå och de utförs av personer på anpassningsavdelningen. Därför är det direkt 
produktionsförberedande arbetet något som inte ingår i examensarbetet. Ett vist 
”produktionstänk” ska ändå finnas bakom konstruktionen. Vad det gäller materialvalet så har det 
betydelse för hur produkten formges och hur infästningar och liknade konstrueras. Val av 
material är alltså en del av projektet och är tänkt att göras i samråd med erfarna konstruktörer och 
prototypframställare 
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2 Teori 
 

2.1 Antropometri 

I Svenska Akademiens ordbok1 definieras antropometri som ”Lära(n) om människokroppens 
måttförhållanden.” Läran studerades tidigare nästan uteslutande av konstnärer för att de skulle 
kunna skapa sig en bild av människans proportioner, men har idag en helt annan roll. Litteraturen 
om antropometri är, i stora drag, sammanställningar och generaliseringar av mänskliga 
populationers kroppsmått och används bland annat som konstruktionsunderlag. Särskilt vid 
produktframställning och arbetsplatsutformning används dessa data och därför är det viktigt att 
uppgifterna är uppdaterade och används på rätt sätt.  

Varje dag stöter vi på alla möjliga former av fysisk utrustning och känner många gånger av hur fel 
utformad den är för att passa våra kroppar. Som exempel på detta kan nämnas stolar som är 
obekväma, kläder som ”sitter fel”, hyllor vilka är för höga att nå. Omgivningen är helt enkelt fel 
konstruerad för att passa alla människor. Arbetsmiljön är viktigare än många tror. En felutformad 
arbetsplats kan leda till värk i kroppen. Vanliga åkommor är muskelspänningar med minskad 
blodcirkulation som följd samt belastningsskador i rygg, nacke och axlar. På väl anpassade 
arbetsplatser där miljön utformats utifrån den samlade antropometriska erfarenheten jobbar 
människor bättre och mår bättre.  

Mått som höftbredd, armlängd, fotlängd, kroppshöjd och så vidare förhåller sig olika till varandra 
på olika människor. I och med den sammanställning och generalisering som görs i antropometrin 
uppkommer därför ett nytt problem. Ingen har en kropp som de beskrivna i litteraturen där alla 
mått stämmer med de som framtagits. Därför går det inte att anpassa fysiska föremål så att de 
passar varje enskild individ lika bra. Däremot kan de antropometriska uppgifterna vara ett mycket 
bra hjälpmedel för att konstruera så att de flesta kan utnyttja produkterna. Antropometrin är 
indelad i två huvuddelar, en som studerar statiska kroppar och deras proportioner och en 
dynamisk där själva rörelserna beskrivs. 

I litteraturen talas det om 5:e - 95:e percentilen. Med det menas en viss del av den mänskliga 
populationen. Kroppsproportionerna har graderats efter en normalfördelningskurva där de allra 
kortaste och spensligaste motsvarar den första percentilen och de allra längsta och grövsta 
människorna ingår i den hundrade. Inom den ingenjörsmässiga antropometrin2 där fysiska objekt 
konstrueras brukar man vanligtvis inte ta hänsyn till de fem första och sista percentilerna. Detta 
är en rent praktisk åtgärd då det ofta är svårt att anpassa bruksföremål och miljöer så att både den 
stora massan (5:e - 95:e percentilen) och de allra kortaste, respektive längsta människorna har 
nytta av konstruktionerna. Det är ger i regel bättre resultat göra specialanpassningar för de två 
extrema populationerna så att de får väl anpassade miljöer att leva i. 

Måtten varierar dock väldigt mycket även inom normalpopulationen, som exempel kan nämnas 
en jämförelse av skuldrans höjd. 

 

                                                 
1 Svenska Akademiens ordbok (2005) 
2 Sanders & McCormick (1993) 
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Tabell 1. Skuldrans höjd hos människor indelade i olika populationer.3 
Percentil  5:e 50:e 95:e  
 
Man  132, 3 cm 142, 8 cm 152, 4 cm 
Kvinna  121, 1 cm 131, 1 cm 141, 9 cm 
 
 

Här visas hur stor skillnad det är mellan människor vilket gör att det ibland anpassas efter de 
längsta, t ex dörröppningar, och ibland efter de minsta där avstånd till kontrollpaneler (från 
operatören mätt) kan nämnas. 

Vid sittande arbete finns lämpliga mått för rörelseområde och arbetsyta beskrivet. I rullstol 
behöver den sittande kunna utföra alla nödvändiga rörelser som behövs för att klara sig på egen 
hand. Göromål vilka normalt skulle utföras stående kan bli mycket svåra att klara av. Eftersom 
rullstolsbundna har så speciella förutsättningar finns antropometriska kartor där mått för olika 

                                                 
3 Sanders & McCormick (1993), tabell 13-1 
 

Här syns ett av de mått 
som gäller för just den 
storleksklassen 

Roterbar skala 
för olika stora 
människor 

Bild 3. Antropometrikartor 
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stora människor går att hämta genom att vrida på en skala (Bild 3). 

 
För en sittande person beror arbetsområdet naturligtvis mestadels av räckvidden på armarna, 
men även av vad för slags arbete som ska utföras och om det finns några begränsande faktorer 
såsom hindrande kläder eller föremål. Som typexempel på föremål kan här själva rullstolen 
nämnas, dess ryggstöd och armstöd är nödvändiga i många avseenden, men utgör hinder för 
huvudsakligen skuldrans och överarmens rörelser. 

Måtten varierar olika mycket för olika kroppsdelar, för en liten kvinna, 148,1 cm lång är distansen 
för lättsamt arbete med armarna 26,9 cm mätt från bröstkorgen. Samma mått för en stor man, 
186,9 cm lång, är 35,1. Det skiljer alltså 8,2 cm för lämpligt arbetsområde framför kroppen. 
Jämförelsevis är differensen för att nå ner till något vid sidan av stolen så stor som 22,0 cm. För 
kvinnan anges måttet 47,5 cm över marknivån och för mannen 25,5.4 

 

2.2 Ergonomi 

I Skoldatanätets ordbok finns ordet ergonomi att slå upp och förklaras där som ”Läran om 
samspelet mellan människan och arbetsredskapen, arbetsvetenskap”.5  

I ergonomin ses det alltså inte bara till kroppsmåtten och hur det går att röra sig. Här behandlas 
även vad som är bra respektive dåligt för människan när hon vilar, arbetar och i allmänhet hur 
hon påverkas av den fysiska miljön. Ergonomin är en vetenskap där bland annat anatomi, 
fysiologi och psykologi ingår och används för att skapa en bra arbetsmiljö där redskap och 
aktiviteter är väl anpassade efter människans förutsättningar. Målsättningen är att konstruera och 
utforma för ett underlättat arbete och för att skadeverkningarna ska minimeras. Detta innebär 
oftast att en mängd faktorer ska tänkas igenom och för att underlätta arbetet kan en 
kategorisering göras i tre huvudområden: 

o Komfort 

o Hälsa och säkerhet 

o Arbetsprestation6 

Komforten är av stor betydelse för långvariga arbeten och är troligtvis det som är mest påtagligt. 
Det då kroppen säger ifrån redan efter en kort tidsperiod i en viss arbetsställning. Hälsofaktorer 
märks oftast inte direkt, men däremot blir deras följder vanligtvis mycket påträngande. En 
bekväm stol är t ex inte alltid hälsosam för kroppen. En alltför mjuk dyna och frånvaro av stöd 
för svanken kan leda till felaktiga belastningar och så småningom värk. Säkerhet kan i det här 
exemplet vara att reglage för sitshöjd eller tipprisk tänkts igenom. Det skulle även kunna tänkas 
vara materialet vilket inte bör avge några skadliga ämnen eller vara brandfarligt. 
Arbetsprestationen är beroende av ett flertal faktorer utöver de redan nämnda och alla skapar 
tillsammans förutsättningar för arbetet. Här kan förutom det mentala tillståndet nämnas 
belysning, ljudnivå, ventilation, arbetshöjd och liknande.7 

                                                 
4 Diffrient, Tilley & Bardagjy (1974) 
5 Myndigheten för Skolutvecklingen, Skoldatanätet (2005) 
6 Wilson & Corlett (1974), sid. 562 
7 Wilson & Corlett (1974) 
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För att åstadkomma bra resultat använder sig yrkeskunniga av diverse rationella principer. I 
boken Evaluation of human work hänvisas det till McGormic and Sanders.8 De två har beskrivit fyra 
konkreta principer. Dessa gäller främst layouter av utrustning och då särskilt för displayer och 
kontrollpaneler, men är användbara även i andra situationer. 

1. Importance principle – Those components which are most essential to safe and efficient 
operation should be in the most accessible positions. 

2. Frequency of use principle – Those components which are used most frequently should 
be in the most accessible positions. 

3. Function principle – Components with closley related functions should be located close 
to each other. 

4. Sequense of use principle – Components which are often used in sequence should be 
located close to each other and their layout should relate logically to the sequence of 
operation.9 

Det är svårt att i förväg veta vilka anpassningar som är lämpliga för att skapa goda förutsättningar 
för komfort, säkerhet, hälsa och höja arbetsprestationen. Detta är en av ergonomins stora 
stöttestenar, hur ska resultaten kunna mätas? Att säga att något är lätt användbart säger just 
ingenting. Varje enskild individ har sina förutsättningar att lösa en uppgift och därför kan en 
produkt skapad för en normalbegåvad, arbetande, medelålders man bli omöjlig att använda för ett 
barn eller en funktionshindrad. För att få någon slags uppfattning om hur lyckosam en 
arbetsplats, produkt eller miljö är så görs användartester där personer ur den tänkta målgruppen 
medverkar. De får testa miljön eller produkten och det visar sig då om det finns några oklarheter 
eller svårigheter och därefter kan justeringar göras. Detta kan dock bara genomföras på befintliga 
objekt, det är betydligt mer komplicerat att bedöma en anpassnings värde innan den är gjord. För 
att få grepp om problemsituationen ställs så kallade operatörskriterium upp. Ergonomen formulerar 
då upp de kvalitativa målen och gör i största möjliga mån om dem till kvantitativa och därmed 
också  mätbara mål. Dessa fungerar som stöd och utgångspunkt under arbetet och som motiv för 
dimensioneringen vid produktion och försäljning. 

Viktigt vid användandet av antropometri vid ergonomiarbeten är att ta hänsyn till materialets 
utformning och den aktuella situationen. Faktorer som ålder, kön, etniskt ursprung och sysselsättning* 
är av avgörande betydelse för anpassningarna. Med stigande ålder har de flesta en tendens att 
lägga på sig kroppsfett samtidigt som ryggraden sjunker ihop. Kvinnor är i regel kortare än män 
och har mer underhudsfett. Fördelningen på kroppen skiljer sig dessutom mellan könen där 
kvinnor lagrar på stuss och bröst medan männen vanligtvis får så kallad bukfetma. Vad det gäller 
det etniska ursprunget är det väldigt avgörande för kroppsproportionerna. Sist nämnt är 
sysselsättning och det är denna som skapar grunden för anpassningarna. Alla dessa faktorer måste 
finnas i åtanke då antropometriska data används. Även utgivningsåret för de data som används 
har betydelse. Det sker små förändringar med varje generation och detta är en konsekvens av den 
evolution som pågår kontinuerligt.10 

                                                 
8 Wilson & Corlett (1974), sid. 343 
9 Wilson & Corlett (1974), sid. 563 
10 Wilson & Corlett (1974) 
* Den rörelse som utförs just för tillfället, det behöver alltså inte röra sig om ett yrke. 
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2.2.1 Ergonomi och rullstolsbundna 

Föra tt få fram så väl avpassade produkter som möjligt måste många saker utformas utifrån ett 
mer målgruppsspecifikt användarperspektiv. Vid ergonomiska anpassningar är det därför viktigt 
att först och främst bestämma vilken målgrupp det är som arbetet syftar till. En missbedömning 
av den tänkta användaren kan leda till ett minskat bruksvärde eller att målgruppen inte alls kan ha 
nytta av den anpassade produkten eller miljön. 

Det talas om ”arbete” inom ergonomin och med det menas all aktivitet som kräver energi. För att 
kunna utföra sina dagliga sysslor krävs mer eller mindre arbete av kroppen, hur mycket beror av 
uppgiften, arbetssituationen och de fysiska resurserna. Då rullstolsbundna ska klara sig på egen 
hand krävs att framförallt arbetssituationen anpassas. Hjälpmedel kan bidra till ökad fysisk 
kapacitet och göra en tidigare omöjlig arbetsuppgift möjlig att hantera. Detta är inte bara av stor 
betydelse för personen själv utan även för samhället. En individ som klarar sig på egen hand och 
drabbas av färre belastningsskador behöver inte rehabilitering, hemhjälp, transport och dylikt i 
samma utsträckning som en person med bristande arbetsmiljö. Personen i fråga kan då i vissa fall 
gå från att vara en ”belastning” på samhället till att kunna ta sig till ett arbete och tjäna sitt 
uppehälle. 

Kroppen är gjord för ett aktivt liv framförallt ståendes och gåendes. Arbete med händerna utförs 
vanligtvis med överkroppen något framåtlutad. För att utöka arbetsområdet rörs överkroppen åt 
sidorna och roteras även vid behov. Att luta den bakåt eller utföra uppgifter bakom ryggen känns 
onaturligt eftersom muskulaturen och skelettet inte är anpassade efter detta. Även i sittande 
position är det lättast att röra sig framåt, räta upp sig och utföra sidorörelser. Så länge höftpartiet, 
ben och fötter har god stabilitet är rörelser i överkroppen en bidragande faktor till en bekvämare 
sittställning. En låsning av bäckenet i ett ogynnsamt läge kan dock leda till begränsad rörlighet. 
Det är betydligt mer arbetsamt för kroppen att sitta långa perioder än att stå och gå. 
Tryckbelastningar och statiskt arbete, främst i ryggen, gör sittandet besvärande. Variationer av 
positionen är bra då det stimulerar och aktiverar olika delar av muskulaturen, ökar 
blodgenomströmningen samtidigt som tryckfördelningen varieras.11 

 

2.3 Formspråk 

Vid produktframställning är naturligtvis själva funktionen och användbarheten de viktigaste 
aspekterna. Färg och 
formspråk ges vanligen en 
lägre prioritet. De faktorerna 
har dock en mycket viktig 
funktion för användaren och 
även tillverkaren eftersom 
de är de första sakerna 
användaren upplever hos 
föremålet. Vid första 
anblicken kan ett avgörande 
beslut om köp eller uteblivet 
köp ibland tas och här gäller 
det att produkten talar för 
sig och tilltalar den tänkta 
                                                 
11 Engström (1996) 

ANVÄND-
BART 

OBJEKT 

Produkt Realisering 
/Implementering 

Handelsvara Ornament/ 
Statussymbol 

Samlarobjekt 

Bild 4. Möjliga betraktelsaspekter av ett fysiskt objekt. 
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köparen. Både färgsättning och formgivning bör därför ges utrymme vid produktutveckling då de 
ger uppenbara mervärden.  

2.3.1 En personlig upplevelse 

En produkt upplevs aldrig lika av olika människor. Den ser naturligtvis likadan ut rent tekniskt, 
men upplevs på väldigt olika sätt beroende på miljön, tidigare personliga upplevelser och inte 
minst på sinnes-stämningen (Bild 4). 

Ett objekt kan, förutom att ha ett rent praktiskt användningsområde, även ha andra värden för 
brukaren. Marknaden erbjuder ett stort sortiment för den som konsumerar idag. Flera produkter 
har likvärdiga funktioner och det som avgör konsumentens val är i många fall de så kallade 
mervärden som gör objektet unikt. Vad som är viktigt beror mycket på betraktaren. För en 
handelsman är objektets försäljningsmöjlighet avgörande och för en köpare dess användbarhet. 
Varje egenskap vägs mot de andra vid ställningstagande. En avvägning görs automatiskt mellan 
objektets olika egenskaper. 

2.3.2 Vikten av en meningsfull design 

Tillsammans skapar alla egenskaper hos ett objekt ett värde och en känsla, positiv eller negativ 
vilken leder till ett beslut. Människor associerar till tidigare upplevelser när de träffar på saker i sin 
omgivning. Egenskaperna hos föremålet fungerar som påminnelser. Objekt som har den här 
effekten kallas metaprodukter, de har alltså andra värden än det rent funktionsmässiga. 

Inom affärsvärlden är detta ett väldigt effektivt konkurrensmedel. Metaegenskaperna gör 
produkten unik och lockar en viss typ av köpare. Detta innebär att två funktionsmässigt 
likvärdiga prylar kan vända sig åt två vitt skiljda konsumentgrupper vilket innebär att 
konkurrensen minskar. Produkten blir nischad och får en skyddad plats på marknaden till dess att 
andra snarlika utvecklas och marknadsförs. 

2.3.2.1 Att märkas i mängden 

Att utmärka sig, sticka ut är just betydelsen av det latinska ordet disagnare12 vilket hos oss gjorts 
om till det så populära uttrycket design. Att designa en produkt innebär alltså att få den att synas 
och avvika något från mängden, att ge föremålet ett signum. Signumet talar för produkten och 
visar hur den används, varför den är bra att använda och ger ett allmänt inbjudande intryck. Det 
är alltså produktens sätt att kommunicera med brukaren. 

Det är dock inte alltid som designen görs för att skapa ett signum utan alltför ofta för att skapa 
ett tilltalande intryck. Många industridesigners utformar alltså inte för att få produkten att tala för 
sin funktion och sitt användningsområde utan snarare för att den ska sälja bra, de gör vad 
kunderna vill ha. Om detta är rätt eller fel finns det inget svar på eftersom huvudsyftet med en 
produkt är att kunden ska få vad han eller hon förväntat sig. Det optimala vore förstås om det 
gick att designa både kommunikativt och attraktivt. 

2.3.2.2 Budskap och känsla 

Förutom signum och design talas det i formgivningssammanhang om gestaltning. Detta är ett 
begrepp som inte är helt lätt att förklara. Definitionen för en gestalt är ”Ett arrangemang av delar 
som verkar och fungerar såsom en helhet vilken är mer än summan av dess delar”13. Det utgörs 
                                                 
12 Latin Dictionary and Grammar Aid (2006) 
13 Engström (1996) 
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Bild 6. NCS – systemet.  A: Nyans B: Intensitet 
C: Mättnad 

alltså av någonting som kan ses som en helhet. Formen, färgen och materialet är egenskaper hos 
föremålet vilka ger det karaktär och större påverkan på människor än vad enbart det visuella 
intrycket skulle göra. De är alltså inte isolerade faktorer utan delar hos gestalten.14 

2.4 Färgspråk 

Färg är en typ av strålning. Detta känner de flesta till och att olika våglängder upplevs som olika 
färger är något människan använder sig av dagligen. Det gäller naturligtvis under förutsättning att 
inga skador på synsinnet uppkommit. Färg är dock något som är mycket svårt att beskriva. Det 
inte bara upplevs som ett dekorativt fenomen på ytor utan framkallar även känslor, olika för varje 
enskild person och situation. Tidigare erfarenheter präglar i hög grad hur individen reagerar på 
saker med en viss färgsättning. Situationen i övrigt, både vad det gäller omgivande föremål, deras 
storlek, placering och färg liksom ljuset och sinnesstämningen skapar ett helhetsintryck. 
Föremålet som sådant får alltså en innebörd redan vid första anblicken och relateras i regel till 
tidigare händelser, situationer eller objekt.15 

Förutom detta uppfattas färger olika. Ett exempel på detta är om ett antal personer skulle ombes 
att välja ut färgerna citrongul, körsbärsröd och limegrön så skulle det mycket väl kunna få 
följande resultat. (Bild 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Då uppfattningen av kulörer är så skiljd uppstår 
missförstånd då färgbeskrivningar görs. För att undvika 
dessa har ett flertal färgsystem utvecklats. 1979 togs NCS – 
Natural Color System fram och infördes som internationell 
standard. NCS systemet tog ca 20 år att utveckla och det 
beskriver varje färg med en kod. Koden visar vilken ton 
kulören har d v s var i färgcirkeln den är placerad (nyans), 
vilken mättnadsgrad den har, alltså om den är starkare eller 
svagare och dessutom beskrivs dess intensitet d v s hur 
mycket svart/vitt den har i sig (Bild 6). Detta färgsystem 
kallas för NMI – Nyans, Mättnad och Intensitet.16 Alla 
kulörtoner kan sedan variera med avseende på svarthet, 
                                                 
14 Monö (1997) 
15 Gundersen, Kjernsbo & Reinhardtsen (1996) 
16 Nilsson (1999) 

Bild 5. Färger har många olika nyanser och 
människor uppfattar och  beskriver dem  ofta olika. 
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vithet och kulörthet. Det kan jämföras med att ha en burk färg med en viss kulör och sedan 
tillsätta antingen svart, vitt eller spä den med vatten. 

Det finns ett antal gemensamma relateringar hos de flesta människor. Dessa beror delvis på 
nervfysiologiska orsaker men också på det sociala och psykologiska arvet. Ljus och mörker kan 
kopplas till dagar och nätter. Toner vilka hör till det gul-röda spektrat till solen, till värme och 
aktivitet eller energi. De blå tonerna relateras till havets och himlens trygga, svala, oändliga och 
uppfiskande egenskaper. De gröna till harmoni, kraftåterhämtning och förhoppning. Slutligen 
måste även de lila färgerna nämnas då dessa är kraftfulla kulörer vilka bör användas med viss 
försiktighet. De är relativt dominanta och för med sig mystik, introvert beteende och har 
avslappnade effekter. Det finns undersökningar som visar att till exempel barn blivit sjuka i alltför 
kulörta sovrum och inte tillfrisknat förrän färgerna dämpats. En annan allvarlig upptäckt är att 
den röda färgskalan, generöst applicerad i ett rum, kan leda till depressioner. Detta är något 
oväntat då röda färger till en början är upplivande och stimulerande. Färger påverkar oss alltså i 
högre grad än många tror och bör därför användas med viss försiktighet.17 

                                                 
17 Gundersen, Kjernsbo & Reinhardtsen (1996) 
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3.1 Informationsinsamling 

Information om ämnet samlas in för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av det 
nuvarande läget. Det för att ha en utgångspunkt och kunna greppa problemet. 
Informationsinsamlandet fortgår sedan under hela projekttiden och dokumenteras. För att 
underlätta processen kan materialet delas in i olika områden: 

o Allmän information om när, var hur och hur ofta problemet uppträder. 

o Information från användare och eventuella återförsäljare om hur problemet 
upplevs, önske- och klagomål. 

o Konkurrentanalys för att se vad som finns ute på markanden idag. 

o Produktionsinformation där producenter hörs. 

 

3.2 Problemlösning enligt Pahl och Beitz 

En systematisk arbetsmetod väljs för att underlätta arbetsprocessen. Det finns en mängd sådana 
och en av dem är en metod utvecklad av de tyska professorerna Pahl och Beitz .18 

3.2.1 Problemkartläggning  

Först och främst ska problemet formuleras, dess utgångsläge bestämmas och slutligen ska det 
avgränsas så att arbetet inte blir alltför omfattande eller för begränsat. Problemkartläggningen 
utgörs av följande frågor vilka är till hjälp då problemet undersöks: 

o Vad handlar problemet egentligen om och vad utgör den största stöttestenen? 

o Vilka icke uttalade förväntningar och önskemål ingår? 

o Är alla krav verkligen nödvändiga? 

o Vilka uppgifter ska produkten klara? 

o Vilka vägar står öppna för utveckling? 

o Vilka egenskaper måste produkten ha? 

o Vilka egenskaper får produkten inte ha? 

o Vilka liknande produkter finns på marknaden? Vad kan man göra bättre? 

                                                 
18 Beitz & Pahl (1996) 

3 METOD 
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o Finns det några standardkrav, normer eller lagar att ta hänsyn till? 

o Finns det några ändringsmöjligheter angående prestanda och utseende? 

o Tekniska trender inom området, finns sådana och vad är i så fall den nuvarande 
trenden?  

3.2.2 Identifiering av huvudproblem och abstraktion 

Efter att ha svarat på frågeställningarna vid kartläggningen har en mängd aspekter framkommit 
och för att få en mer överskådlig bild görs en abstraktion. Detta innebär att det huvudsakliga och 
allmänna lyfts fram på ett väldigt övergripande sätt så att det allra viktigaste framkommer och en 
enkel formulering kan göras. 

o Utgå från ett nolläge och bortse från tankemässiga önskemål. 

o Lista direkt funktionsberoende kravpunkter; omforma dem från kvalitativa 
kravpunkter till kvantitativa 

o Generalisera  

o Formulera problembilden i lösningsneutrala termer 

3.2.3  Avgränsningar 

Gränser för vilka områden som ska behandlas ställs upp. Vad som ska behandlas och inte anges. 
Miljön där problemet vanligtvis uppträder är en viktig aspekt. Processgränser och människans 
förutsättningar utgör ytterligare begränsningar. 
 

3.2.4 Problemundersökning 

Problemet ska uppdelas och analyseras så att de viktigaste faktorerna framträder, detta görs här 
med en föremålsuppdelning, se bilaga 2.4.1. Därefter skapas en lista med kriterier för 
slutproduktens önskade egenskaper och även om dessa egenskaper är krav eller önskemål. Ett 
krav är något som är essentiellt för produktens funktion. Önskemål är egenskaper vilka inte är 
nödvändiga, men som ger mervärden. 

3.2.4.1 Föremålsuppdelning 

Efter att de första dragen identifierats hos produkten delas de in i underenheter. Det gäller dock 
att inte dela in alltför detaljerat då detta kan hindra det vidare idéarbetet. 
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3.2.4.2 Krav- och önskemålsspecifikation 

Geometri Storlek, antal, utrymmeskrav, fästanordning, placering, 
ihopkopplingsanslutning, utbyggnad. 

Kinematik Typ och riktning av rörelse, hastighet, acceleration, varvtal. 

Krafter Storlek, riktning, frekvens, vikt, laster, deformationer, styvhet, 
tröghetskrafter, resonans, fjäderegenskaper, tröghet. 

Energi Utgående effekt, verkningsgrad, förluster, friktion, ventilation, 
värme, tillförsel, lagring, kapacitet. 

Material Mekaniska och kemiska egenskaper hos slutliga produkten, 
lagkrav, flöde och transport av material, rostskyddsfaktor, 
hållfasthet. 

Signaler Input, output, visning, kontroll, signalform. 

Säkerhet Direkt säkerhet, operatörsskydd, säkerhet för omgivningen. 

Ergonomi Människa-maskinrelation, arbetshöjd, betjäning, layoutklarhet, 
sittkomfort, belysning, greppvänlighet, buller, långsiktiga 
arbetsskador. 

Tillverkning Begränsningar inom företaget, tillåtna dimensioner, föredragna 
produktionsmetoder, toleranser, materialförluster, kapacitet, 
standardkomponenter. 

Kvalitetskontroll Test- och mätmetoder, speciella bestämmelser. 

Monterbarhet Installation, inpassning, bestämmelser. 

 
Transport Finns det några begränsningar p g a transportapparaten inom 

företaget, t ex höjd och/eller vikt. 

Handhavanden Ljudnivå, speciellt klimat eller omgivande miljö, slitage, speciella 
användningsområden. 

Underhåll Serieintervall, inspektion, demonterbarhet, rengöring, målning, 
reparationsvänlighet, livslängd, pålitlighet, robusthet. 

Kostnader Max tillåten tillverkningskostnad, verkningskostnader, 
investeringskostnad. 

Miljö Återvinning, energi, förbrukning, giltighet, utsläpp, 
energiförbrukning vid användning, förpackning.  

Tidsplaner Stoppdatum för utveckling och för tillverkning. 

Design Användarstil, gestaltning, mode, livsstil, definierbarhet, färg och 
form. 
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3.2.4.3 Önskemålsträd 

Ett önskemålsträd är de önskade egenskaperna hos lösningen redovisade med hjälp av en 
trädstruktur. Det ger en bra överblick över vilka önskemål som är viktigast och hur de är 
relaterade till varandra. 

Först ställs det allra viktigaste önskemålet upp. Utifrån det kommer sedan ett antal variabler vilka 
tillsammans ska uppfylla huvudmålet med arbetet. Varje variabel kan därefter delas upp i ett antal 
delar vilka i sin tur framhålls för deras indirekta betydelse för huvudönskemålet. 

De värden som de olika variablerna i trädet får framkommer i och med viktningar där varje 
komponent jämförs med de övriga komponenterna vilka finns i samma del av trädet. 

3.2.5 Problemlösning 

Delproblemen ska lösas och resultera i ett eller flera förslag på helhetslösningar. Först söks en 
mängd lösningar vilka kombineras ihop så att de blir hela koncept. Dessa bedöms därefter och de 
bästa väljs ut för vidareutveckling, komplettering och förfining. Denna process kan göras om i 
flera omgångar då många saker behöver tid och mycket funderande innan de kan lösas på bra 
sätt. 

3.2.5.1 Konceptgenerering 

För att generera en stor mängd idéer och finna smarta lösningar används ett antal medel. 
Brainstorming är mycket passande som metod för att finna nya okonventionella lösningar. 
Tapetsering med skisser av dellösningar på väggarna är ett sätt att spinna vidare på tankar som 
kommit i och med brainstormingen. För att ytterligare vidga inspirationsunderlaget är samtal med 
säljare, hjälpmedelskonsulter, och mer erfarna konstruktörer bra metoder liksom studier av 
andras lösningar och helt främmande områden. 

Vid just brainstorming finns ett antal direktiv att följa. Vanligtvis genomförs den i grupp, men 
kan även göras enskilt. Då metoden eftersträvar en stor mängd idéer är kritik något som bör 
undvikas, kvantitet och ovanliga idéer eftersträvas och slutligen bör utrymme för att göra 
kombinationer av dem ges.  

3.2.5.2 Idématris 

En slags kartläggning över möjliga positioneringar, fästen och hållare ritas upp. Begreppen fäste 
och hållare anammas för att skilja på greppen om kryckorna. Fäste innebär här att det är en 
konstruktion som har för avsikt att gripa om och hindra kryckan från glidning i längdled. Hållare 
är till motsats mot fästet något som ska tillåta att kryckan eller kryckorna löper och endast vilar 
eller stabiliseras av anordningen. De olika positioneringarna ges sedan i tur och ordning ett antal 
lösningsförslag där infästningspunkter mot stol eller chassi föreslås. De fästen och hållare som är 
tänkta att användas för att kvarhålla kryckan i sitt läge skissas upp som konceptlösningar.  

3.2.6 Konceptval 

Efter det att ett antal koncept utvecklats behövs en metod för att välja ut de eller det lämpligaste. 
Detta sker i två steg. Först görs en grovgallring där varje koncept kontrolleras mot en 
kravspecifikation. Kraven rör essentiella faktorer såsom realiserbarhet och liknande. De koncept 
som uppfyller de grundläggande kraven går vidare och resterande stryks som potentiella 
lösningar. 
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Nästa steg i valprocessen är att jämföra koncepten sinsemellan, värdera dem och utvärdera vilket 
som är det mest lämpliga att jobba vidare med. Detta görs med hjälp av ett så kallat 
utvärderingskort. 

 

3.3 Slutförande 

Den konstruktion som visar sig vara lämpligast att förverkliga är till en början mycket outvecklad 
och många delar behöver bestämmas och utformas vid detaljkonstruktionen. Detta görs med hjälp 
av skisser, ritningar i 2D och 3D. Varje detalj genomarbetas för att motsvara de krav och 
önskemål som ställts på produkten. 

Nästa steg är att skapa en funktionsmodell eller prototyp och att genomarbeta ritningarna så att 
de är anpassade till eventuell serietillverkning. 

Optimalt är också om en analys av eventuella brister hos konstruktionen kan genomföras, detta 
med en felträdsanalys där svagheter söks och specificeras. En sådan analys säkerställer att en så 
felfri slutprodukt som möjligt kommer i produktion. 



 18

Bild 7. C500 Corpus

 

 

4.1 Informationsinsamling 

För att få en uppfattning om vad som gäller för dagens användare av elrullstolar och då särskilt 
de som vill kunna få med sig kryckor söks information från olika källor. Denna 
informationsinsamling är inte något som endast görs i början av projektet utan fortgår genom 
hela processen. Fakta om problemets många svårigheter och möjligheter inhämtades från 
Permobils konstruktörer. För att ytterligare utöka informationskällorna har åsikter från säljare 
vilka i sin tur är i nära kontakt med brukarna inhämtats via intervjuer. Personer på 
marknadsavdelningen har fått säga sitt om var de tror behoven är störst i nuläget och via 
sökningar på nätet har teknisk information liksom konkurrenters sortiment genomgåtts. Egna 
tester i form av provkörningar med stolar i lokalerna, ungefärliga mätningar av dimensioner hos 
både sitsar, chassier och kryckor skapar en god informationsbas att utgå från. 

4.1.1 Allmän information 

Problemet med att medta kryckor på Permobiler gäller personer med funktionsdugliga ben. Vid 
längre förflyttningar, vanligtvis i utomhusmiljöer, är marken ojämn och det blir besvärligt med 
vibrationer. Inomhus är det inte alltid gott om plats och tillräckligt med svängrum saknas ibland 
för alla önskade manövreringar. Exempel på brukarens rörelser kan vara att runda hörn, rulla 
intill skåp och bord, ta sig i och ur, fälla armstöd, tilt*∗ och rygg samt fälla benens stöd i olika 
lägen. 

 4.1.2 Teknisk lägesbeskrivning 

Stolen är ett komplicerat hjälpmedel 
och har ett flertal rörliga delar vilka 
kräver en viss rymd för att inte 
hindras. Placeringen av en infästning 
för kryckor är inte given då 
kryckorna i sig är skrymmande och 
något otympliga. Både stol och 
kryckor har bestämda dimensioner 
och de är ofta i vägen för varandras 
rörelseutrymme och åtkomlighet. 

I Permobils sortiment kan modellen 
C500 Corpus plockas ut som 
typexempel på de mått som gäller 
för stolarna (bild 7). Vid 
framtagandet av en kryckhållare måste särskilt områden kring de potentiella fästpunkterna tänkas 
igenom. Sitsen och ryggen kan vara olika breda och armstödet infästas i antingen en punkt 
ovanför stödets läge eller strax under det. Detta har betydelse för hur området kring leden kan 

                                                 
∗ Tilt innebär att hela sitsen lutas framåt eller bakåt. Vinkeln mellan säte och rygg är konstant. 

4 UTFÖRANDE 
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Bild 8. Permobils nuvarande hållare.

utnyttjas. Vissa sitsar är extra sänkta så de ligger mot chassiet i sitt lägsta läge, där går alltså inget 
att montera under sitshöjd. 

Den hållare som finns 
idag är en så kallad 
specialanpassning och 
utgörs av två delar 
vilka skruvas fast på 
sitsryggen. Den består 
av en kopp och ett 
band (bild 8, till 
vänster). Kryckorna 
ställs ner i koppen och 
stabiliseras upp med 
hjälp av kardborre-
bandet. På filialen i 
Holland har de kommit med en variant där en fjädermekanism motsvarar det övre 
kardborrefästet och en korgliknande nederdel motsvarar koppen (bild 8, till höger). Denna 
modell fungerer dock inte optimalt då den endast kan hålla en krycka eller käpp och inte heller 
ger något stabilt grepp. Den finns inte i produktion. Ingen av dessa detaljer finns i 
standardsortimentet utan kan endast fås efter särskild begäran. 

4.1.3 Människan och anpassningar 

En kropp i rörelse belastas hela tiden på olika sätt och den har ett behov av att göra det. För att i 
så stor mån som möjligt kompensera funktionshindrade för deras handikapp krävs ett komplext 
och mycket flexibelt hjälpmedel. Kraven och önskemålen på en elektrisk rullstol är därför mycket 
höga och den bör ge både variabel avlastning och belastning samt stöd och möjlighet till rörelse. 
Att motsvara alla önskemål och krav är i det närmaste omöjligt. Många kompromisser måste 
göras, men strävan är ändå att uppfylla önskemålen i så hög grad som möjligt. 

4.1.3.1 Behov 

I Sverige är antalet rullstolsburna med 
behov av att ta med sig kryckor eller 
käpp inte så stort. Idag gör Permobil en 
provisorisk hållare som special-
anpassning i de fall den beställs. Den 
finns alltså inte som standard i 
tillbehörsortimentet. I Norge däremot 
är det vanligare att användaren beställer 
en kryckhållare och detta beror på ett 
flertal faktorer. Framförallt är det så att 
de i Norge har en annan syn på handikapphjälpmedel. Det läggs 
ner mer pengar än i Sverige och detta märks naturligtvis då 
permobilerna ska utrustas med extra tillbehör. Ytterligare en följd 
av det generösare ekonomiska läget är att varje användare 
vanligtvis har flera stolar för olika ändamål och de som skulle 
klara sig med en enklare modell av stol väljer oftare en mer 
komplicerad, som t ex Corpussitsen (bild 9). En svensk 
Corpusanvändare är oftast så pass handikappad att kryckor inte är 

Bild 10. HD-sits 

Bild 9. Corpussits
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att tala om och då naturligtvis inte heller en kryckhållare. I Sverige är det främst användare av de 
enklare modellerna av stolar som använder kryckor samt de som använder den s.k. HD-sitsen 
(bild 10).  

 

4.1.4 Brukar- och användarinformation 

Funktionshindrade har mycket olika behov av anpassningar varför varje enskilt fall utreds av en 
säljare. De styrsystem, tillbehör och liknande som sitsen monteras med ska i så hög grad som 
möjligt kompensera handikappet och uppgifterna blir därmed som en kartläggning av individen. 
De anses därför som väldigt privata uppgifter och finns inte tillgängliga att nyttja som 
informationsunderlag. För att ändå få en bra bild av vad som upplevs problematiskt och vad som 
skulle vara önskvärt av en kryckhållare har kontakt tagits med säljarna. Dessa har efter många 
utprovningar, frågor från hjälpmedelskonsulter och kontakter med de människor som finns runt 
handikappade samlat många erfarenheter. Deras åsikter är därför mycket värdefulla när det gäller 
tillbehör och specialanpassningar. 

Deras allmänna uppfattning om problemet är att kryckorna lossnar ur de hållare som finns idag. 
Det skulle behövas en konstruktion vilken kan fästas där brukaren enkelt kan få tag på den, alltså 
på sidan, men den får inte bidra till en breddning av sitsen. Hållaren får heller inte ge efter så att 
kryckorna riskerar att lossna, men samtidigt släppa lätt när användaren så vill. 

Som förslag på lösningar nämndes en hållare vilken kan monteras på valfri sida av sitsen då olika 
personer kliver ur sitsen åt olika håll. Den skulle kunna sitta bakom armstödet, men får inte 
reducera ryggens eller armstödets rörelser nämnvärt. De lösningar som finns idag med kardborre 
upplevs som mindre bra. Dels håller de inte kryckorna i ett stadigt 
grepp och dels sitter själva kardborren för hårt för att vissa användare 
ska lyckas få upp dem utan besvär. Händerna är inte alltid så starka 
och rörliga som de skulle behöva vara. 

Hållaren som finns till Traxchassiet sitter placerad på sidan av sitsen 
och anses vara något stor och klumpig samtidigt som kryckorna inte 
riktigt ryms i den. Traxen är dessutom en modell vilken anpassats för 
utomhusbruk och är till och med lämpad för terrängkörning (bild 11). 
Den är något längre än de andra modellerna, är bakhjulsdriven och 
går fortare. Hållaren klarar inte riktigt de vibrationer som 
uppkommer vid färd utan kryckorna ”slamrar” i den.  

4.1.5 Marknadsinformation  

Det finns hållare för kryckor på marknaden. För de som använder rullator finns speciellt 
framtagna fästanordningar och liknande varianter finns också för montering på cyklar. Flera av 
Permobils konkurrenter har löst problemet på likartade sätt. Det som varierar 
är om konstruktionen består av ett stativ eller inte, antalet fästpunkter och 
för hur många kryckor eller käppar som de är avsedda för. 

På företaget Pernova presenteras denna hållare i metall att använda för 
transport av kryckor. De två fästena håller kryckorna upprätt och på bilden 
syns tydligt var på elrullstolen konstruktionen monteras. Den går att ha på 
höger alternativt vänster sida och monteras i kåpan (bild 12). 

Bild 12. 

Bild 11. Trax 
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Bild 13. 

Bild 15. 

Pernova har även gjort två spegelvända lösningar på käpphållare för 
höger- respektive vänsterplacering om sitsen. Principen är samma som 
ovan med en kopp nedtill och stabilisering upptill (bild 13). 

 

På Pride scooters har de en lösning vilken i stort 
sett bygger på samma princip. Det är en kopp 
nedtill där kryckkäpparna ställs. Den övre 
delen är här två hållare, en för vardera krycka. 
På andra liknande konstruktioner är ibland det 
övre fästet gemensamt för båda kryckorna 
och kan bestå av kardborrband eller en 
gummilist vilken flexar tillbaka och omsluter kryckorna då den pressas bakåt (bild 14). 

 

På POPab finns ett fäste vilket avviker från de andras, men det har inte heller 
riktigt samma användningsområde. Det består av ett fäste att montera på 
själva kryckan eller käppen och två hakar med olika dimensioner vilka är till 
för att kunna krokas upp på diverse föremål i hemmet (bild 15). 

 
 
 

Cykelkliniken har tagit fram en något smidigare lösning, men har 
samma princip av konstruktion som de tidigare nämnda. Här syns 
den flexibla gummilisten vilken greppar om kryckan då den pressas in 
i hållaren (bild 16) 
 
Hjälpmedelinstitutet har en hållare helt i plast där kryckkäppen kläms fast (bild 17).  
 
 

 
 
 
Företaget Dolomite tillverkar rollatorer och erbjuder sina kunder  
en hållare med två fästpunkter att montera på hjälpmedlet (bild 18).  

 
 

4.1.6 Information om kryckor 

För att veta vilka dimensioner kryckor har beställdes ett par 
från företaget Swereco vilka levererar till bland annat 
Sundsvalls sjukhus. Kryckorna både ”testhoppades” och 
mättes. Eftersom det finns en uppsjö hjälpmedelstillverkare 
kom funderingar upp på om det finns någon standard för 
just kryckor och eventuellt också för käppar. Efter en hel 
del letande på Internet, förfrågning hos landstinget, 
utfrågningar av permobils säljare och tekniker vid 
Hjälpmedelscentralen i Sundsvall framkom en del informa-

Bild 14.

Bild 16. 

Bild 17. 

Bild 18. 

Bild 19. En av företaget Invacares kryckmodeller 
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Bild 20.

tion. Dessvärre finns det inte finns någon standard utan proportionerna varierar beroende på 
användarens behov. De svenska kryckorna är dock relativt lika de vilka används i Norge och i 
USA (där Permobil har stora marknadsandelar). Här visas en av företaget Invacares kryckor (bild 
19). 

4.1.7 Produktionsinformation 

Information om tillverkning av detaljer som den här ligger utanför det här examensarbetet. 
Permobil anlitar i regel extern hjälp för att producera sina produkter. Många av detaljerna 
tillverkas utomlands, främst i Asien. Prototyper vilka ska ligga till grund för serieproduktion 
tillverkas ”i närheten” av snabbaste leverantör. Det produktionsförberedande arbetet görs av 
konstruktörer och produktionskunniga på Permobil. De som arbetar på inköpsavdelningen har 
sedan koll på var i världen delarna ska tillverkas och ser till så att de anpassas efter detta. 

4.2 Slutsatser från informationsinsamlingen 

Den höga graden av tekniska finesser och stolens stora rörelsemöjligheter tillsammans med 
kryckors skrymmande dimensioner gör problemet svårlöst. 

Det finns ett ökande behov av en lösning på transportproblemet av kryckor och i viss mån även 
käppar. Corpusmodellen är den sits som är mest påkostad i dagsläget och Permobil vill kunna 
erbjuda sina kunder alla önskade tillbehör. Dess efterföljare, RS-sitsen vilken för tillfället är under 
utveckling kommer troligast, om inte ännu mer, att ha samma krav på möjlighet att medföra 
kryckor. 

Vad det gäller kryckor så finns en hel uppsjö av varianter hos ett flertal leverantörer. De liknar 
varandra på många sätt, men små variationer omöjliggör en exakt anpassning efter någon enskild 
modell. En alldeles vanlig kryckas dimensioner beror för det första på om det är en krycka avsedd 
för barn, en normalstor eller en lite längre person. Den belastning den ska tåla är också av 
betydelse för utformningen och till sist går i regel alla kryckor att variera längden på. För att få ett 
mått att relatera t nämnas ett spann mellan 89 och 139 cm. 

Här syns den konstruktionslösning på själva greppet kring kryckorna som är vanligast på 
marknaden idag (bild 20). Den återfinns även i butiker för 
trädgårdsredskap där den säljs i syfte att hålla i verktyg som 
krattor och spadar i t ex garaget. Idén bakom är väldigt enkel, 
gummidetaljen mellan de båda metallskänklarna läggs an mot 
verktyget då det pressas in i hållaren. Trycket och friktionen håller 
det sedan på plats till dess det dras utåt av en yttre kraft. 

Tanken kan tyckas mycket bra, men hållaren är inte en stabil 
lösning för att hålla ett par kryckor under färd med elrullstol. 
Den släpper något för lätt och måste kompletteras med en kopp nedtill. 
Kryckorna kan av misstag glida ur greppet och detta är troligtvis den 
sämsta egenskapen hos lösningen. I övrigt är detaljen av litet format 
vilket är bra och den går dessutom att använda med hjälp av bara en 
hand. 

Gummilist vilken viks in 
mellan metallskänklarna då 
en kraft utifrån läggs på. 
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4.3 Problemlösning enligt Pahl och Beitz 

4.3.1 Problemkartläggning 

Vad handlar problemet egentligen om och vad utgör den största stöttestenen? 

o Att ta fram en lösning vilken underlättar för rörelsehindrade att ta med sig 
kryckor under färd med elrullstol. Det svåraste är att placera hållaren så att den i 
så liten mån som möjligt är i vägen för brukaren och samtidigt göra en stabil 
konstruktion.  

Vilka outtalade förväntningar och önskemål ingår? 

o Produkten ska ge ett stabilt och säkert intryck och vara mycket lätt att förstå sig 
på och använda. Enhandsgrepp ska vara tillräckligt för att brukaren ska ha 
användning för produkten. 

o Designen/konstruktionen ska vara ny 

o Priset bör vara lägre än konkurrenternas och utformningen mer ”tilltalande” 

Är alla krav verkligen nödvändiga? 

o Inga av de ovan nämnda önskemålen måste finnas hos produkten så länge den 
fyller sin funktion. Det är trots allt ett hjälpmedel. 

Vilka uppgifter ska produkten klara? 

o Hålla två kryckor stabila under färd med Permobilen, klara temperaturväxlingar, 
stötar och andra laster som kan uppstå i vardagen. 

Vilka vägar står öppna för utveckling? 

o Permobil har idag ingen lösning på problemet vilket gör att alla vägar egentligen 
står öppna. Placeringen på sitsen eller chassiet ger många variationsmöjligheter 
liksom materialvalet och färgsättningen.  

Vilka egenskaper måste produkten ha? (T ex säljande utseende) 

o Den måste endast fylla sin huvudfunktion och vara lätthanterlig. 

Vilka egenskaper får produkten inte ha? (T ex inte för dyr, invecklad eller bräcklig) 

o För full rörelsefrihet får den inte vara skrymmande. Absolut viktigast är att den 
inte går sönder, släpper kryckorna av misstag eller är alltför komplicerad  

o Priset bör inte överstiga konkurrenternas priser. 

Vilka liknande produkter finns på marknaden? Vad kan man göra bättre?  

o Hållare till rullatorer och cyklar finns liksom hållare konkurrenterna 
tillhandahåller. 

o Även Permobil har en egen provisorisk lösning.  
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Finns det några standardkrav, normer eller lagar att ta hänsyn till? 

o Nej, inga sådana krav finns. 

Finns det några ändringsmöjligheter angående prestanda och utseende? 

o Eftersom någon allmänt känd föregångare finns så är ändringar inte aktuella. 

Tekniska trender inom området, finns sådana och vad är i så fall den nuvarande 
trenden? 

o Att ge elrullstolar sportigare intryck och låta dem inspireras av bilindustrin. Det 
kommer nya material vilka gärna anammas om de har önskvärda egenskaper och 
rimliga priser. Som exempel kan nämnas viktreducering, ökad hållfasthet vilket 
medför att tunnare dimensioner kan används, nya bearbetningsmöjligheter eller 
ett förbättrat estetiskt intryck.  

4.3.2 Identifiering av huvudproblem och abstraktion 

En hållare för att medföra kryckor vid färd med permobil ska utvecklas. Den ska vara monterbar 
på Corpus- och på RS-sitsen och kunna medföra kryckor av olika märken. Ergonomiska aspekter 
som placering, individuella anpassningar och användbarhet utgör huvuddelarna i problemet då de 
tekniska funktionerna begränsar placering och utformning. 

4.3.3 Avgränsningar 

Hållarens placering på stolarna ska bestämmas liksom hur den monteras på plats och hur den är 
tänkt att brukas. Gränssnittet mellan hållaren och de två sitsar vilka projektet syftar till bör vara 
väl genomtänkt. Mindre relevant, men ändå av stor betydelse är om infästningar på andra typer 
av sitsar är möjliga. Eftersom utformningen måste anpassas efter materialegenskaperna och 
tillverkningsmetoden kommer materialvalet behandlas under slutfasen av projektet.  
 

4.3.4 Problemundersökning 

Totalproblemet är lättare att lösa om det delas upp i mindre delar. Varje del kan därefter ibland 
indelas i ytterligare komponenter. Det finns ett antal olika sätt att segregera efter och ett av dem 
är efter den tänkta princip som lösningen bör följa. Detta går bara att göra om det går att förutse 
huvuddragen för den kommande lösningen vilket är möjligt i det här fallet. 

4.3.4.1 Föremålsuppdelning  

Objektet delas upp i huvuduppgift, primära- och sekundära delar. Deras samband visas här med 
en trädstruktur för att tydliggöra de viktigaste områden som arbetet omfattat. För att undvika 
onödiga inskränkningar gjordes inga vidare uppdelningar av de uppställda delarna (bild 21). 
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      Huvuduppgift Primära delar Sekundära delar 

Transportera 
kryckor 

Placering 
 Fästpunkter 
 Fästen 

Funktion

Ergonomi  Säkerhet 
 Belastning 

Design  Formspråk 
 Färg Bild 21. Föremålsuppdelningen 

 Kvarhålla 
kryckor 

 Enkel 
användning 

 Montering 
 Hållfasthet 
 Flexibilitet 

 

Indelningen konkretiserade problemet så att det blev lättare att ta till sig. Varje kategori hade stor 
betydelse för slutproduktens utformning och därför fick härefter föremålsuppdelningen fungera 
som ett ”skelett” under projektets gång. Det behövdes dock en ytterligare specificering av vad 
exakt som behövdes för att skapa en bra produkt, därför fortsatte problemundersökningen i en 
krav- och önskemålsspecifikation och därefter med ett önskemålsträd i vilket önskningarnas 
prioritet värderades.  
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4.3.4.2 Krav- och önskemålsspecifikation 

Med krav (K) menas här faktorer som utgör måsten för produktens funktionalitet och 
brukbarhet. Önskemål (Ö) är just önskningar på egenskaper vilka skulle öka värdet hos föremålet 
om de uppfylls. 

Geometri K 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
 
Ö 

Dubbel eller enkel hållare med minst en 
infästningspunkt. 
 
Bör vara så liten som möjligt för att inte ta upp 
rörelseområde för sitsen. 
 
Gärna ”allroundinfästning” så att placeringen går 
att variera. 
 
Snabblåsning på den delen som ska hålla 
kryckorna (för användbarhetens skull). 
 

Kinematik Ö Bör följa med i sitsens rörelser om 
placeringen kräver detta. 
 

Krafter  K 
 
K 
 
K 

Bära kryckornas vikt. 
 
Hålla för stötar, tryck och drag. 
 
Hålla stadigt grepp om kryckorna, men 
släppa vid behov. 
 

Material  K 
 
 
K 
 
 
 
K 

Stabilt material vilket håller för 
belastningen från kryckor och yttre våld. 
 
Materialet måste klara temperaturväxlingar 
mellan +/- 50˚ C och även kortare kontakt 
med heta föremål. 
 
Vanliga kemiska lösningsmedel, väta eller 
solljus får inte påverka nämnvärt. 
 

Signaler Ö 
 
 
Ö 

Respons i form av klickljud vid fastsättning 
respektive lossning av kryckorna. 
 
Indikation om hur konstruktionen är tänkt 
att användas. 
 

Säkerhet Ö Direkt säker detalj (d v s ingen klämrisk 
eller haveririsk föreligger). 
 

Ergonomi Ö 
 
 
 

”Självklar” användning. Brukaren ska se på 
föremålet hur det används. Tydliga reglage. 
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Ö 
 
 
 
Ö 
 
Ö 

Placeringen bör vara väl anpassad till 
brukaren så att arbetet kan utföras utan 
besvär. 
 
Greppvänlig 
 
Endast kräva enhandsgrepp 
 

Tillverkning K Ska gå att serietillverkas 
 

Kvalitetskontroll Ö 
 
Ö 

 

Hållfasthetsprov  
 
Test av prototyp 
 

Monterbarhet Ö 
 
 
Ö 
 
 
Ö 

 

Monterbar hos kund, minimalt antal 
specialverktyg. 
 
Monterbar på olika delar av sitsen eller 
chassiet. 
 
Baserad på Permobils nuvarande sortiment 
av tekniska detaljer. 
 

Underhåll Ö 
 
Ö 
 
K 
 
Ö 

Inget underhåll efter montering 
 
Lätt att hålla ren. 
 
Ha en garanti på 3 år. 
 
Demonterbar av lekman. 
 

Kostnader Ö 
 
 

Ha ett attraktivt pris för kunden. 

Miljö Ö 
 
Ö 

Återvinningsbar. 
 
Låg energikostnad vid tillverkning. 
 

Tidsplaner K Sista december bör konceptet vara färdigt 
och produkten ska vara klar att visas upp i 
februari 2006. 
 

Design Ö 
 
 
Ö 

Inge ett smidigt, användarvänligt och 
stilrent intryck. 
 
Produkten bör tala för sig själv, sin 
funktion och tålighet. 
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4.3.4.3 Önskemålsträd 

Det fullständiga trädet finns i bilaga 2. De viktberäkningar som gjorts för att få fram lämpliga 
värden vilka visar på varje komponents preferens finns i bilaga 3.  

4.3.5 Problemlösning 

Att ge en heltäckande beskrivning av arbetet med att lösa del- och helhetsproblem är svårt. En 
ständigt pågående tankeverksamhet och stora mängder skisser, somliga knappt nedtecknade 
innan de förkastats har utgjort en stor del av processen. Att beskriva den i ord och bild vore 
omfattande och relativt intetsägande. Istället tas endast vissa av tankegångarna upp här, somliga 
som gått i blindo och andra som gett upphov till lösningar vilka tillämpades i det slutliga 
konceptet. Se under rubriken Metod hur problemen behandlades. 

4.3.5.1 Brainstorming 

För att söka problemlösningar ordnades det med en brainstorming. Det var sex personer som 
deltog under cirka 1½ till 2 timmar. För att inspirera till en stor mängd idéer hade bilder, vilka 
fullständigt saknade direkta kopplingar till projektet, tagits fram. Papper och pennor fanns 
framlagt liksom de regler som gäller vid brainstorming. 

Var och en fick fritt associera kring en bild. För att komma ihåg och kunna visa för de andra i 
gruppen beskrevs idéerna med snabba skisser och korta kommentarer. Efterhand skickades 
bilderna vidare och så småningom hade de setts av alla. Det kom fram fler och fler idéer och 
kreativiteten ökade. 

Var och en beskrev sedan sina skisser för de övriga i gruppen och som en följd av detta kom fler 
idéer på lösningar upp. Ytterligare kommentarer om skisserna och till och med helt nya tankar 
kring problemen och hur de skulle kunna lösas framkom efter brainstormingstillfället. Allt 
material sparades och finns i bilaga 4. 

Efter brainstormingen fortgick arbetet med idéerna i stort sett på egen hand. Skisserna sattes upp 
på väggarna och de fungerade som stimulans och gav associationer till saker vilka i sin tur blev till 
nya förslag. Under ett intensivt skissarbete upptäcktes nya aspekter vilka i vissa fall tvingade fram 
speciella former och andra gånger tillät fri formgivning. Osborns idésporrar vilka används för att 
stimulera de deltagande i till exempel en brainstorming fanns i åtanke. De ifrågasätter 
egenskaperna hos idéerna och hur de är komponerade. Frågor om omplacering, om att göra tvärt 
om, kombinera, modifiera, förstora och förminska gav ett antal dellösningar.19  

4.3.5.2 Idémateris 

I slutdelen av idéarbetet skapades en matris med de komponenter vilka tillsammans kunde bilda 
en komplexare konstruktionslösning vilken i princip löste totalproblemet. De ingående delarna 
listades upp efter sina delfunktioner och kombinerades så att ett antal koncept framkom. 
Uppdelningen i matrisen skedde efter:   

Placeringar på sits eller chassi – De lägen där kryckorna får plats och inte är alltför mycket i 
vägen. 

Fästpunkter – Antalet fästen och var på sitsen eller chassiet de sitter. 

                                                 
19 Hamrin & Nyberg (1993) 
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Hållare – Den del vilken kvarhåller kryckorna vid stolen, men inte låser den. Kryckorna tillåts 
löpa i längdriktningen. 

Fästen – Del av konstruktionen vilken kan låsas och därmed förhindra att kryckorna glider ur 
position. 

Här var det viktigt att ha föremålsuppdelningen i åtanke då den tar upp de mest elementära 
bitarna i problembilden. Det som anges för att lösa problemet är framförallt att hållaren måste 
rymmas, kunna kvarhålla kryckorna i ett stabilt grepp samt ha ett lämpligt gränssnitt mot de sitsar 
vilka den är avsedd för. Här poängteras även själva användarvänligheten, antalet handgrepp bör 
vara få och hållaren utan klämrisker. Den ska vara smidig att använda och gå att anpassa efter 
stolsmodellerna liksom efter olika användare. Alla förslag vilka ingick i matrisen var relativt 
genomtänkta och kompletta redan i det stadiet. Vissa kom ursprungligen från brainstormingen 
och andra ur egna tankar. Matrisen finns att se i bilaga 5. 

. 

4.3.6 Konceptval 

4.3.6.1 Grovgallring  

Resultatet från grovgallringen blev att alla framtagna varianter faktiskt klarade kriterierna. Ingen 
av dem hade så pass fatala brister att de inte platsade som potentiella koncept. Detta steg 
underlättade alltså inte urvalsprocessen nämnvärt, men visade i alla fall på en relativt hög kvalité 
på förslagen vilka tagits fram. Grovgallringen gjordes med hjälp av ett eliminationskort vilket 
finns att se i bilaga 6.  

4.3.6.2 Viktning 

Alla kvarvarande lösningar fördes här in i ett utvärderingskort där något mer detaljerade aspekter 
togs upp och jämförs med varandra. De värden vilka anges i utvärderingen kommer från ett antal 
bruksvärdesanalyser vilka gjordes för att uppskatta hur väl lösningarna uppfyllde de parametrar som 
antagits vara viktiga för lösningens användbarhet. Analyserna finns i bilaga 7 och 
utvärderingskortet i bilaga 8. 

 
Då lösningarna jämfördes i kortet framkom att ingen av dem inte heller här utmärkte sig särskilt 
mycket. Detta gjorde valet av koncept svårt och inget kändes självklart. Antingen var det så att 
alla uppfyllde kraven eller så var inget av förslagen tillräckligt bra. 

För att se om det verkligen inte fanns fler och smidigare sätt att lösa problemen på gjordes en 
liten nystart i arbetet. Tidskrifter lästes, samtal om arbetet togs med vänner och bekanta, nya 
besök i inspirerande miljöer på stan gjordes och slutligen togs skissarbetet upp igen. Denna andra 
omgång av skissarbete genererade dels helt nya dellösningar, men framförallt modifierade 
versioner av de gamla. Slutligen hade en av de befintliga komponenterna i idématrisen omformats 
så att den på många sätt överträffade de tidigare lösningarna. Det nya konceptet var det som 
föredrogs av andra produktutvecklare på företaget. Detta blev uppenbart vid ett möte där alla 
skisser visades och beskrevs, diskuterades och värderades. Kommentarer och aspekter på varje 
enskilt koncept nedtecknades och de beskrivs här nedan. 
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Bild 22. 

4.3.6.3 Förslagen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första konceptet var tänkt att kunna monteras på antingen höger eller vänster sida av sitsryggen 
och bestod av två separata delar. 
 
Hållaren var tänkt att vara i antingen plast eller metall och fästad med en led mot stolen. Den 
utgjordes i stora drag av en båge vilken skulle hålla kryckorna i lodrätt läge. För att få kunna 
öppna den och slippa trä igenom kryckorna ritades en led in i ena änden samt en stor 
anliggningsyta i andra. Ytan var tänkt att vara klädd med kardborre och alltså enkelt fästa mot 
stolsryggen. 
 
Nackdelarna med konstruktionen gällde främst användarvänligheten. Det skulle behövas alltför 
många handgrepp vid användning för att den skulle kunna betraktas som smidig. Att ha den på 
ryggen skulle göra den onåbar för den som sitter. Antalet delar med helt olika 
produktionstekniker ingick vilket direkt innebar ökade kostnader. Ur monteringssynpunkt skulle 
den inte heller vara att föredra då minst två fästen mot sitsen och ett antal handgrepp krävs för 
att sätta ihop delarna. 
 
Till konceptets fördel talar stabiliteten och pålitligheten. Klämrisken är minimal och den 
baserades på idén att ha en kopp vilken stoppar upp kryckorna och en hållare som stabiliserar 
dem. Att monteringen är tänkt att göras baktill skulle innebära att kryckorna kommer ur vägen 
för användaren vilket är mycket bra för manövreringen, i- och urstigningen samt för eventuell 
montering av andra tillbehör vilka behöver placeras närmare användaren. Att ha en nederdel 
vilken inte är helt tillstängd skulle motverka att smuts och vatten stannar kvar samt att kryckornas 
storlek. Hållaren skulle alltså ha passat för många olika modeller av kryckkäppar (bild 22). 

Koncept 1 
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Bild 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncept två var tänkt att fästas på sidan av sitsen med ett fäste framtill på sidoskenan och en 
hållare på ryggens sida. Konstruktionen skulle ha passat på både höger och vänster sida beroende 
på användarens föredragna sida att kliva ur. 
 
Fästet var en relativt precist avpassad detalj i plast vilken skulle ha varit så pass mjuk att den 
kunde dras åt kring kryckorna. Förslagen på olika sådana fästen är de som visas här ovan. Alla 
varianterna är åtdragbara med olika mekanismer. Den första från vänster har en styv båge med en 
gummirem på. Remmen var tänkt att läggas som en snara kring den krok som skulle finnas på 
den motsatta sidan och sedan dras åt då den styva bågen pressades nedåt. Idén var hämtad från 
de spännen som finns på slalompjäxor. Det andra fästet skulle ha utgjorts av två separata delar 
och sammanfogats med en metallpinne. Ett handtag med expanderfunktion skulle ha klämt ihop 
delarna kring kryckorna då det pressades inåt och enkelt kunnat lossas genom att tryckas tillbaka 
ut. Fästet var tänkt att rymma två kryckor. Den sista modellen var tunnare och därmed mer 
flexibel än de föregående. Den skulle ha ”nypt” fast kryckorna då hela den nedre delen tvingades 
uppåt med hjälp av ett kardborrband. 
 
Det som var mest problematiskt med de här fästena var att de skulle kräva en relativt hög 
precision av användaren. Risken för att inspänningen skulle struntas i eller glömmas bort var 
troligtvis stor. Det eftersom ingen uppenbar risk för dem att falla ur utan låsning skulle märkas. 
Olyckor skulle då ha kunnat ske om kryckorna, på grund av vibrationer eller stötar, föll ur 
hållaren. Ytterligare en nackdel var att få det ena fästet att rotera så att hållaren inte skulle hindra 
rörelser hos sitsen. 
 
Bra var att kostnaderna skulle ha hållits nere då båda delarna var nästan identiska. Bara själva 
låsningsdetaljerna skulle ha fått utebli hos den ena komponenten eftersom det inte vore till någon 
fördel att ha låsning på båda. Kryckorna hade varit lättillgängliga för brukaren och ändå inte till 
något större hinder under färd. Vinkeln som höjdskillnaden hos fästpunkterna gett hade fått 
kryckornas längd något avkortad. Rymden hållaren upptagit hade varit minimal och monteringen 
relativt enkel (bild 23). 
 

Koncept 2 
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Bild 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det tredje förslaget på kryckhållare hade en placering diagonalt från framhjulet till en punkt 
under armstödet på sitsen. Precis som de föregående var modellen placerbar på både höger och 
vänster sida. Den nedre fästpunkten skulle vara i tipphjulets länkarm. Den övre sattes fast vid 
leden till armstödet. Eftersom det finns två olika varianter på infästningar av armstöd 
undersöktes båda och placeringarna visas på de två nedersta skisserna. 
 
Hållaren vilken skulle tillåta kryckorna löpa i längdled kunde ha utgjorts av flera av förslagen i 
idématrisen. Den första från vänster var en ögla, eller ring där kryckorna lades in genom 
öppningen på sidan. Alternativet var samma hållare som återfinns i hos koncept 1, men här 
placerad under armstödet. Fästet utgjordes av en plåt med en båge nedtill som skulle stoppa upp 
kryckorna och sedan två stödpunkter vilka tvingade kryckorna att ligga stadigt. En relativt styv 
gummirem skulle spänna in kryckorna mot plåten och på så vis se till så de stannade i läge. 
 
Det som var mest kritiskt med hela idén var att få plats med fästet nere vid fötterna på den som 
sitter. Dessutom skulle kryckorna ha hamnat i vägen för hjulen om de snedställts vilket inträffat 
om sitsen breddats. Konceptet hade dessutom två helt olika delar med väldigt olika detaljer vilket 
indirekt innebär höjda kostnader. 
 
Lösningen var annars bra då placeringen gjorde den ergonomisk och kryckorna ändå kom ur 
vägen för brukaren. Olika dimensioner på kryckorna hade inte utgjort något som helst problem 
och eventuella vibrationer hade motverkats trots den tillåtande formen (bild 24). 

Koncept 3 

Fästet monteras på insidan framhjulet och 
hållaren under armstödet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permobil erbjuder två olika monteringar för 
armstöden. På skisserna visas hur hållaren 
fungerar i båda fallen.  
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Bild 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Det här förslaget var tänkt att bestå av en båge med en kopp nertill och en hållare upptill. Bågen 
skulle sitta fast med en vridbar arm vilken monterats på en av sidorna på sitsen. Med ett fjädrande 
material i hållaren, eller ringen som det kan liknas vid, skulle kryckorna kunna gå att trycka 
igenom den något för trånga öppningen som syns på bilden. De nedre ändarna skulle enkelt ha 
placerats i koppen.  
 
Den vridbara länken hade sedan gjort det möjligt att ha hållaren antingen vid sidan av sitsen eller 
bakom den. Frågetecken fanns dock kring hur en smidig spärr skulle fungera. Då kryckorna förts 
mot ryggen eller fram vid sidan om sitsen behövs något som får hållaren att stanna kvar i sitt läge. 
Nästa problem gällde hur en person som sitter i stolen på ett enkelt sätt skulle få fram hållaren 
om de placerats mot ryggen. 
 
Det som dock kändes minst bra med hela konceptet var bristen på nyhetsvärde. Att utveckla en 
hållare liknande de som redan finns är tryggt, men innebär inga framsteg och ingen egen nisch på 
marknaden. 
 
Bra egenskaper var däremot de stora variationsmöjligheterna och just det faktum att principen är 
väl beprövad. Kunden känner igen sig och vet att den fungerar. Användningen skulle vara lättsam 
då endast ett handgrepp behövs för att få i eller ur kryckorna (bild 25). 

Koncept 4
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Det femte förslaget utgjordes av två stycken plastdetaljer placerade vid sidan om sitsen. Tanken 
var att den skulle fungera på samma sätt som det andra konceptförslaget, men med skillnaden att 
vara fäst i enbart sidoskenan istället för att ha en punkt i sitsryggen. Det skulle gå att ha den på 
antingen höger eller vänster sida och att i viss mån variera avståndet mellan fästpunkterna 
beroende på situationen. 
 
Den främre delen skulle fungera som ett fäste och alltså vara låsbar. Den bakre skulle inte behöva 
låsas utan enbart bära upp och hålla kryckorna på plats. I illustrationen visas fem förslag. 
Anledningen till att så många varianter finns med i ett koncept som detta är att de ansågs vara 
likvärdiga. Både funktionsmässigt och med hänsyn till användarvänligheten skiljer de sig knappt 
alls från varandra. De två översta saknar låsfunktion, men kan lätt kompletteras med någon av de 
nedre förslagens låsmekanismer och de nedre kan lika lätt befrias från desamma. 
 
Användarvänligheten var det som fällde den här idén. Kravet på användarens precisionsförmåga 
skulle bli allt för högt för att konstruktionen skulle kunna utnyttjas av alla brukare. Både att 
placera kryckorna i båda hållarna och sedan lyckas låsa dem i något av de föreslagna fästena skulle 
bli allt för komplicerat och tidskrävande.  
 
Det skulle dock ha varit en mycket ekonomiskt försvarbar lösning eftersom båda delarna skulle 
ha kunnat formsprutas och i större serier blir, i och med detta, varje detaljs prislapp mycket låg. 
Dessutom hade placeringsmöjligheterna varit en fördel då andra tillbehör i vissa fall måste 
prioriteras. Eventuellt hade den också kunnat vara monterbar på sitsryggen. Det är svårt att 
avgöra utan att ha testat hur mycket vibrationer under färd påverkar två lodrätt placerade kryckor. 
Det beror på materialet i hållarna, inspänningen och, som sagt, på vibrationerna (bild 26). 
 
4.3.6.4 Tyckt och tänkt om förslag ett till fem 

De väsentligaste argumenten mot flera av dellösningarna gällde de funktionshindrades möjlighet 
att utnyttja dem. De har det inte alltid så lätt med precisionsrörelser och flera av de fästen som 
var tight avpassade för att precis passa kryckorna ställde något för höga krav på användaren. Då 
lösningen måste passa alla blir dessa saker mycket svåra att bedöma eftersom brukarna har 
mycket olika förutsättningar. Under utvärderingarna och viktningarna samt ett mycket givande 
möte visade det sig att några av koncepten, trots sina brister, ändå kanske skulle kunna leda till en 
bra lösning om de bara modifierades lite. Utifrån de tankarna utvecklades det som skulle komma 
att bli det slutliga förslaget. 

Koncept 5

Bild 26. 
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Det sista och sjätte var någon slags kombination eller kompromiss av de tidigare förslagen. 
Eftersom inget av de första fem fallit helt i godo plockades vissa av dellösningarna ut (bild 27). 
Dessa hade de mest eftertraktade egenskaperna och nu var målet att sammanföra dem till en enda 
detalj. Önskningarna var att hållaren skulle kunna placeras både horisontellt och vertikalt, på 
höger eller vänster sida, passa olika typer av kryckor, vara tålig, men inte alltför kostsam samt ha 
en tilltalande design. Trepunktsprincipen vilken utnyttjats i två av de tidigare förslagen tillät 
kryckorna att vara av olika dimensioner och kunde dessutom användas till både en och två 
stycken i taget. Problemet med dem var att de saknade en bra stoppfunktion vilken var önskvärd 
vid montering i lodrätt läge. Dessutom måste någon form av inspänning finnas vilken smidigt kan 
dras åt och lossas. 

Det sjätte konceptet utvecklades på sätt och vis ur de andra. Ett av de förslag som återfinns i 
idématrisen och klassas som ”fäste” har ritats om ett flertal gånger. Några av utkasten finns 
inringade i matrisen och andra kom i senare skeden. 

 

Koncept 6

Bild 27. 

Remmen dras åt med hjälp av 
ett spänne av den typ som 
återfinns på slalompjäxor. 

Gummerade anliggningsytor för att 
motverka vibrationer och skapa 
friktionsmotstånd 

Rem av någon slags elast. Monterad 
i en lätt kupad platta. 

Båge i metall där kryckorna vilar mot 
överdelens krökta stycke 

En påsliknande nederdel fångar upp 
och hindrar kryckorna från att glida 
nedåt. 
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Skisserna (bild 28) är tre olika varianter av samma princip, men den nedre änden på hållaren var 
en svår sak att lösa. Problemet grundade sig i att monteringen var tänkt att göras både vertikalt 
och horisontellt. I det förstnämnda läget behövs ett definitivt stopp för kryckorna och detta 
skulle innebära att ena änden på hållaren måste täckas på något sätt. I och med det kravet uppstår 
problem då monteringen sker horisontellt. Om ändarna på kryckorna måste placeras vid hållarens 
ände kommer en stor del av deras längd att hamna utanför och skapa obalans. Om kryckorna 
istället gick att placera med sina tyngdpunkter mitt över hållaren skulle inte påfrestningarna bli så 
höga och inspänningen av dem inte behöva dras åt så hårt. 

Den översta skissen skulle fungera om den enbart placeras liggande, kryckorna skulle då kunna 
vila tryggt i den. 

Den mittersta hållaren har fördelen att ha en klädd nederdel vilken går att ta bort genom att 
knäppa loss knapparna och får därmed två användningssätt. 

Den nedersta skissen har en kåpa av plast i ena änden. I kåpan finns en fjädrande metallkrök. Då 
kryckorna ska stå upp och behöver ett stopp placeras de innanför fjädern. Annars läggs de 
utanför denna och vilar alltså på två punkter. Ett spännband eller dylikt behövs naturligtvis, men 
det sågs som ett senare problem att lösa. Samma gäller för den delvis klädda hållaren.  

Inget av dessa tre uppfyllde alla kraven och önskningarna som fanns. Den första gick som sagt 
inte att använda annat än vågrätt, dessutom skulle kryckorna vara tvungna att träs i den eftersom 
bandet inte gick att öppna. Anledningen till att bandet konstruerats så var tanken på den 
precision som annars krävs för att sätta fast det och därefter dra åt. Det andra förslaget föll på 
just textilen, skulle en sådan hålla och vara hygienisk vid bruk både utom- och inomhus och 
skulle kryckorna verkligen hållas på plats? Det sista förslaget var något för komplicerat och 
dessutom, hur får man ur kryckorna då de gummerade ändarna väl fastnat bakom fjädern? Den 
skulle dessutom bli relativt hög eller bred eftersom utrymme för två kryckor, med ispiggar 
monterade, måste rymmas både ovanför och under fjädern. 

Ett alternativ vore att ha en tudelad hållare. Då skulle ena parten ha kunnat bytas ut mot antingen 
en koppliknande halva eller en öppen variant. Tankarna spann vidare på tanken att ha löstagbara 
delar, men för att inte riskera stabiliteten fanns en önskning att bibehålla bågen intakt. Därmed 
utvecklades det som skulle bli det slutliga konceptet. 

Bild 28. Skissmaterial 
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4.4 Test av idén 

Att skapa en funktionsmodell eller prototyp utgjorde ett av delmålen i projektet Idén skulle då 
kunna testas och detaljerna bestämmas. Det skulle även ge möjlighet att lättare visa för O-insatta 
personer hur produkten verkligen ser ut och är tänkt att fungera. Efter att ha ritat många 
versioner i 2D ritades förslaget upp i 3D med hjälp av programmet Solid works och efter de 
ritningarna skapades en prototyp. Skisser av det sjätte konceptet finns att se under rubriken 
Resultat. 

4.4.1 Prototypframställning 

Själva bågen varmformades av ett 8 mm tjockt rör genom bockning och svetsning. Att få den helt 
symmetrisk var svårt, men eftersom det endast var en prototyp månades det inte om en exakt 
symmetri. Bågen gjordes i två halvor och fästet placerades senare mitt över svetsfogarna där de 
båda halvorna mötts. 
 
Ändarna skulle kläs med plast och för att åstadkomma en sådan detalj sågades en lämplig bit plast 
till och formades därefter för hand med värmepistol. Till kåpan gjordes även en liten bricka att 
sätta som botten. Allt gjordes så pass exakt att det gick att snäppa fast alla plastdelar, detta för att 
undvika extra monteringsdetaljer. 
 
Fästet i sin tur sågades ur en 3 mm tjock plåt och fyra hål för skruvar togs ur. Med svetsfogar, tre 
på varje sida, sitter sedan fästet i bågen. Tanken var från början att göra två helsvetsar för att 
minimera initieringsytorna för rostangrepp. Det blev dessvärre följdproblematik i och med en 
sådan infästning. Fästet hade varit tvunget att utformas exakt efter bågens kurvatur. Gränssnittet 
mot nästa länk hade också det blivit svårt att få till. Då tidigare nämnts hade en sammanfogning 
med i sex punkter ökat risken för korrosion, det eftersom antalet initieringspunkter ökar. Nu 
löstes rostproblematiken med en pulverlackering och punktsvetsning fick bli den slutgiltiga 
lösningen. 
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4.4.2 Felträdsanalys 

För att se hur väl konceptet uppfyller de krav och önskemål som ställts på konceptet gjordes en 
felträdsanalys på prototypen. Det som brast var en rent funktionell aspekt. Kryckorna fick 
nämligen placeras med omotiverat mycket omsorg för att komma ner ordentligt i koppen och 
ligga stadigt. Den här insikten kändes som en viktig sak då ett smidigt användande och hög 
stabilitet eftersträvats under hela konstruktionsarbetet (bild 29). 

Orsakerna till problemen var främst materialet och i viss mån även dimensioneringen. För att 
komma tillrätta med de här sakerna krävs ett lämpligare materialval och en något större kåpa med 
tillhörande bricka. Prototypen tillverkades av befintligt material och någon större omsorg kring 
valet hade inte lagts ner, men vikten av ett genomarbetat materialval blev uppenbart för en 
eventuell serietillverkning. 

 

Kryckorna ligger 
instabilt i hållaren 

Gummibelagda 
anliggningsytor 

Hitta en elastisk 
kardborre 

Bättre passform 
efter bågen 

Spännremmen ger inte 
tillfredställande 
inspänning av 
kryckorna i hållaren. 

Felaktigt 
material 

Utrymmet 
är något för 
litet för två 
kryckor 

Plasten i 
koppen är 
inte bra 

En felbedömning av 
hur pass skrymmande 
kryckorna med ispiggar 
monterade är. 

Förstora kåpan 
 

Den ger för låg 
friktion och 
dämpar inte 
vibrationer 

Mjukare plast 

Bild 29. Felträdsanalys 
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Bild 31. Den färdiga prototypen Bild 30. Förskiss inför prototypframställningen 

5 Resultat 
 

5.1 Det slutliga förslaget 

Det som fortfarande finns kvar från ursprungsidén är endast de stödpunkter kryckorna vilar mot. Materialet 
däremellan har omformats och ändarna har klätts med plastdetaljer i konceptet. Placeringen för hållaren går att 
variera, den går att ha i alla lägen där de tidigare koncepten kunnat sitta. Konceptet var bestämt att vidareutvecklas, 
men var långt ifrån klart. Förskisser gjordes (bild 30). För att lättare avgöra hur detaljerna skulle utformas och om 
konceptet verkligen höll skapades en funktionsmodell vilken förfinades till en prototyp. Vilken kom att se ut som i 
bild 31. 

 

5.1.1 Jämförelse med krav- och önskemålsspecifikation 

En lista över de önskade egenskaperna skrevs i början av projektet. För att se om den färdiga 
produkten klarar alla krav och helst också önskemålen vilka fanns i listan gjordes det en 
systematisk genomgång av varje kategori. De egenskaper som ansågs vara krav föregås av ett (K) 
och övriga med ett (Ö) vilket står för önskemål, alltså önskvärda, men inte nödvändiga kvaliteter. 

Geometri 
 

 

K 
 
 
 
Ö 
 
 
 
 
Ö 
 
 
Ö 

Hållaren är dubbel, d v s den har två ytor där 
kryckorna kan vila. Ett fäste för montering mot sits 
eller chassi finns.  
 
Hållaren måste ha en distans mellan 
anliggningsytorna för att ge god stabilitet åt 
kryckorna. Den hindrar dock inga rörelser hos sitsen 
trots sin längd. 
 
Ett fäste istället för två mot sitsen möjliggör 
allroundinfästning. 
 
Låsningen görs m h a kardborre vilket är både 
lättsamt att använda och slittåligt  
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Kinematik Ö Hållaren följer med i stolens rörelser och utgör 
inget hinder. 
 

Krafter  K 
 
 
 
 
 
K 
 

 

Hållaren klarar mer än väl kryckornas vikt 
och även ett vist mått av våld, men dock inga 
extrema kraftpåfrestningar. Koppen och 
infästningslänken är de svagaste delarna. 
 
Konstruktionen stabiliserar kryckorna bra, 
spännbandet säkrar dem och är lätt att öppna 
när så behövs. 

 

Material  K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 
 
 
 
 
 
 
 
K 

Konstruktionen är huvudsakligen av metall 
och är tänkt att produceras av 8 mm 
rundstång vilket ansetts vara stabilt nog för en 
produkt av den här typen. Plasten i kåpan 
och brickan är styv och klarar en normal 
påfrestning, men inte kraftigt våld. Den 
tänkta polymeren för kåpan är dock en annan 
än den som finns på prototypen. Polyuretan 
(PUR) är det som tänkts användas. 
 
PUR är en härdplast och används bland 
annat till fordonsdetaljer. Med fördel armeras 
den för att inte bli spröd och används 
huvudsakligen i form av styv och mjuk 
cellplast. Om exakt max- och mintemperatur 
har inga uppgifter hittats, men den håller för 
både bilar och detaljer på permoobils stolar. 
 
Kemikalieresistensen är god hos PUR. 

 
Signaler Ö 

 
 
 
Ö 

Kåpan ger ifrån sig ett snäppljud då den 
hamnar i rätt läge. Även brickan klickar till 
när den satts i rätt. 
 
Någon tydlig indikation på hur produkten 
ska användas finns inte. Endast en färgkod 
på spännbandet för att markera vad 
användaren ska greppa i. 
 

Säkerhet Ö Någon klämrisk ska inte förekomma vid 
användning. Möjligtvis kan monteringen av 
koppen leda till att något kommer i kläm, 
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men ingen allvarligare skada än ett ”nyp” 
kan tänkas uppstå 
 

Ergonomi Ö 
 
 
 
 
Ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ö 
 

 
 
 
 
Ö 

Produkten är mycket specifikt utformad och 
med vetskapen om att det är en kryck- eller 
käpphållare ska det inte vara något problem 
att förstå hur den nyttjas. 
 
Om placering sker utmed sitsens sida finns 
den inom brukarens räckvidd. Trots ett 
frekvent användande ska den inte orsaka 
belastningsskador. Det dels för att den nyttjas 
enbart vid i- och urstigning och dels för att 
rörelsen sker så pass tätt inpå kroppen. 
Monterad på ryggen försämras åtkomligheten 
betydligt. Sittandes i stolen kan inte brukaren 
nå hållaren. Han eller hon måste stå upp på 
lämpligt avstånd eller ha en medhjälpare. 
 
Hållaren i sig behöver inte vara greppvänlig, 
men däremot spännremmen. Denna har gjorts 
bred och med en praktisk ögla för att 
underlätta för användaren. 
 
 
Hållaren kan användas med bara en hand då 
inga handgrepp måste ske parallellt. 

Tillverkning K Serietillverkning var ett krav, men det målet 
har inte uppfyllts eftersom lite komplikationer 
uppstod i och med de svepande formerna hos 
metallbågen. Med en mindre justering av 
modellfilen ska den dock kunna tillverkas av 
ett företag som heter R-kås och ligger i Gnosjö. 
De har trådbockning som specialitet och skulle 
kunna tillverka metallbågen. 
 
Kåpan och brickan är tänkt att antingen 
tillverkas separat med formsprutnig eller gjutas 
direkt kring bågen. I det senare fallet måste 
naturligtvis brickan formas separat. 
 

Kvalitetskontroll Ö 
 
 
 
 
Ö 

Hållfasthetsprov har inte gjorts med hjälp av 
någon matematisk modell. Däremot har 
hållaren monterats på en stol och använts 
såsom den är tänkt att nyttjas av kunden.   
 
Önskemålet att testa prototypen har  uppfyllts. 
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Monterbarhet Ö 

 
 
    
Ö 
 
 
Ö 

 

Vem som helst ska med hjälp av en 
skruvmejsel kunna montera eller demontera 
hållaren. 
 
Montering på olika delar av sitsen eller 
chassiet är fullt möjligt. 
 
Själva hållarens delar finns tyvärr inte i 
Permobils sortiment eftersom inga lämpliga 
komponenter fanns. Däremot har den ett bra 
gränssnitt vid infästningen. Den är utformad 
så att den ska kunna passa på alla 
stolsmodeller. 
 

Underhåll Ö 
 
 
 
Ö 
 
 
 
 
K 
 
 
 

 

Något underhåll av produkten ska inte 
behövas. Det finns inget som kan kärva ihop 
eller riskera att haverera utan underhåll. 
 
Rengöring av bågen kan göras med en trasa 
eller en dusch vatten. Koppen är av ett 
plastmaterial och tål även den avtorkning eller 
spolning med vanligt vatten. 

 
I Sverige ger Permobil tre års garanti på sina 
stolar och detta gäller även för hållaren. Om 
inga produktionstekniska fel uppstår ska den 
dock fungera betydligt fler år än så. 10 år har 
varit tanken under konstruktionsarbetet även 
om den officiella garantitiden är 3 år. 
 

Kostnader Ö 
 
 

Inköpspriset beror mycket på 
tillverkningsmetoden och på seriestorleken 
varför ett konkurrentkraftigt pris inte kan 
sättas i det här läget. 
 

Miljö Ö 
 
 

 
 
Ö 

De metalliska delarna kan skrotas eller 
smältas ner och återvinnas. Plasten är tänkt 
att vara en härdplast vilken inte går att 
smälta och återvinnas på så sätt. 
 
Energikostnaden vid tillverkningen är 
svårbedömd. Kan bågen formas med en 
rörbockningsmaskin krävs mycket lite för att 
göra en så liten detalj som denna, men måste 
ett helt pressverktyg användas går det åt 
betydligt mer. Koppen kan formsprutas vilket 
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ur ekonomisk och energisynpunkt endast är 
lönsamt i stora serier. 
 

Tidsplaner K Prototypen var klar bortsett från den extra 
länken vilken sammanbinder hållare med stol 
och inspänningsremmen. Konceptet var dock 
färdigt och allt var klart att redovisa i februari 
2006. 
 

Design Ö 
 
 
 
 
 
Ö 

Hållarens uttryck är upp till var och en att 
bedöma. Ledorden för designen har dock varit 
smidighet, aktivitet, stabilitet och 
användarvänligt. Formerna är stilrena och 
samtidigt något avvikande från de vanliga. 
 
Produkten är tänkt att vara lättanvänd och 
enkel att förstå sig på. Komponenterna är 
förhållandevis stora och rejäla, små detaljer 
har undvikits avsiktligt. Det finns endast en 
detalj där användaren ska greppa och denna 
är kraftigt rödmarkerad och greppvänlig. 

 



 44

 
6 Diskussion 
 
 
Metoderna som använts har stundom varit till stor hjälp och stundom upplevts som hindrande 
och omständliga. På ett utvecklingsföretag som Permobil används inga metoder för 
produktutveckling. Konstruerandet bygger istället på erfarenhet och tester. För att få fram 
verkligt nya idéer är en metodik ett mycket bra sätt och främjar ett tillfredställande resultat med få 
brister. Inslag av idégenerering såsom brainstorming får igång tankearbetet. I kommunikationen 
med andra människor utvecklas idéerna på ett mycket positivt sätt och lösningarna optimeras. 
Just Pahl och Beitz metod är mycket passande för produktutformning och har känts helt rätt. 

Den bristfälliga kontakten och informationen från användarna själva resulterade i ett 
svårdefinierat utgångsläge och målbeskrivning. Enligt företagspolicyn utlämnas inga uppgifter om 
enskilda användare och därmed går en oerhört viktig informationskälla bort. Jag hade behövet 
fråga ett flertal aktiva brukare om brister hos dagens lösningar, sett deras behov och utformat ett 
hjälpmedel som motsvarat deras önskemål i så hög grad som möjligt. Istället fick jag ta kontakt 
med den närmast stående källan, d v s säljarna. Dessa är ofta ute och reser för att träffa kunder, 
både hjälpmedelskonsulter och användare. De hade en relativt samlad bild av behoven och kom 
till stor nytta. 
  
Något som det däremot var en del funderingar kring var konceptvalet vilket inte helt utan vidare 
kan motiveras ur metodsynpunkt. Ändå var det så uppenbart när beslutet togs eftersom 
konceptet hade de egenskaper som eftertraktats från början. Planen var annars att välja ut två 
lösningar, en trygg och beprövad och en lite djärvare. Dessa båda skulle ha utvecklats till 
funktionsmodeller och lämnats därhän för företaget att välja vilken som skulle kunna tänkas ingå 
i sortimentet. Det beslut som togs skedde under ett möte där alla koncepten togs upp, beskrevs 
och värderades. I efterhand sågs valet över noga, både med hjälp av önskemålsträdet samt krav- 
och önskemålsspecifikationen. De flesta saker uppfylldes direkt och andra såg ut att kunna 
uppfyllas i och med det utvecklingsarbete som behövdes för att bestämma alla detaljer. 

6.1 Resultatet  

Tankarna kring varje detalj har varit många och alla går inte att vare sig beskriva eller redovisa 
här, men däremot kan mycket förklaras kring varför förslaget ser ut som det gör. För att få någon 
slags metodik i beskrivningarna följer de indelningen som gjordes i föremålsuppdelningen. Denna 
återfinns i problemundersökningen i kapitel fyra. 

6.1.1 Placering 

Eftersom användarnas behov ser så olika ut var en flexibel 
infästning av hållaren önskvärt (bild 32 a och b) 

Detta gjordes möjligt med en länk till stolen vilken fäster i en 
punkt istället för två. Att finna endast en punkt på stolen för 
montering är naturligtvis lättare än att söka reda på två 
infästningsutrymmen med lämpligt avstånd mellan varandra. 
Placeringen är viktig för användaren och att göra ett fäste vilket 
tillåter stora variationer på stolen ökar chanserna för en hög 

Fäste i 
armstödet 

Framåtlutad och 
skruvad i 
sidoskenan  
Montering 
i chassiet 
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Stödpunkt

Differens mellan 
inspänningens fäste och 
anliggningsytorna 

Stöd-
punkt 

nyttjandegrad. 

Själva hållaren är i sig relativt skrymmande, men alternativet var att 
ha två separata delar med ett varsitt fäste. Flexibiliteten skulle då ha 
minskat eftersom de båda fästena måste monteras med lämpliga 
avstånd och vinklar för att passa kryckorna. Som hållaren ser ut nu, 
med bara ett fäste och en inbyggd relation mellan stödpunkterna 
minskar känsligheten för rörelser i sitsen eller monteringsfel. 

Hållaren går att montera på stolsryggen, mot sidoskenan eller i 
chassiet. Vilken sida om stolen beror på användaren samt var 
övriga tillbehör monterats. Om någon form av vinkling känns 
bekvämare för användaren är detta fullt möjligt. 

6.1.2 Funktion 

Att skapa en hållare vilken uppfyllde önskningarna om att 
kvarhålla kryckorna med god säkerhet och stabilitet var svårt, särskilt med tanke på att kryckor är 
cylindriska och släta, utan ojämnheter att utnyttja som naturliga stopp. Vibrationerna vilka uppstår 
vid körning gör problemet ännu mer svårlöst. Att utforma en hållare vilken heller inte stör vare sig 
brukaren eller själva stolen var ett av delmålen. Om detta uppfyllts är svårt att säga i dagsläget och 
det beror nog också lite på både person och situation. Kryckorna kommer alltid att vara i vägen 
eftersom de inte går att förminska även om det vore en idé. 

6.1.2.1 Hållarens utformning 

Kryckhållaren har fått sin form framförallt för att ge 
kryckorna en säker viloplats. De två anliggningsytorna är 
placerade längst ut i ändarna på bågen och ger därmed 
maximal stabilitet. För att minimera risken att kryckorna 
halkar ur hållaren har de uppbärande ytorna krökts till en 
näst intill hästskoliknande form. Själva bågen är helt 
symmetrisk och utgörs av en ellips (bild 33), om den 
betraktas ovanifrån. Ellipsen har fått något som kan liknas 
vid en midja och i centrum, där konstruktionen är som 
smalast finns fästet vilket ska användas vid montering på 
Permobiler. Från sidan sett ser ellipsen ut som en linje. 
Denna kan liknas vid en leende mun där mungiporna tvärt 
böjts nedåt. Den nedersta punkten på bågens mitt är 
placerad lägre än anliggningsytorna, d v s vardera ända för 
att en låsning ska bli möjlig. 

Att få hållaren att greppa om kryckorna på ett smidigt sätt och med hjälp av få handgrepp var 
målet, men det kunde inte uppfyllas såsom det var tänkt från början. Det optimala hade varit att 
få en tight greppassning kring dem så att vibrationer dämpas och ett stadigt tag uppnåtts. 

Problemet med en sådan lösning var de varierande dimensionerna hos olika utföranden av 
kryckor. Det fanns ett antal koncept med relativt exakt passning vilka möjliggjorde låsning av 
olika tjocka kryckor. De sorterades dock bort på grund av att de hade brister när det kom till 
”enkelt användande”. De krävde alltför mycket precision av användaren eller för avancerade 
handgrepp vid fastlåsning av kryckorna. 

Fästet i 
sitsryggen, 
vertikalt läge 

Mer åtkomlig 
placering vid 
sidoskenane 

Möjlig 
montering på 
Traxen 

Bild 32 b. Placeringsmöjligheter 

Toppvy 

Sidovy 

Inspänningens 
fästpunkt 

Bild 33. Bågens form 

Bild 32 a. 
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Bild 35. Ett första utkast 
på inspänning och fäste 

Grundidén hos lösningen var att utnyttja kryckornas styvhet. De är byggda för att inte ge efter för 
tryck. En utförandeprincip på hållaren vilken bygger på två stödpunkter och en motriktad 
tryckkraft på mittdelen utnyttjar detta och fungerar i alla lägen Centralt placerad är den något 
elastiska rem som är tänkt att dras åt och då spänna in kryckorna i bågen. Hade de kritiska 
punkterna legat i samma plan eller centrum varit på en högre nivå än ändpunkterna skulle det inte 
ha varit möjligt att få samma kraft i inspänningen. Bågen har alltså tre funktionsytor mot 
kryckorna och en mot stolen den ska monteras på. Dessa funktionsytor kan inte se ut hur som 
helst eftersom de måste passa motsvarande yta på de andra objekten. Deras positioner är också 
relativt låsta av samma anledning. 

6.1.2.2 Fästet 

Fästet var en detalj som redan från början naturligtvis var tänkt att finnas på hållaren, men hur 
det skulle se ut var svårt att bestämma. Enda påtagliga önskemålet eller kravet var att det skulle ha 
ett lämpligt gränssnitt mot den skena som för tillfället håller på att införas på sitsarna. Önskvärt 
var också om det gick att utforma så att hållaren gick att fästa lite ”här och var” och i olika 
vinklar. Det som krävdes för montering vid tillbehörsskenan var hål för två M6-skruvar med 25 
mm avstånd från varandra. 

Tanken var till en början att 
göra ett fäste med vinklade 
sidor som i exempel A (bild 
34). Det här fästet skulle 
kunna monteras antingen 
med botten direkt mot till 
exempel sitsryggen. Det 
skulle även ha varit möjligt 
att, istället för att använda 
hålen på mitten, utnyttjat 
dem på någon av de 
vinklade sidoytorna. 
Skänklarna på ovansidan av 
bågen var tänkta för 
spännremmen, den som 
skulle stå för kryckornas 
fastlåsning.     

Eftersom hållaren inte är bredare än 60 mm i innermått har den istället gjorts 
djup så att kryckor med ispiggar ska kunna placeras i den utan risk för att falla 
ur. Med ett fäste som bygger på höjden, vilket ett vinklat skulle göra, ökas 
höjden på ytterligare. Därför valdes istället en mindre skrymmande variant. På 
prototypen är fäste C monterat, men andra varianter är B vilket ger andra 
monteringsmöjligheter eller E där hål för att poppnita fast spännremmen är 
förberedda. Förslag D var även det ett alternativ och skulle ge möjlighet till en 
gradvis vinkling beroende på var i spåren skruvarna dras åt. Ett integrerat fäste 
och spännband var ett av de tidigaste förslagen (bild 35). 

Ett fäste i plast finns också uppritat för bågen. Detta är, förutom att 
användas som just fäste, tänkt att användas för att montera ihop en båge. 

A

B 

C

D

Hål för infästning 
av spännremmen 

E 

Bild 34. Fästen 
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Bågen måste nämligen tillverkas i två likadana delar vilka svetsas ihop. Svetsen är placerad vid 
bågens mitt, alltså precis vid fästet. Tanken med en formgjuten plastdetalj istället för ett platt 
metallfäste var att använda den att montera ihop bågen med. 

6.1.2.3 Inspänning 

I fästet finns den rem vilken spänner fast kryckorna mot bågen. 
Kardborre har använts trots önskemålen från säljarna, vilka har 
nära kontakt med kunderna, om att undvika det. Remmen har en 
viss elasticitet för att åstadkomma en spänning. Hela detaljen är 
dock inte elastisk eftersom stabiliteten då skulle minska. För att 
åstadkomma en lättanvänd låsning behövs ett halvstyvt material 
vilket inte faller undan så fort det inte hålls på plats av användaren, 
men ändå är mjukt och följsamt. En formstabil textile utgör alltså 
huvuddelen av spännremmen (bild 36) .  

Anledningen till att kunderna inte vill ha kardborre är för att 
många brukare har nedsatt finmotorik i händerna och alltså har 
problem att få tag i små textildetaljer. Fördelarna är dock 
många hos just kardborre. Det är okomplicerat och kräver 
minimalt med precision vid användning. Det tål ovarsam 
hantering, riskerar inte att orsaka några skador och är 
ekonomiskt. Problemet med att få grepp om remmen löstes 
med stora ytor och en ögla att trä fingret igenom. Själva 
monteringen på bågen görs genom att helt enkelt dra skruvarna 
som används vid monteringen mot stolen även genom 
spännremmen. 

Den översta remmen i bild 36 var den första som ritades. 
Funktionellt sett skulle den vara användbar eftersom den har 
god stabilitet tack vare det tjocka materialet och spänner åt om 
kryckorna i och med den infällda resåren. Problem uppkom 
dock då tillverkningen skulle ske. De olika segmenten består av 
olika material och det visade sig bli många sömmar innan den var helt färdig. Därför ritades 
remmen om så att den istället bestod av en formstabil del (den ljusblå parten i den nedersta 
skissen) och en elastisk (den röda halvan). På ovansidan av den blå finns mjuk kardborre där den 
elastiska, rödfärgade och ”raspiga”, delen av remmen kan fästa. 

6.1.2.4 Kåpa 

Då hållaren placeras i vertikalt läge utgör vibrationerna, 
vilka uppstår i och med stolens rörelser, ett problem. 
Detta var anledningen till att koppen utvecklades. Den 
behövs för att fånga upp och stoppa kryckorna från att 
glida nedåt. För symmetrins skull återfinns samma 
kåpformade plastdetalj i vardera ända av hållaren. 
Denna kan monteras med eller utan botten (bild 37). 

Kåpan har ”snäppassning”, d v s fastnar i rätt läge om den kläms ihop, hålls på plats i 
metallbågen och får fjädra ut då klämkraften lättar. Monteringen är därmed mycket lättsam då 
varken verktyg eller utförliga instruktioner behövs. Eftersom bågen går att använda både vertikalt 
och horisontellt finns ett behov av att kunna placera kryckorna med sin mitt över hållarens mitt 

Bild 37. Kåpa och bricka 

Bild 36. Spännremmar 

Bågen 

Ögla

Elastisk 
kardborre 

Formstabilt band med 
fästyta för kardborren 

Resår
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respektive med de nedre ändarna placerade i en hindrande kåpa – en kopp. En konflikt uppstår i 
och med detta. Koppen måste kunna tas bort eller dess spärrfunktion kopplas ifrån då kryckorna 
ska kunna placeras i centrerat läge. 

Den del som hindrar kryckorna från att glida nedåt är en liten bricka, koppens botten. Om 
hållaren monterats horisontellt kan antingen bara brickan lossas och kvar finns då endast den 
skyddande kåpan. Alternativt kan hela detaljen tas bort. 

Alla delar hos hållaren är konstruerade för att underlätta montering och användning. Själva 
formen på bågen gör att endast en hand behövs vid användning. Kryckorna kan läggas i hållaren 
och ligger sedan stilla där medan spännremmen dras åt. Monteringen av kåporna sker genom att 
pressa ner dem i bågen där de snäpper fast. På samma sätt sätts brickan fast i en av kåporna. Då 
plasten täcker anliggningsytorna motverkas det. Infästningen mot sitsen görs med två skruvar 
vilka dras åt med en vanlig mejsel. 

6.1.3 Ergonomi 

Vad det gäller ergonomin så kan särskilt placeringsmöjligheterna betonas. Då flexibiliteten är så 
pass god kan förhoppningsvis ett komfortabelt läge hittas för varje enskild individ. Detta är en av 
hörnstenarna enligt Wilson & Corlett 20, se avsnittet om ergonomi. De andra är hälsa, säkerhet 
och arbetsprestation. 

Brukarens hälsotillstånd är troligtvis inte särskilt beroende av kryckhållaren, men att ha en god 
komfort och att vara medveten om friheten som det faktiskt innebär att ha kryckorna med sig 
måste anses vara positivt för hälsan. 

Risken för att kryckorna ska falla ur hållaren, t ex på grund av vibrationer eller slarvig inspänning, 
samt låsning och lossning utgör säkerhetsfrågor. Då bågen placeras i vertikalt läge används 
brickan vilken utgör ett definitivt stopp för kryckorna så att de inte glider nedåt och tar i marken. 
Själva bågen är även den utformad för att näst intill omsluta kryckorna och därmed motverka 
risken för att de faller ur. När det kommer till låsning eller lossning valdes kardborre som 
spärrdetalj och därmed finns ingen klämrisk eller annat uppenbart sätt att skada sig på. 

Arbetsprestationen är beroende av många faktorer. Allmänt ger goda förutsättningar för att 
utföra en uppgift en förbättrad möjlighet till hög prestationsförmåga. Detta kan vara allt från att 
gå lättsamt, stå ergonomiskt riktigt, sitta komfortabelt, komma åt bra, ha god belysning till att ha 
ett gott klimat och arbetsro. En funktionshindrads arbetssituation kan underlättas betydligt om 
han eller hon har möjlighet att medta sina kryckor. 

6.1.4 Designaspekter 

Designen har varit en stor utmaning då en kryckhållare visade sig vara svår att ge ett uttryck. 
Konstruktionen är så bunden till funktionen och användbarheten vilket ger litet utrymme för ett 
fritt formspråk. Ledorden för produkten har varit funktionalitet, smidigt användande och 
säkerhet. Detta skulle helst synas på hållaren så att kunden, vid första anblicken, upplever 
produkten som tilltalande. Permobils mål är att göra kvalitetsprodukter och har en 
marknadsledande position. I dagsläget är både deras och konkurrenternas produkter av så hög 
klass att designen spelar stor roll för kundens val. 

Eftersom det är ett hjälpmedel som utvecklats är naturligtvis användandet viktigast. Hur det 
nyttjas ska användaren förstå utan instruktioner. Vem som använder den blir uppenbart i och 
                                                 
20 Wilson & Corlett, (1974) sid. 562 
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med att den fästs på en Permobil. Som funktionshindrad uppskattas friheten oerhört och därför 
var målet att ge produkten ett sportigt och aktivt uttryck. 

Bågen är helt symmetrisk vilket bidrar till ett balanserat intryck, samtidigt har den svepande 
former vilket ger spänning och dynamik. 

Det är en relativt stor produkt vilket är ett resultat av funktionskraven, men trots det ger den en 
lättsam känsla då den till största delen utgörs av endast en tunn metallbåge. Just metallen 
förstärker kvalitets- och stabilitetskänslan vilken också upplevs i de fall produkten hålls i handen. 

Tanken var att hållaren skulle få ett eget signum och uttrycka vilka den är till för, hur den 
används, dess smidighet och säkerhet. Samtidigt skulle den vara unik på dagens marknad. Om 
detta uppfyllts är upp till var och en att bestämma eftersom upplevelsen av föremål är beroende 
av individ och situation. 

Företagets identitet kommer fram mycket med färgsättningen. Kåpan/koppen går att färga i 
samma färg som chassiet för att visa sin tillhörighet till stolen. Den smälter då in med 
omgivningen. Om brukaren hellre skulle vilja ha ett sportigare uttryck skulle plasten kunna färgas 
i kulörtare toner än de som dagens lacker går i. En röd ton som har mycket svarthet i sig talar om 
makt och kraft medan en klarröd istället går mer åt det lekfulla och aktiva hållet. På de chassier 
som säljs idag används den vinröda till de fullstora stolarna medan barnen och den terränggående 
Traxmodellen säljs i relativt klara gula och röda färger. Helt avvikande färgsättning i förhållande 
till den övriga stolen skulle inte rekommenderas, den upplevs då som en helt främmande detalj 
och inte som ett tillbehör till rullstolen.  

Bågen pulverlackas med den lack som används till övriga detaljer (idag är det en matt grå yta) och 
eventuellt skulle en liten logga kunna tänkas finnas i den textila spännremmen. Även i 
kvalitetskänslan skulle företaget identifieras då solida och stabila konstruktioner är vad som 
annars utvecklas där. Förhoppningsvis motsvarar produkten de förväntningar kunden har på ett 
tillbehör till Permobils stolar. 

 

6.2 Uppföljning 

o Konceptet är inte helt klart för produktion. Materialen och dimensionerna är de saker som 
skulle kunna tänkas genomarbetas bättre. 

o Alternativa produktionsmetoder skulle kunna vara att gjuta kåpan direkt i bågen så att den 
sitter med perfekt passning och inte går att ta av. Den löstagbara brickan skulle fortfarande 
finnas så att en ändring av kryckornas läge fortfarande vore möjligt. 

o Bågen måste genomgå mindre justeringar i sin form för att bli tillverkningsbar med 
rörbockningsmetoden. 

o Den länk som ska koppla samman bågens fäste med stolen måste troligtvis också 
genomarbetas så att den får en bra passning. 
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Bilaga 1 
Sid 1 av 1 

 
 
Vid tal om hela elrullstolen används ”Stol” som benämning. 
Sittenheten med alla sina tillbehör kallas ”Sits” medan den undre delen vilken 
sitsen monteras på heter ”Chassi”. Detta är viktigt att vara medveten om vid tal 
om Permobils elrullstolar. 
 

(Finns inte än) 

Pivothjul 

Tipphjul 

    Joystick 



 Önsketräd Bilaga 2 
Sid 1 av 1 

 
Önsketrädet visar med en trädstruktur vilka saker som är av störst betydelse för den tänkta 
lösningen. Det visar även deras relation och prioritet i förhållande till varandra. Siffrorna har 
tagits fram genom viktning där egenskaperna jämförts systematiskt med varandra. Ur trädet kan 
det till exempel konstateras att användarvänligheten har större betydelse än kostnaden för 
produkten och att säkerheten är viktigare än att lösningen passar alla typer av kryckor. 



Viktberäkningar   Bilaga 3 

Sid 1 av 2 

 
Viktberäkningarna gjordes för att utvärdera vilka av funktionerna i önskemålsträdet som hade högst 
prioritet. Alla funktioner viktades mot varandra i varje spalt. Till exempel stämdes, i första spalten, 
”funktionell” av mot funktionerna ”billig, anpassningsbar och användarvänlig”. I nästa omgång 
jämfördes ”billig” med ”funktionell, anpassningsbar och användarvänlig”. Efterhand hade hela 
gruppen utvärderats och varje funktion fått varsitt värde. Siffrorna summerades både lodrätt och 
vågrätt och syns under Summa. 
 
En nolla betyder att funktionen är mindre viktig, en etta att funktionerna har samma prioritet och en 
tvåa att den är mer betydande än jämförande egenskap. 
 
Den totala summan, i den första gruppen står det 16, är den siffra som varje delsumma dividerats 
med. På översta raden står o,25, vilket alltså är resultatet av 4/16. 
 
På så sätt har alla grupperna värderats och siffrorna sedan kunnat överföras till önskemålsträdet 
vilket var syftet med hela viktningen. I trädstrukturen blir det lätt att överskåda vad som bör 
prioriteras av alla önskvärda egenskaper. 
 
 
 
 

 Funktionell Billig Anpassningsbar Användarvänlig Summa Vikt  

Funktionell 1 2 1 0 4 0,25 0,3

Billig 0 1 0 0 1 0,063 0,1

Anpassningsbar 1 2 1 0 4 0,25 0,3

Användarvänlig 2 2 2 1 7 0,44 0,4

Summa 4 7 4 1 16
(Σ-del/
Σ-total)  

        

 Hålla kryckor Släppa/Ta lättsamt Ej vara i vägen  Summa Vikt  

Hålla kryckor 1 1 2  4 0,44 0,4

Släppa/Ta lättsamt 0 2 1  2 0,22 0,2

Ej vara ivägen 0 2 1  3 0,33 0,3

Summa 2 4 3  9
(Σ-del/
Σ-total)  

        

 Få komponenter Enkel montering Standardkomponenter  Summa Vikt  

Få komponenter 1 1 2  4 0,44 0,4

Enkel montering 
 

1 1 0  2 0,33 0,3

Standardkomponenter 0 2 1  3 0,22 0,2

Summa 2 4 3  9
(Σ-del/
Σ-total)  



Viktberäkningar   Bilaga 3 

Sid 2 av 2 

 
        

Varierbart läge 
Passa olika 

kryckor Passa olika sitsar  Monterbar på plats Summa Vikt   

Varierbart läge 1 2 1 1 5 0,31 0,3

Passa olika kryckor 0 1 0 2 3 0,19 0,2

Passa olika sitsar 1 2 1 2 6 0,38 0,4

Monterbar på plats 1 0 0 1 2 0,13 0,1

Summa 3 5 2 6 16
(Σ-del/
Σ-total)  

        

 Säker Greppvänlig Lättförståelig  Summa Vikt  

Säker 1 2 2  5 0,56 0,6

Greppvänlig 0 1 1  2 0,22 0,2

Lättförståelig 0 1 1  2 0,22 0,2

Summa 1 4 4  9
(Σ-del/
Σ-total)  

 
 
 

 



                                        Bilaga 4 
Sida 1 av 2 

Brainstorming 

 

Brainstormingen ledde till en mängd förslag och ett urval av dessa finns samlade här. De 
tankar som sattes igång i och med denna omgång av idéarbete slutade inte spinna vidare bara 
för att själva brainstormingstillfället var över. En mängd skisser genererades efter det här 
tillfället, här nedan visas några. 
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 Idématris Bilaga 5 
Sida 1 av 1 

Placeringar 

Hållare 

Fästen 

Matrisen är till för att på ett överskådligt sätt se de delar som kan tänkas utgöra grundidén hos en 
helhetslösning. Varje koncept ”plockas ihop” och kan antingen bestå av en komponent från 
vardera grupperingen eller av flera delar ur samma. I utgångsläget görs dock ett val av placering 
vilket på många sätt bestämmer vilka komponenter som är lämpliga. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt skapades sex förslag på helhetslösningar och dessa kan ses i rapporten under rubriken 
Resultat.  



 Eliminationskort     Bilaga 6 
Sida 1 av 1 

Lösningsvarianter bedömda efter urvalskriterier 

(+)  Ja 

(-)  Nej 

(?) Brist på information 

(!) Kontrollera kravspecifikationen 
 

Lö
sn

in
gs

va
ria

nt
 

  

 

Beslut 

(+) Fortsätta att arbeta 
med lösningen. 

(-)   Eliminera 
lösningen. 

(?) Samla in vidare 
information. 

(!) Kontrollera 
kravspec. för  ev. 
ändring 

 

Utfallet av första delen i grovgallringen blev att alla lösningar gick igenom. 
Ingen av dem hade så fatala brister att de kunde strykas rakt av. 
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Bruksvärdesanalyser 
 
Bruksvärdesanalyserna gjordes för att lättare uppskatta hur väl lösningarna uppfyllde de kriterier 
vilka återfinns i första gruppen i Önskemålsträdet. Det för att senare rättvist uppskatta 
lösningarna i Utvärderingskortet. De siffror som ansetts lämpliga för koncepten är satta relativt 
varandra och varje förslag har räknats ner till en totalsumma. Ju högre summa desto bättre 
egenskaper anses lösningen ha. 
 

  Funktionalitet           

Poäng Innebörd 
Lösning 

1 
Lösning 

2 
Lösning 

3 
Lösning 

4 
Lösning 

5 
0 Oanvändbar lösning           
1             
2             
3             
4             
5 Tillfredställande           
6             
7     7   7   
8   8   8   8 
9             
10 Ideal lösning           

 
Funktionalitet är hur väl konstruktionen uppfyller kravet att fungera på ett smidigt sätt. Det är 
mindre lämpligt att ha en konstruktion som är känslig för felanvändning, ovarsamhet eller som 
kräver hög precision vid användning. Låsfunktioner får inte vara alltför komplicerade att använda 
och hållaren bör heller inte utgöra ett hinder för vare sig stolen eller brukaren. 
 

  Kostnad           

Poäng Innebörd 
Lösning 

1 
Lösning 

2 
Lösning 

3 
Lösning 

4 
Lösning 

5 
0 Alltför kostsam           
1             
2             
3             
4             
5 Halvdyr       5   
6   6 6 6     
7             
8           8 
9             
10 I prinicip gratis           

 
Kostnaden för en produkt beror av en mängd saker och är därför svår att uppskatta. Det som 
varit kritiskt för konstruktionerna i den här bedömningen har varit antalet delar, om delarna varit 



  Bilaga 7 
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av standardtyp eller måste specialtillverkas och i så fall med vilken produktionsteknik. Även hur 
omständigheterna kring montering har beaktats i viss mån. 
  

  Anpassningsbar           

Poäng Innebörd 
Lösning 

1 
Lösning 

2 
Lösning 

3 
Lösning 

4 
Lösning 

5 
0 Passar inte någon stol           
1 eller användare           
2             
3             
4       4     
5 Något anpassningsbar 5         
6     6     6 
7             
8             
9         9   
10 Passar överallt på alla stolar           

 
Anpassningsmöjligheterna har att göra med fästpunkterna för konceptet och om själva hållaren i 
sig är justerbar efter eller i samband med monteringen. Anpassningsmöjligheterna har betydelse 
för utnyttjandegraden både när det gäller själva monteringen och då brukaren utnyttjar 
komponenten. 
 

  Användarvänlig           

Poäng Innebörd 
Lösning 

1 
Lösning 

2 
Lösning 

3 
Lösning 

4 
Lösning 

5 
0 Hopplöst svåranvänd           
1             
2             
3             
4             
5 Begriplig, säker & lättsam 5         
6           6 
7       7     
8     8   8   
9             
10 Extremt smidig att använda           

 
En användarvänlig produkt har framförallt ett enkelt handhavande och är säker. Det ska synas på 
föremålet hur det är tänkt att användas, inga instruktioner ska alltså behövas. Komfort är 
ytterligare en aspekt och då alltså komforten ur ett långsiktigt perspektiv. Utnyttjandet av en 
speciell funktion får inte orsaka belastningsskador. 
 

  Totalsumma 24 27 25 29 28
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