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Sammanfattning  
I rapporten studerades olika stödytors utformning och rörelser, hos eldrivna rullstolar, utifrån 
ett ergonomiskt perspektiv. En studie gjordes över sittergonomi samt situationen att leva med 
funktionshinder. Stödytorna bestod av underlag och dyna. Resultatet med viktiga faktorer vid 
konstruktion av eldrivna rullstolar, samlades i figur 1, 2 och 3 samt några slutsatser: 
 
Goda grundpositioner kompletterade med varierade sittställningar är viktigt (Engström, 
2002).  Övriga saker att tänka på är den stora variationen bland användare, samt att ta hänsyn 
till spastiker. Detta innebär att inga hårda eller vassa utstickande delar får finnas (Muntlig 
kontakt, personal Permobil AB, 2007-03-14). 
 
Stöd och bälten av alla slag bör vara så diskreta som möjligt. Socialt är det viktigt att sådant 
inte syns eftersom de är tecken på att användaren inte klarar sig på egen hand (Muntlig 
kontakt, personal Permobil AB, 2007-03-06). 
 

 
Figur 1. Sittytans viktigaste faktorer. 

 

 
Figur 2. Ryggstödets viktigaste faktorer. 
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 Figur 3. Stödytornas viktigaste faktorer. 

 
Flest potentiella justeringar och förbättringar var kopplade till armstöden och därför gjordes 
ett fördjupningsavsnitt som täckte detta område. 
 
Nyckelord: stöd, stödytor, eldrivna rullstolar, armstöd, ergonomi, anatomi, antropometri, 
Permobil.  
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Abstract 
In this masters thesis, the support areas on powered wheelchairs were studied. From an 
ergonomic perspective their shape and movements were considered. A study was performed, 
concerning seat ergonomics and the situation to live with disabilities. All support areas 
consisted of a base and a cushion. The result of what was important to think about was 
gathered in figure 1, 2 and 3 and some conclusions.  
 
Good base positions complemented with variation in seat positions, is important (Engström, 
2002). Other things to consider are the large variation among users and to take spastics into 
consideration. That means that no hard or sharp parts can stick out (Oral contact, personal 
from Permobil AB, 2007-03-14). 
 
Supports and belts of any kind should be as discrete as possible. That is very important from a 
social perspective, since those are signs that someone can’t manage on their own (Oral 
contact, personal from Permobil AB, 2007-03-06). 
 

 
Figure 1: The most important factors of the seat area. 
 

 
Figur 2. The most important factors of the back rest.  
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Figur 3. The most important factors of the support areas. 

 
Most potential adjustments and improvements were connected to the armrests. Hence a 
special chapter in the study was dedicated to this area. 
 
Keywords: support, support areas, powered wheelchairs, armrest, ergonomics, anatomy, 
anthropometry, Permobil.  
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Begrepp 

skolios  snedhet i ryggraden 

lordos  konkav ryggradskrökning/svank. 

kyfos konvex ryggradskrökning.  

proximalt mot mitten av kroppen. 

korsryggen  observera att korsryggen är ett begrepp som används med varierande  

  betydelse. I detta arbete hänvisar korsryggen till området där korsbenet och  

  sakralkotorna sitter (se figur 6 och 7). 

ländryggen mellan bröstrygg och korssrygg. 

HI Hjälpmedelsinstitutet. 

HMC Hjälpmedelscentralen. 

LVN Landstinget Västernorrland. 

Corpus  Permobils mest sålda sitssystem, se figur 4 för olika delar. 

Vertikal rullstol med ståfunktion. 

antropometri läran om människans kroppsmått.  

modularisering uppbyggnad av produkter i moduler som kan kombineras med andra  

  modeller. Som ett LEGO-system med byggbitar som kan kombineras på  

  olika sätt. 

 

Figur 4. Vertikal sitssystem monterat på ett C500 chassi . 
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Inledning 
En rullstol bör ses som en förlängning av användaren själv, som en kroppsortos. Rullstolen är 
till för att göra så många sysslor som möjligt utförbara på egen hand och ge en möjlighet att 
delta i samhälle, arbetsliv och olika aktiviteter. En eldriven rullstol används av personer som 
inte i alla lägen kan förflytta sig på egen hand och där en manuell rullstol inte räcker till. Ofta 
används elrullstolen och en manuell rullstol som komplement till varandra. En stor andel av 
brukarna tillbringar den större delen av sin vakna tid i sin stol (Engström, 2002).  
 
Det finns idag en stor medvetenhet gällande risker sammankopplade med statiskt sittande och 
belastning, som orsakar nack- och skulderproblem, musarm med mera och det talas mycket 
om ergonomitänk. Med tanke på allt detta är det en självklarhet att elrullstolens utförande är 
viktigt för användarens fysiska förutsättningar.  
 
I dag arbetar två tredjedelar av arbetskraften i Sverige vid datorer i större eller mindre 
utsträckning. Detta innebär till stor del långvarigt stillasittande arbetsställningar. 70 procent 
av datoranvändarna har ont i skuldror, nacke och ländrygg (Arbetslivsinstitutet, 2007). Hela 
30 procent av den svenska befolkningen i åldern 16-84 rapporterar att de har ont i nedre delen 
av ryggen. Smärta i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till långvarig sjukdom 
(Folkhälsorapporten, 2005). När det är så vanligt med smärta och problem i samband med 
statiska och monotona arbetsställningar och uppgifter borde det vara en självklarhet att dessa 
problem även finns för funktionshindrade människor som inte har samma förutsättningar att 
själva korrigera och variera position. 
 
En annan problematik med att inte själv ha möjlighet att ändra ställning, är den stora risken 
för trycksår. Detta är mycket viktigt att tänka på när stolen utformas. Dessutom är det lätt att 
hasa ner så att användaren mer eller mindre glider ur stolen (Hammarskiöld & Vessman, 
1999). 
 
Många av Permobils användare har heller inte möjlighet att till exempel rätta till kläder som 
hamnar på sned genom bakåtvinkling av stolsryggen (Hammarskiöld & Vessman, 1999). 
Därför är det viktigt att de olika stödytorna förhåller sig till varandra på ett bra sätt.  
 
På Permobil har alltid användaren varit fokus och företaget ligger långt fram i utvecklingen av 
eldrivna rullstolar (Frithiof, 2002). En problematik som finns för rullstolsanvändare är den 
belastning på rygg och ryggrad, som uppstår vid långvarigt sittande eller liggande utan 
möjlighet till tryckavlastning (Norsten, 2001). 
 
Mellan Permobilens leder och användarens leder finns en viss förskjutning, se figur 5. Vid el-
reglerade justeringar leder förskjutningen till att det mellan Permobilens stödytor behövs en  

 
Figur 5. Förskjutning mellan  

användarens höftled och stolens ryggled. 

viss glidning för att följa användarens rörelse. En 
aktuell fråga är hur stödytorna (ryggstöd, nackstöd, 
sits med mera), skall förhålla sig till varandra under 
justringar och olika ställningar. Andra relevanta 
frågor är; Bör någon vinkel vara konstant för att 
upprätthålla en god sittställning? Hur uppnås ett så 
naturligt rörelseschema som möjligt, med människans 
förutsättningar som utgångspunkt, snarare än de 
mekaniska? 
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Bakgrund 
 

Företagspresentation 
Permobil AB grundades 1963 och är ett av tre världsledande företag på marknaden för 
eldrivna rullstolar. Permobil har ett brett utbud vad gäller sitssystem, användningsområde och 
el-reglerade funktioner på sina eldrivna rullstolar (Permobiler). I huvudsak handlar det om 
stolar som skall fungera lika bra inomhus som utomhus, med undantag av specialanpassade 
stolar för ettdera användningsområdet. Strävan i tillverkningen av Permobiler har hela tiden 
varit att ge funktionshindrade ett fullvärdigt liv och användarnas behov och önskemål är fokus 
i utvecklingen på företaget. Eftersom merparten av användarna tillbringar nästan all vaken tid 
i stolen är det viktigt att den är säker, funktionell och bekväm (Hemsida Permobil AB, 2007-
03-12). 
 
 

Problembakgrund 
En Permobil har höga krav på sig. Den måste fungera i alla situationer och får aldrig bli ett 
hinder eller problem för användaren. Några saker som måste tas i beaktning är risken för 
trycksår, nedhasning i stolen och belastning på ryggrad, nacke och skuldror.  
 
I dagsläget finns väldigt många olika komponenter och utföranden inom företaget. En önskan 
för framtiden är att det skulle finnas bättre kompabilitet mellan olika stolsmodeller och att det 
inte fanns så stort sortiment av skruvar och rattar. Ett föredöme inom detta tankesätt med 
modularisering är Scania som har kommit långt i arbetet med att kunna kombinera delar från 
olika modeller. Detta examensarbete är en del i ett konceptarbete där modulariseringstanken 
finns med i bakgrunden. 
 
Framtidens Permobiler skulle behöva vara mer kompatibla med varandra så att ett ryggstöd 
kan placeras på valfri sits. En ny uppdelning av stödytor kan vara nödvändig för att dessa inte 
skall vara för beroende av varandra. En översikt över förhållandet stödytor emellan skulle 
tillsammans med en ergonomi- och antropometriöversikt även kunna ge förutsättningar för ett 
bättre sittande. Dåliga sittställningar kan leda till trycksår, värk, muskelförsvagningar, krum 
rygg och andra belastningsskador. Förhållandet mellan stödytor behöver ses över både med 
hänsyn till vinklar, glidning och till ledförskjutningar.  
 
Permobil AB har varit framgångsrikt i utvecklingen av goda hjälpmedel för människor som 
inte kan ta sig fram på egen hand. Under åren har rullstolarna utvecklats och nya funktioner 
har successivt kommit till (Frithiof, 2002). Dock finns fortfarande stort rum för förbättringar. 
Inför uppstart av ett nytt utvecklingsprojekt krävs förstudier över behov, 
utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. För att täcka in dessa faktorer görs nu ett 
konceptarbete på Permobil AB. Som en del i konceptarbetet har, i detta examensarbete, en 
studie gjorts över olika stödytor samt en fördjupad studie angående armstödets utformning. 
 
För att inte utveckla produkter grundat på chansningar, utan utifrån verkliga behov och 
förbättringar, behövs studier över förutsättningar och analys av brister. I detta arbete är 
litteraturstudier över anatomiska fakta en förutsättning. 
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Syfte & Mål 
Syftet med examensarbetet som ingår i civilingenjörsutbildningen är att studenten innan 
examen skall få en möjlighet att komma ut i arbetslivet och prova på sådana arbetsuppgifter 
som hon eller han senare kan komma att arbeta med. Examensarbetet kan liknas vid ett 
gesällprov. 
 
Det här arbetet har sitt fokus på antropometri, på människans naturliga rörelsemönster och på 
olika leder, stödpunkter och glidning på Permobilen. Målet med examensarbetet är att ta fram 
en modell från vilken arbetet på Permobil kan utgå vid utveckling av nya sitssystem och nya 
versioner av sitssystem. Modellen skall bygga på vetenskapliga fakta, antropometriska mått 
och ta hänsyn till ergonomiska faktorer. Modellen skall användas för att skapa ett så naturligt 
sittande och rörelseschema som möjligt, med människans förutsättningar som utgångspunkt, 
snarare än de mekaniska. 
 

Tidigare arbete, avgränsningar och eventuell utökning 
Under hela Permobils historia har kunskapen inom företaget växt gällande användares 
varierande förutsättningar. Samtidigt har krav och förväntningar på större delaktighet, hela 
tiden satt högre fordran på stolarna. 
 
För att avgränsa arbetet har analysen utgått från en normalperson, en 50 percentils amerikansk 
man, i storlek. Huvudsakligen har arbetet också utgått från en helt frisk person med full 
rörlighet. Detta på grund av att det är svårt att ta hänsyn till alla användare eftersom deras 
funktionshinder skiljer sig så mycket från varandra. Hänsyn har dock i stor mån tagits till att 
benen inte har full funktion och i analysen har också viss hänsyn tagits till att en stor del 
användare har nedsatt funktion i bålen. Vid utformningen av vissa detaljer är det nödvändigt 
att ta hänsyn till en viss grupp av användare, men i stora drag är individuell stolsanpassning 
efter utprovning en mer realistisk lösning. Variationen i krav blir annars för stor. Vid en sådan 
anpassning utrustas stolen med de extra tillbehör, funktioner och specialanpassningar som 
behövs. 
 
Eventuell utökning av arbetet och områden för framtida utredning skulle förslagsvis kunna 
vara att göra en användarundersökning för att ta större hänsyn till användarnas specifika 
villkor. Detta för att överbrygga den problematik som finns i och med att det existerar en 
uppsjö av sjukdomsbilder som inte följer några antropometriska värden och där användarna 
av skiftande anledningar inte klarar av att följa naturliga rörelsemönster. Genom samråd med 
förslagsvis en sjukgymnast eller arbetsterapeut skulle vissa kategorier av användare kunna 
väljas ut för att täcka upp så stor variation som möjligt. Vid överblick av tidigare kunskap kan 
konstateras att till exempel spasticitet är något som bör beaktas. Vidare skulle det vara 
intressant att utveckla någon slags bedömning av komfort för att ha möjlighet att mäta 
förändringar och förbättringar av Permobilen, med ett greppbart mått. 
 
Eftersom arbetet ligger på konceptnivå har inga större utvärderingar gjorts angående 
tekniklösningar. Endast bedömningar har inkluderats. Likaså har inga detaljerade lösningar 
tagits fram, utan mer av principer gällande vad som behövs. 
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Metod 
För att få en vetenskaplig överblick över sittergonomi, ryggradens krökning och över 
situationen att leva med ett eller flera funktionshinder gjordes en grundläggande 
litteraturstudie. En överblick gjordes även över ett antal hemsidor kopplade till 
funktionshinder, hjälpmedel, rehabilitering med mera. Via Internet studerades även ett flertal 
tekniska lösningar och patent samt eldrivna rullstolar från andra företag än Permobil AB. 
 
Vid behov av illustration användes trådmodeller och en 3D-manikin som gjordes i Solid 
Works. Manikinen modellerades utifrån en modelldocka i trä samt mått för en 50 percentils 
amerikansk man ”average Joe”. Merparten av de antropometriska måtten är tagna från Henry 
Dreyfuss bok The measure of man & woman. 
 
Videosekvenser spelades in för att kunna studera stödytor, leder, glidningar och 
förskjutningar under manövrering av Permobilen. Sex personer på företaget användes vid 
filmningen. Försökspersonerna fick sitta så stilla och avslappnat de kunde för att så gott som 
möjligt visualisera eventuell nedhasning i stolen och andra svagheter samt hur olika stödytor 
förhåller sig till varandra. 
 
Analysen begränsades av att videosekvenserna var otydliga på grund av mörk omgivning och 
andra brister. För att kunna använda sekvenserna bättre borde användarnas kläder ha skilt sig 
mer i färg från själva Permobilen. Bakgrunden borde ha varit ljusare samt, viktigast av allt, att 
stöd borde ha varit ännu noggrannare inställda för varje användare.  
 
Vid ett antal tillfällen besöktes utprovningar där användaren provade vilket sitssystem och 
vilka tillbehör som passade honom eller henne. På utprovningar bestäms även speciella 
anpassningar som eventuellt behöver göras på Permobilen. En utställning över hjälpmedel och 
eldrivna rullstolar, i Umeå, besöktes i samband med en av utprovningarna. 
 
För att även få med användarperspektiv har forum och hemsidor för och av rullstolsanvändare 
utnyttjats. Exempel på hemsidor som använts är Spinalis och Funktionshinder.se, som bägge 
innehåller tips och frågor från användare. 
 
Mailkontakt och muntliga diskussioner har också förts med personal på Permobil AB, ett 
antal hjälpmedelscentraler samt personal i habiliterings- och rehabiliteringsverksamheten. 
 
Utvärdering av arbetets struktur och fortskridande samt sammanfattning av arbete hittills, har 
skett vid behov, under arbetets gång. 
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Teori 
För att sitta på ett kroppsvänligt sätt är det väsentliga att ryggraden följer sin naturliga 
kurvatur. Krökningen i ryggraden styrs till stor del av bäckenpositionen. I en balanserad, 
stående ställning har kroppen sina naturliga krökar och bäckenet intar ett medelläge. Det 
handlar om mekanisk balans (Engström, 2002). Tryck- och dragkrafter är jämnt fördelade. 
Det är detta läge som bör uppnås, kontrolleras och medvetandegöras i olika rörelser och 
ställningar (Lindén, 1990). Ryggraden är i utgångsläget s-formad enligt figur 6 och 7. När en 
Permobil utformas bör strävan vara att nå en upprätt sittposition med neutral ryggkurvatur och 
bäckenposition, se figur 8 (Norsten, 2001).  
 

     
               

Figur 6. Ryggradens uppdelning. Figur 7. Ryggradens kurvatur. Figur 8. Neutralposition. 

 
Ytterlägen på ryggraden ger belastning på kotor, muskler, diskar och ligament. Länge har den 
så kallade ”90-90-90”-ställningen förespråkats, där vinkeln mellan rygg och lår, mellan lår 
och vad samt vad och fot, skall vara 90 grader. På senare år har forskning och studier visat att 
denna ställning endast är en grundställning som behöver kompletteras med små eller större 
ändringar med jämna mellanrum. Ganska självklara fakta när människans naturliga beteende 
iakttas. Varje människa kan själv enkelt inse behovet av variation i sittposition, genom att 
tänka på hur ofta han eller hon ändrar ställning vid stillasittande arbete (Engström, 2002). 
 
En varierad sittposition krävs alltså, men ett hälsosamt sittande är ändå komplext att uppnå 
och de som skall konstruera en rullstol eller sittmöbel behöver veta en del om sitteori. När det 
gäller funktionshindrade måste tekniken anpassas efter dem i ännu högre grad eftersom de 
inte har samma möjligheter att anpassa sig efter tekniken som den som har full 
rörelsefunktion (Jönsson, B. 1999). 
 
Ryggstödet bör ge stöd åt ryggen både bakåt och även i sidled, detta för att förebygga sned 
belastning och skoliosutveckling. Kotpelaren ändras efter bäckenets position, för att 
bibehålla balans. Om bäckenet tippas åt sidan stabiliserar kotpelaren med en skoliotisk 
ställning som i längden kan ge skolios (Norsten, 2001), figur 9 och 10.  
 

  
Figur 9. Man med skolios.  Figur 10. Röntgad rygg på person med skolios . 
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Vid bakåttippning av bäckenet planas svanken (ländlordosen) ut, medan bröstkyfosen och 
nacklordosen ökar för att hålla kroppen och dess tyngdpunkt i balans, se figur 11. 
Bäckenpositionen inte bara påverkar ryggradens kurvatur utan även hela bålens 
rörelseförmåga. Bakåttippat bäcken ger mindre rörlighet framåt, men högre stabilitet mot 
ryggstödet. Framåttippning av bäckenet ökar ländlordosen medan bröstkyfosen och 
nacklordosen minskar och ger en tendens till att falla framåt, vilket i längden ökar 
muskeltröttheten (Engström, 2002), se figur 11. 
 

 
Figur 11. Bäckentippningar och påverkan på ryggkurvaturen. 

 
Förutom vikten av rörelse och positionsförändring för ryggens skull finns även en riskfaktor 
för uppkomst av trycksår vid långvarigt stillasittande. Möjlighet till tryckavlastning är därför 
angelägen. En rullstol skall aldrig ge ”träsmak” (Cooper, 1998). 
 
Kontaktytan mellan kropp och dyna ökar vid extension (utsträckning) av kroppen, till 
exempel i liggande läge. Detta eftersom det blir en förskjutning mellan stolens led och 
användarens. Förskjutningens storlek varierar naturligtvis med personens storlek, både i fråga 
om ursprunglig längd och i fråga om avstånd mellan personens led och stolens led. 
    
Främjande av aktivitet 
En samverkan är nödvändig mellan de förutsättningar som Permobilen ger under vardagen 
och habiliterings-/rehabiliteringsprocessen. (För enkelhetens skull diskuteras i detta arbete 
väsentligen rehabiliteringsprocessen och därmed räknas även habilitering in.) För att 
rehabiliteringen för en patient skall kunna bli så framgångsrik som möjligt är det viktigt att 
hjälpmedlet/Permobilen, inte åsamkar ytterligare smärta, svaghet eller nedsatt funktion 
(Engström, 2002). Istället skall sittandet uppmuntra till ett så aktivt liv som möjligt, där kropp 
och muskler används, tränas upp och hålls aktiva i så stor mån som möjligt. Träning och 
användning av kroppen har stor betydelse preventivt mot smärta, men ofta även för att bygga 
upp och upprätthålla aktivitetsnivå och muskelstyrka (Arbetslivsinstitutet, 2006), som ger 
större delaktighet i samhället. 
 
Funktionshinder 
I arbetet med att utveckla eldrivna rullstolar är viss användarkännedom nödvändig. En viktig 
grupp användare är spastikerna. Eftersom spastikerna har okontrollerade rörelser med stor 
styrka bakom är det viktigt att det inte finns utstickande vassa eller hårda metalldetaljer som 
de kan göra sig illa på.  
 
Förutom svårigheten att användare av elrullstolar skiljer sig så mycket från varandra i 
förutsättningar, skiljer sig även en och samma användares förutsättningar väldigt mycket från 
en dag till en annan (Forum för funktionshindrade, 2007-05-24).
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Analys och principer 
 
Stödytor 
För alla Permobilens stödytor finns en rad faktorer att tänka på vid utvecklingsarbete. 
Förutom de förutsättningar som gäller för varje enskild stödyta finns ett flertal samband och 
påverkan mellan de olika ytorna. Dels påverkas stödytorna genom mekaniska 
sammankopplingar, dels påverkar en stödyta indirekt andra kroppsdelar än de som den har 
direktkontakt med. Exempelvis påverkar fotplattans läge fötternas position, fötterna i sin tur 
påverkar underbenet som inverkar på överbenet som i sin tur styr bäckenpositionen vilken till 
stor del bestämmer kotpelarens form (Engström, 2002).  
 
Varje stödyta är analyserad utifrån följande punkter:  
* Tanke och huvuduppgift 
* Dagslägets konstruktion 
* Samspel med andra stödytor 
* Problem 
* Behov 
* Alternativ och benchmarking 
* Samband och samspel med andra stödytor 
* Principer  
* Tekniklösningar 
 
Nackstöd 
Huvudtanken med nackstödet är att underlätta för huvudet att uppnå en stabil och funktionell 
position (Engström, 2002). Nackstödet har omväxlande stor betydelse för användaren 
beroende av hur sjukdomsbilden ser ut. Vissa användare har inte ens ett nackstöd på sin stol, 
medan det för andra är väldigt viktigt. För användare med mycket låg aktivitetsnivå finns så 
kallad nack- eller huvudstyrning där styrningen av Permobilen sker genom att användaren 
vrider huvudet åt ena eller andra hållet. Även för användare med sug- och blåsstyrning eller 
hakstyrning är nackstödet helt väsentligt.  
 
Som dagens lösning på standard-nackstöd, ser ut ställs nackstödet in för upprätt sittande 
ställning. Vid bakåtlutning av ryggstödet följer nackstödet inte med i den rörelse som kroppen 
utför. Denna brist resulterar i en konstig, hoptryckt nackställning, att håret trycks upp eller att 
nackstödet hamnar på helt fel ställe och inte alls ger stöd, se figur 12 och 13. Detta kan vara 
svårt för användare som inte själva har tillräcklig muskelstyrka för att rätta till huvudet. Om 
stolen styrs med hjälp av tillbehör som sitter i huvudhöjd, såsom nack-, hakstyrning eller sug- 
och blås, blir problemet ännu större och ett följsammare nackstöd är då essentiellt för 
möjligheten att klara sig på egen hand. 
 
Nackstödet skulle alltså behöva följa med ryggstödets rörelser, men också kunna styras 
enskilt för att ge möjlighet att välja mellan olika lägen i olika situationer. Exempelvis i 
liggande läge för vila med nacken bakåtlutad, eller liggande i en mer aktiv ställning där 
möjlighet finns att ha nackstödet framåtlutat för att se framåt. Att nackstödet håller sig i en 
bra position är otroligt viktigt för aktivitetsnivån. Understimulering är vanligt hos, framförallt 
äldre, användare som inte orkar hålla upp nacken. Får en sådan person inte hjälp sitter hon 
eller han med nacken bak- eller framåtlutad och tittar i taket eller golvet (Engström, 2002). 
 
Det vore också önskvärt att kunna styra nackstödspositionen i sittande läge. Vid mer aktiva 
positioner skulle nackstödet behövas ganska långt framåtlutat medan en åhörarsituation kräver 
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en bakåtvinkling. Om nackstödet, framförallt dess övre del, hamnar för långt fram ger detta en 
känsla av att huvudet blir framputtat och får användaren att pressa huvudet mot stödet eller 
låta det falla framåt. Den övre delen av nack-/huvudstödet bör inte ge kontakt med huvudet 
förrän användaren lutar huvudet bakåt. Det vore bra med ett förinställt grundläge som det 
alltid går komma tillbaka till.  
 

  
Figur 12. Vertikal sitssystem.  

Nackstödets position i sittande ställning. 

Figur 13. Vertikal sitssystem. Nackstödets  

position i stående ställning, efter uppresning. 

 
Utformningen på nackstödet borde vara mer avancerad än den konstruktion som är standard 
idag, se figur 14. För att ge ett bra stöd åt både nacke och huvud skulle stödet behöva ha en 
form som bättre följer nackens och huvudets linjer. Dessutom borde det ha mjukare och mer 
avrundade kanter, som i figur 15, så att komforten inte blir så känslig för vinkling av stödet. 
En s-form borde eftersträvas i sidovyn, med en svag kupning i sidled för bakhuvudet att luta i. 
Dagens nackstöd är en bra grundform eftersom bredden ger möjlighet att röra huvudet lätt, 
men fortfarande ger stöd i sidled genom de invinklade kanterna, se figur 14. RS-stolen, en 
relativt ny stolsmodell, har en bättre utformning på nackstödet. Där finns avrundade kanter 
och en svagt s-formad sidovy, figur 15. Med det tryckavlastande överdraget i distanstyg blir 
stödet också mjukt och dämpande.  
 

    
Figur 14. Nuvarande standard-nackstöd. Figur 15. Det nya nackstödet som sitter 

på RS-sitsen. 

Principer 
* Nackstödet måste följa huvudets och nackens rörelser vid positionsändringar av stolen. 
* Möjlighet att själv ställa nackstödsposition behövs. 
* Formen skall följa nackens linjer och stötta upp både huvud och nacke i bakåtlutat läge.  
* Bredd och invinklade kanter bör behållas i konstruktionen. 
* Mjuka, avrundade kanter behövs. En ganska mjuk och dämpande stoppning behövs. 
  
Tekniklösningar 
Behovet av att själv kunna styra nackstödets position är viktigt att ta hänsyn till för att öka 
möjligheten till delaktighet. Ekornes stressless-fåtöljer, se figur 16, har en intressant 
tekniklösning på detta. I en sådan fåtölj behålls en viss vinkel för nacken när ryggstödet fälls 
bakåt. Personen  
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som sitter i fåtöljen hamnar i en läs-, TV- 
eller samtalsposition. Med ett enkelt 
handgrepp kan nackstödet sedan fällas ner till 
fullt liggande viloställning. Beroende på 
styrka i nacken skulle kanske en gasdämpare 
kunna användas på en Permobil för att fälla 
upp nackstödet till aktiv position. 

Figur 16. Ekornes Stressless-fåtölj. 

Ryggstöd 
Kors- och ländryggen är de viktigaste delarna av ryggstödet. Det är här stabiliteten har sin 
grund. Om korsryggen får tillräcklig plats bakåt i sitsen och tillräckligt stöd ges i svanken, 
underlättas hållningen i hela ryggen och aktivitetsnivån ökar (med förutsättning att resten av 
ryggstödet lämnar plats för rörelse) (Engström, 2002). 
 
Grundläggande vid utformning av ryggen är att god plats måste finnas bakåt för korsryggen. 
Om inte utrymme finns för korsben och bäcken, och bäckenet placeras rätt, flyttar användare 
fram eller hasar ned från ryggen och orsakar en dålig sittställning. En skålad yta i korsryggen 
och gott svankstöd är viktiga principer (Engström, 2002). Om bäckenet inte får tillräcklig 
plats bakåt är det lätt att få en framåttippning av bäckenet, som resulterar i ökad svank och 
framåtlutning med tentens att falla framåt med överkroppen. Tryckavlastningen i området är 
viktig samt att ryggdynan följer kroppens form (Norsten, 2001). 
 
När bäckenpositionen förändras varieras också trycket på sittbenen, vilket medför ett samspel 
mellan ryggstöd och sits. Låsning av bäckenet i ofördelaktig position kan leda till begränsad 
rörlighet (Engström, 2002). Förutom de tendenser såsom förskjutning med mera, som 
beskrivits under teoridelen av arbetet finns fler faktorer att ta hänsyn till. Vid bakåtvinkling av 
ryggstödet planas ryggkurvaturen ut mot ryggstödet, av kroppsvikten, se tendenser i figur 17. 
Därför är det önskvärt med ett svankstöd i detta läge. Ett svankstöd hjälper upp 
ryggkurvaturen och ger bättre kontroll över bäckenets läge, vilket är viktigt för 
aktivitetsnivån. Dock kan ett för kraftigt svankstöd, i andra vinklar hämma och störa 
användaren. Därför är det optimala ett svankstöd som styrs av ryggvinkling eller av 
användaren (Hammarskiöld & Vessman, 1999). Detta skulle kunna vara möjligt med en 
uppdelning av ryggen, se figur 18.  

 
Figur 17. Svankstödets betydelse för ryggkurvaturen. 

 
För att imitera ett välbehövligt svankstöd när stolsryggen vinklas bakåt skulle vinkeln mellan 
korsryggen och ländryggen kunna förstoras respektive förminskas. Detta kräver avrundade 
dynor för att undvika obehagliga kanter och dålig blodcirkulation, enligt beskrivning under 
kontaktytor.  
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Figur 18. Mindre svankstöd i sittande ställning och större i liggande ställning.  

 
Med en uppdelning skulle en funktion kunna implementeras, som gör att svanken förstoras i 
bakåtlutning. Om det skall fungera krävs tre ryggstödsdelar för att kunna kompensera i 
bröstryggen. Ett alternativ av svankstöd som använts på vissa rullstolar är att använda en enda 
led på ryggstödet såsom i figur 19 (Hammarskiöld & Vessman, 1999). Om ryggen endast  

 

består av två delar blir det inte möjligt med större svank i 
bakåtlutat läge eftersom bröstryggen då böjs bakåt och stöd 
för bröstrygg och nacke tappas. En konstruktion med uppdelat 
ryggstöd skulle kräva en ny lösning för rygglidningen. 
Dessutom kräver vinklingen i figur 19 även att det nedersta 
ryggstödselementet lyfts upp för att inte klämma ihop 
korsryggen. 

Figur 19. Svankstöd i form av en 

led i ryggstödet. 

 
Måtten på människors ryggar skiljer sig ganska mycket, inte minst bland personer som har 
något slags funktionshinder. Därför är den nuvarande konstruktionen bra eftersom 
svankstödet kan fästas i valfri höjd med hjälp av kardborre. Möjligheten att välja ett eller flera 
segment i varierande storlekar är också bra, se figur 20. Höjden på svankstödet blir svårare att 
justera om lösningen som beskrivits ovan, med tre ryggelement väljs. För att klara av olika 
kroppsmått behövs fler leder än tre.  

 

 
Svankstöd i form av en luftkudde med handpump 
finns hos en del hjälpmedelsleverantörer. Lösningen 
är bra i och med att användaren själv kan justera 
svankstödet i olika ställningar utifrån sina 
förutsättningar. Nackdelen är att kudden lätt tappar 
lufttrycket (Mailkontakt med personal på HI, 
Sundsvall, 2007-02-28), (Hemsida Anatomicsitt, 
2007-03-09). (Hemsida Rehabshop, 2007-05-23) 

Figur 20. Svankstöd i flera segment. 

Fastsättning med hjälp av kardborre. 

 

 
Figur 21. Ryggstödets höjd, vinkel och form 

samverkar direkt och intimt. 

Om ryggen bara blir två delar (en rörlig led), 
delad i nedre del, som omfattar korsrygg, 
samt en övre del, är det svårt att få rätt form i 
bröstryggen. Ryggstödets form dikterar 
huvudets och överkroppens balans och är 
därför en förutsättning för en viss andel 
användare att kunna hålla sig upprätt 
(Engström, 2002). Vissa användare som är 
mer aktiva behöver inte lika stort och 
omfattande stöd utan klarar sig på ett lägre. 
Variation av höjd på ryggstödet behöver 
kompletteras med lämplig grundvinkel och 
form. Figur 21 visar denna samverkan. 
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En rygg som är uppdelad i fler segment än 
tre ger ytterligare möjligheter. Dagens 
KB-sits, se figur 22, har tre leder, vilket 
gör att ryggen kan ställas in på ett bra sätt 
och anpassas individuellt.  
 
För människor med krum rygg eller annan 
ovanlig kurvatur, är rygginställningen på 
stolen essentiell för aktivitetsnivån 
(Engström, 2002), se figur 23. För att KB-
sitsens princip skulle fungera optimalt 
behövs en led längre ner än i dagsläget.  

Figur 22. Permobils KB-sits. 

En konstruktion med flera leder ger en möjlighet till en bättre grundinställning, men ett 
kontinuerligt föränderligt ryggstöd ger även variation. Om justeringar av leder vore enklare 
att utföra skulle KB-sitsens fördelar öka ytterligare. En konstruktion där även dessa segment 
hade el-reglering skulle möjliggöra funktionen med inbyggt svankstöd som beskrevs ovan. 
 

 
Figur 23. Nedhasning framkallar krumhet, vänster. Rätt positionering aktiverar användaren, till höger. 
 
På KB-sitsen kan även ryggens styvhet förändras eftersom stödytan är uppbyggd av 
kardborre-band. Genom att spänna åt banden olika hårt förändras ryggens styvhet. Detta är 
ytterligare en egenskap som vore fördelaktig att kunna kontrollera på egen hand.  
 
Uppdelning av ryggen fyller givetvis omväxlande stora behov beroende av hur aktiv 
användaren är och hur ryggkurvaturen ser ut. För användare som idag använder en enkel och 
billig sits, finns ingen anledning att dela upp ryggstödet. För en användare som behöver en 
mer avancerad stol skulle en uppdelning med tre segment hjälpa upp ryggkurvaturen effektivt. 
Bröstdelen skulle stötta proximalt (mot mitten) i höjd med bröstryggen och något ner mot 
ländryggen samt stötta upp skulderbladen med ett lätt tryck. Länddelen skulle stödja upp 
proximalt i ländryggen och följa svanken för att behålla en god lordos. Bäckendelen skulle 
stötta upp, något rundat, kring och bakom bäckenet och stötta sätesytorna. Länddelen av 
ryggen skulle komplettera de två andra delarna genom att göra ett flertal vinklingar möjliga 
utan att förlora kotpelarens S-form. 
 
Självklart påverkas även detta behov av användarens aktivitetsgrad. För en användare som är 
aktiv och inte behöver så hög rygg eller något nackstöd, är det inte nödvändigt med lika stor 
uppdelning av ryggen. Människans kropp är byggd för att röra sig. En människa med full 
rörelsefunktion kompenserar belastning och tryck genom att röra sig. Behovet av en flexibel 
rygg med flera leder, kan enkelt förstås genom att tänka igenom hur ofta en nedhasning i 
stolen eller förändrad ställning genomförs hos var och en som har full rörlighet. Dessa små 
variationer i sittställning motverkar snedbelastning, trycksår samt belastning och kompression 
av inre organ (Engström, 2002). 
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En rygg med flera lösa segment är en bra lösning med avseende på modulariteten. Det är då 
möjligt att välja olika antal segment istället för att ha flera ryggstöd med olika höjd. Det vore 
också bra med ett ryggstöd som har en mer neutral hopkoppling med sitsytan än i dagsläget. 
Fördelar skulle kunna vinnas genom möjlighet att kombinera ryggar och sitsar på fler sätt och 
bland annat ha möjlighet att sätta KB-ryggen på en Corpus-sits. 
 
Ytterligare en essentiell faktor vid utformning av ryggstödet är att det bör vara tillräckligt 
smal för att fritt rörelseutrymme skall finnas för armar bakåt, utan att överarmen behöver 
lyftas ut (Cooper, 1998). Höga, plana ryggstöd orsakar för stort tryck mot skulderbladen. Om 
ryggstödet inte är helt täckande ges större möjlighet till att vara aktiv och exempelvis 
böja/vrida sig bakåt och åt sidan. Samtidigt försvåras tryckfördelning genom egen rörelse 
eftersom vissa ytor ”saknas”. Här finns ett samband med armstöd. När ryggen formas för att 
ge möjlighet till en högre aktivitetsgrad ställs högre krav på att armstöden skall följa med i 
olika rörelser och positioner (se armstöd). Det är också så att större kontaktyta mot ryggstöd 
ger ökad stabilitet i sidled. (Hammarskiöld & Vessman, 1999). Om stabilitet kan läsas i 
teorikapitlet. Mer om ytor och ryggstödets utformning finns beskrivet i kapitlet om 
kontaktytor. Ett möjligt alternativ är att använda olika ryggsegment beroende på 
aktivitetsnivå. RVS-rehab har ett sådant alternativ, se figur 46. 
 
Principer 
* Ryggprofilen eller dynan bör vara mer kroppsformad. Nya material och former behöver tas  
  in i dynorna för att medge en god tryckavlastning. Stödytan för korsryggen behöver vara  
  skålad och ge plats inåt i dynan.  
* Ett gott svankstöd är viktigt. 
* Fler justeringsmöjligheter och leder borde finnas än på en vanlig fast rygg. KB-ryggen är en  
  bra princip. El-reglerad justering är önskvärt.  
* Rygglidning skulle behöva finnas på alla stolar och konstruktionen behöver förbättras. 
* Möjlighet att förändra ryggstödets styvhet vore bra.  
 
Tekniklösningar  

 

Att ha flera justerbara leder i ryggen är positivt. Ett 
alternativ är att göra en konstruktion, liknande KB-
sitsens rygg, med många leder, men med enklare 
justeringsmöjligheter. En möjlig lösning är något 
liknande RVS-rehabs låsningar enligt figur 24. Med en 
sådan låsning skulle inga verktyg behövas för att 
justera en led, eftersom handtaget till låsningen är 
inbyggt i konstruktionen. Detta är i princip samma 
låsning som används för nackstödet hos Permobil. 

Figur 24. Låsning av led i en RVS-

rehabs arbetsstolar. 
 
Om många segment finns blir det lättare att anpassa ryggstödets storlek/höjd och rörelser. 
Genom att kunna välja att ta bort ett eller två segment kan ryggstödet då anpassas för en kort 
person. Delarna skulle kunna vara el-reglerade eller manuella som på KB-sitsen. Vid en 
manuell lösning vore det fördelaktigt att använda en låsning som gör leden enklare att justera, 
till exempel lösningen i figur 24. Problemet med många segment blir att det är svårt att få rätt 
egenskaper, såsom tillräcklig mjukhet, i små dynor. Om större dynor används förloras 
smidigheten i att själv kunna välja antal segment efter vilken rygghöjd som krävs.  
 
Idén att kunna spänna eller släppa efter på ryggstödets styvhet, som finns på KB-sitsen, vore 
fördelaktig att ha i ryggstödet. Användaren själv borde dock ha möjlighet att justera detta och 
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därmed kunna tryckavlasta eller komma till ett mer aktivt stöd, på ett effektivt sätt. Kanske 
skulle kardborrebanden kunna vara infästa så att de kunde spännas åt genom att rullas upp på 
en axel när användaren vred på en ratt. Tekniken skulle kunna fungera ungefär som 
säteslutning i en personbil. En lösning för att kontrollera ryggstödets styvhet finns på Aeron 
arbetsstolar, se figur 25, 26 och 27. Stolen har sålts monterad på ett av Permobils chassin, 
men upphört på grund av att tyget inte var brandsäkert. 

 
Figur 26.Svankstödskudde Aeron. 

 
Figur 25. Aeron arbetsstol, ställbart svankstöd.       Figur 27. Aeron arbetsstol, höjdjusterbart svankstöd. 

 
Aeronstolens svankkontroll fungerar genom att det finns en positioneringskudde som 
positionerar bäckenet och ger extra lumbarstöd (stöd i svanken). Kudden kan vara ett enkelt 
höj- och sänkbart svankstöd, som i figur 27, eller ett med möjlighet att ändra styvhet, som i 
figur 25 och 26. När vajern i figur 25 spänns åt genom vridning av ratten så dras stödgrenen 
in och spänner upp styvheten i ryggstödet. 
 
En lösning för att kunna vrida, vinkla och röra stödytor är att använda sig av bågar så som 
RVS-rehab gjort, se figur 28 och 29. Med en sådan lösning ges justeringsmöjligheter både 
genom att ändra bågens läge och genom att ändra stödytornas läge. 

               
Figur 28. Forma-stolen från RVS-rehab.  Figur 29. Stödytor och bågar. 

    Tredelat ryggstöd plus nackstöd. 
 
En svårighet som uppstår i samband med flera leder på ryggstödet är att fästa och ta hänsyn 
till tillbehör såsom påskjutningshandtag, vårdarstyrning, bålstöd med mera. Speciellt 
avancerat blir det om lederna skall kunna röra sig i förhållande till varandra.  
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Armstöd 

 
Figur 30. Naturlig 

sittställning. 

Figur 30 illustrerar en mer naturlig ställning än den som finns på 
dagens armstöd. Genom att studera personer i sittande ställning 
upptäcks snabbt hur sällan någon sitter med armarna helt rakt framåt.  
 
Utöver att det är en naturlig tendens att vinkla in underarmarna mot 
kroppen, finns andra anledningar som gör detta till en fördelaktig 
position. Dessa behandlas ytterligare i avsnittet fördjupning armstöd.  
 
För att tillgodose behovet skulle det behövas någon slags led som ger 
möjlighet invinkling av armstödet. Dessutom skulle konstruktionen 
behöva vara lite mer avancerad än endast en vridbar led eftersom 
kroppen har mer organiska rörelser. Kroppens naturliga rörelser och  

ställningar parerar den egna tyngdpunkten på ett föredömligt sätt. När armarna tvingas ut i en 
onaturlig och mekanisk positionering rubbas den naturliga jämvikten och konsekvensen blir 
snedbelastning och muskeltrötthet. Med bra armstöd och armpositionering hindras tendensen 
att falla framåt. 
 

 
Figur 31. Prestation och arbetsenergiomsättning vid 

olika överarmsställningar. 

Bredden mellan armstöden bestäms av 
ryggstödets bredd. Bredden i sin tur 
bestämmer hur stor energi som går åt för 
de olika armpositionerna, se figur 31. För 
att kunna sitta helt avslappnat med bra 
stöd av armarna är det viktigt att höjd och 
bredd stämmer överens. Att sitta med 
armarna i en felaktig ställning skapar 
muskeltrötthet och i förlängningen även 
belastningsskador. Extra stor blir effekten 
om arbete utförs med hjälp av armarna i 
en ofördelaktig ställning. Axlar och 
skuldror är ett område som tillhör de 
vanligaste belastningsskadade och 
smärtrelaterade områdena hos svenskar, 
men även i andra industriländer 
(Folkhälsorapporten, 2005). Genom att 
studera figur 31 kan det lätt inses att det 
optimala armstödsläget är sådant att 
överarmen vinklas mellan 8 grader utåt. 
En vinkel i intervallet mellan 8 och 23 
grader är fördelaktig. 

 
Principer och tekniklösningar 
Principer och tekniska lösningar sammanfattas i fördjupningsavsnittet om armstöd. 
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Sits 
Sitsytan är den yta som tar emot högst belastning och är den centrala stödytan. Möjlighet att 
tippa sitsytan några grader framåt eller bakåt har stora fördelar. Detta är ett effektivt sätt att 
tryckfördela och förhindra trycksår (Maurer & Springle, 2004). Att luta sitsen framåt eller 
bakåt varierar också trycket på diskar i ryggen. Anatomiskt är det fördelaktigt att variera 
mellan en sittställning där ryggen lutas mot ett stöd, med en framåtlutad ställning (Leuder & 
Noro, 1994). För en rullstolsburen människa kan ytterligare stöd behövas utöver de i figuren. 
Givetvis finns fördelar att vinna även för kotpelaren genom att lutning åt olika håll ger 
variation. Att tippa sitsen något framåt gör att bäckenet tippar fram och ryggraden sträcks 
upp. Om ej stöd ges framifrån genereras en stor svankning i ländryggen. En framåtlutad sits 
kan göra att användaren glider ner på sitsen. Med knästopp eller liknande kan dock en 
framåtlutad position fungera (Engström, 2002).  
 
Även sitsen har inverkan på bäckenpositionen och det är viktigt att tillräckligt utrymme 
lämnas mellan dynans framkant och underben (cirka 50 mm för vuxna och 25 mm för barn). 
Detta bestäms vid utprovningen av en stol. Om för stor plats lämnas leder det till en obekväm 
sittställning, felaktig belastning och skjuvkrafter som gör att kroppen lättare glider neråt. 
Detta kan också i förlängningen leda till trycksår. Om sitsen å andra sidan är för lång hindrar 
det flexion i knäet och dessutom kan blodflödet dämpas (Cooper, 1998). Av dessa 
anledningar är det viktigt att det finns bra valmöjligheter till sitsdjup. 
 
Sitsen är tätt sammankopplad med sittdynan. Dessa två bör samverka för ett gott sittande. En 
alltför hård sitsyta försämrar möjligheten att sitta bra, även i kombination med ergonomiska 
sittdynor (Cooper, 1998). Detta kan jämföras med att stå på ett betonggolv, där hjälper inte 
mjuka sulor. Idag finns sitssystem både med hårda sittytor och mjuka. Exempelvis kan ytan 
vara gjord av gjutstål eller av tygremmar. 
 
Problem som kan uppstå i samband med en felaktigt utformad sittyta är bland annat rygg- och 
nackproblem på grund av dåliga sittställningar och trycksår. Om inte sittbensknölarna och 
sätesmuskeln ges tillräckligt utrymme och avlastning ges känslan som brukar kallas att ”sitta 
igenom”. Det är det första obehagstecknet som varnar om begynnande trycksår. Dessutom blir 
bäckenpositionen dålig (Cooper, 1998), (Engström, 2002). 
 
Vissa skjuvkraftsproblem som ger upphov till trycksår, kan avhjälpas med möjlighet att tilta 
sitssystem eller sitsyta (Maurer & Springle, 2004). Tiltning behandlas ytterligare under 
rubriken rörelser. 
 
Principer 
* Sittbensknölarna måste få tillräcklig avlastning. Sitsen får inte vara för hård just under  
  sittbensknölarna och bör ha konturformer. Här krävs samverkan med dynor. 
* Avrundade kanter är viktigt för att inte skära av blodcirkulationen.  
* Tiltfunktion är en fördel för att minska problem med trycksår och smärta kopplat till  
  stillasittande. 
 
Tekniklösningar 
Se rubriken kontaktytor. 
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Benstöd/vadstöd 
Eftersom användarnas ben är mer eller mindre obrukbara är det lätt hänt att det ses som att de 
bara ”är i vägen”. Helst vill många få in benen under sitsen. En sak som är viktigt att tänka på 
i det sammanhanget är hur benen och fötterna indirekt påverkar sittställningen och ryggradens 
krökning. Andra risker som finns med att dra in fötterna för långt under stolen är att hälsenor 
och muskler på baksidan av vader och poplitea (knäveck) förkortas om denna typ av ställning 
blir dominerande så att de inte får sträckas ut tillräckligt ofta. Till viss del motverkas sådana 
tendenser vid rehabilitering/habilitering, men designen av Permobilen måste hela tiden sträva 
efter att nå upp till bästa förutsättningar möjligt och förebygga liknande tendenser redan innan 
de uppstår (Muntlig kontakt, personal Permobil AB, 2007-03-08), (Mailkontakt, personal 
HMC Sundsvall, 2007-02-28). 
 
För vadstöden är det viktigt att de sitter på rätt ställe för att ge bra stöd och dämpning, därför 
bör höjden kunna justeras (Cooper, 1998). Om vadstöden sticker ut för långt framåt gör detta 
att användaren glider ner i stolen på grund av den vinkel som skapas. Stöden skall vara 
formade så att knäleden kan vara vinklad i 90 grader och vinkeln till fotplattan fortfarande är 
90 grader eller att användaren sitter något svagt uppåttåad, men då endast någon grad 
(Hammarskiöld & Vessman, 1999), (Mailkontakt, personal HMC Sundsvall, 2007-02-28). 
 
Funktionen att kunna sträcka ut benstöden är en fördel för variation och vila. På dagens 
Permobiler finns redan en funktion där benstöden förlängs vid utsträckning, se figur 32. 
Denna funktion kompenserar för en längdändring som sker i kroppen vid böjning och 
sträckning av olika leder, se resonemang under rubriken rörelser. Det är enligt resonemang  
bra att kunna variera läge och mjuka upp benmusklerna, både till större böjning för att kunna 
få in benen under sitsen samt att kunna sträcka ut i viloläge. Dock är grundställningen att 
föredra som 90 graders vinkel i knäleden för en avslappnad och god sittställning (Norsten, 
2001). 
 

 
Figur 32. Förlängning av benstöd på Corpus sitssystem. 

 
Fotplatta 
Fötternas position och stöd är viktigt för stabilitet och för att inte sjunka ned i stolen. För att 
kunna behålla en god ställning måste det gå att hyfsat enkelt manuellt justera fotstödens höjd 
om användaren till exempel har skor med högre klack. Fötternas position har en indirekt 
påverkan på hela kroppsställningen genom länkpåverkan fötter-underben-överben-bäcken-
ryggrad (Engström, 2002). 
 
En fotledsvinkel på mindre än 90 grader skapar visst tryck mellan underlag och fot/vad, samt 
håller fötterna på plats. Trycket blir jobbigt så vinkeln får inte vara mycket mer än 90 grader, 
men genom trycket behålls en god position och nedglidning hindras (Norsten, 2001).  
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Fotplattan finns i två grundutföranden; mittmonterad platta och tvådelad platta monterad från 
sidorna. Sidomonterade fotplattor kan ofta vridas eller fällas undan vid i- och urstigning. 
Fördelen med mittmonterad fotplatta är att det blir stabilare och tål högre vikt. De tvådelade 
fotplattorna med sidofästen kan bli för klena för en spastiker. Egentligen skulle det vara bra 
att ha fotplattor som kunde dras åt sidan på alla stolar. När plattan är centrerad behövs bara ett 
ställdon och allt blir stabilare, tål mer tyngd, men då finns inte den önskade funktionen att 
fälla åt sidan för att förenkla då användaren skall ur stolen. Den mittmonterade fotplattan   
kan också vara i vägen när användaren exempelvis vill komma intill en diskbänk. Önskvärt 
vore att fotplattan kunde fällas undan vid dylika tillfällen.  
 
Viktigt att tänka på är hur fotplattans infästning ser ut eftersom vassa eller hårda delar som 
sticker ut kan skada en användare som är spastisk. 
 
Mellan benstöd och fotstöd finns en naturlig koppling. Normalt sett är en svag lutning av 
fotplattan att föredra så att tårna pekar svagt uppåt. För att uppnå ett dynamiskt sittande kan 
en förändring av denna grundställning vara fördelaktig (Mailkontakt, personal HMC 
Sundsvall, 2007-02-28). Ett naturligt beteende är att dra bak bägge benen och stödja sulorna 
mot stolsbenen. En sådan ställning får emellertid ej brukas för ofta eller för länge eftersom 
muskler och hälsenor då förkortas. Att kunna imitera en sådan ställning med hjälp av en 
elektrisk rullstol skulle dock ge möjlighet att röra och använda dessa senor och muskler som 
annars skulle stelna och kunna orsaka problem (Engström, 2002). Att använda och röra benen 
även om de är förlamade, kan ge fördelar både aktivitetsmässigt och anatomiskt (Cooper, 
1998).  
 
För att kunna imitera detta naturliga beteende som stadgar upp bröstryggen, är det viktigt att 
det finns stöd underifrån för tån, vilket inte är fallet idag. Kanske skulle en liten stoppkant på 
framkanten av fotplattan vara av godo för detta ändamål. Kanten skulle kunna hindra 
nedhasning i stolen utan att låsa fast användaren på det sätt som remmar gör. 
 
Om fotstödsvinkeln ändras, ändras också avståndet mellan knä och häl. Därför måste 
vinkeländringen kompenseras med en förlängning eller förkortning liknande benstödets 
funktion vid ändring av knävinkeln. Om vinkeln mellan fot och framsidan av vaden ökar blir 
avståndet mindre.  
 
 
Tillbehörsstöd 
Vid utformning av stödytor måste hänsyn tas till olika tillbehör och extra stöd som behöver 
kunna infästas på dessa ytor. Nedan följer en beskrivning av dessa tillbehör och faktorer som 
behöver tas i beaktning vid utformning av stödytorna. 
 
Permobil har just utvecklat en ny kollektion av stöd som är mjukare och rundare än tidigare 
stöd. Dessutom finns det vaddering gjorda av distanstyger, (spacers), vars fördelar beskrivs 
under rubriken kontaktytor. 
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Bålstöd 
Bålstöd, se figur 33, bör trycka vänligt över 
en stor kontaktarea som följer kroppens 
form, men brukarna vill ha så små stöd som 
möjligt. De skall helst inte synas (Muntlig 
kontakt, personal Permobil AB, 2007-03-06). 

Figur 33. Bålstöd i två utformningar. 

Knästöd 
Eftersom användare av elrullstolar ofta avviker från normala antropometriska mått behöver 
stöd kunna sättas osymmetriskt mellan höger och vänster sida på kroppen. Knästöden skulle 
behöva kunna placeras osymmetriskt i förhållande till varandra i höjd- och djupled. Det vore 
också bra om de kunde vrida sig eller vinklas för att kompensera för användare som är sneda i 
höfter och knän, se figur 35. Det är inte alltid optimalt att fixera kroppen i räta positioner om 
kroppen i sig har en snedhet (Muntlig kontakt, HMC Sundsvall, 2007-03-26). För att hindra 
att knästoppen glider på benen skulle stödens led behöva hamna i höjd och djup med knäets 
egen led.  
 
Knästopp används huvudsakligen på stolar som har ståfunktion, men kan även användas på 
exempelvis en Corpus-sits för att hindra en person från att glida ner. Nackdelen med dessa är 
att knästoppen upplevs vara i vägen och låsa fast användaren. Höftvinkeln behöver kunna 
förstoras för effektiv tryckavlastning, men orsakar stor tendens till nerhasning i stolen. Enligt 
den sociala principen skall stöd inte synas, men knästopp är mycket synliga och dagens 
konstruktion har dessutom en kedja som rasslar. Knästopp hamnar lätt i vägen både för egna 
rörelser och för framkomlighet. Alternativet skulle kunna vara ett litet höftstöd som enkelt 
kan kopplas in och kopplas bort. Ett höftstöd skulle dock inte ersätta knästopp i stående 
position eftersom knästoppen då rätar ut knäleden. Höften är dessutom ett område som är 
väldigt känsligt för trycksår. Vissa företag har knästopp som kan vridas undan åt sidan när de 
inte används, se figur 34. 
  

  
Figur 34. Knästopp på Invacares Dragon Verticalizer.

  

Figur 35. Knästopp som går att justera. 

 

 Knästoppen skulle kunna användas för att få fler möjliga positioner än dagens. Detta skulle i 
sin tur ge möjlighet till variation och tryckfördelning och ha goda konsekvenser för 
kroppshälsan. Några positioner som testats vetenskapligt och visat sig vara fördelaktiga är 
framåtlutade positioner som nämns under rubriken rörelser och positioner (Lueder & Noro, 
1994). 

 

 
En förutsättning för framåtlutade ställningar är viss bålstabilitet, gärna 
kombinerat med ett bälte och eller något att stötta sig mot framåt istället 
för endast raka armstöd. En väl uppstöttad position visas i figur 36. 

Figur 36. Stöd. 
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Bröststöd  
Bröststödet används huvudsakligen på vertikalstolar. Dagens lösning är en bröstrulle vilket är 
en bra funktion på det sätt att den rullar över bröstet och därigenom inte drar med sig kläder 
och annat när stödet rör sig i förhållande till ryggstödet. Svagheten är att det kan vara 
obekvämt att ha något som rullar upp- och nerför bröstkorgen, speciellt för kvinnor. 
Dessutom ger detta ett ojämnt stöd eftersom det hamnar i olika höjder för olika positioner. En 
bättre lösning vore om bröststödet kunde ha en fast position i förhållande till användaren och 
rörelsen eller glidningen kunde avse förhållandet till stolen.  
 
För en användare med hög bålfunktion kan bröstrullen upplevas vara i vägen och hindra 
rörligheten, ett alternativ skulle kunna vara ett bord eller litet stöd som finns längre ut och 
längre ner. Detta skulle kunna användas vid tendens att falla framåt och vid muskeltrötthet 
 
Bälten 
Bälten är inte en ultimat lösning för att förhindra skada vid spasticitet eller nedglidning, 
eftersom stöd och annat helst inte skall synas. Många användare gömmer bälten innanför 
kläderna. 
 

Tillbehör 
En viktig fråga är hur tillbehör fästes för att de skall få plats, inte vara i vägen, sitta stabilt nog 
och följa med på rätt sätt i olika rörelser. Sug- och blås- samt hakstyrning måste sitta fäst på 
eller i kontakt med nackstödet så att det följer dess rörelser och vinklingar och då blir det 
viktigt att nackstödet följer rygglidning så att allt sitter där det skall. Påskjutningshandtag och 
vårdarstyrning kräver stabilitet för att sitta ordentligt och fungera stadigt. 
 
Det behöver vara lättare att nå styrkontrollerna i bakåtlutat läge än vad det är idag. Detta 
behandlas mer i avsnittet om armstöd. 
 
Ytterligare något att tänka på är vad som händer med tillbehör som sitter på ett uppdelat 
ryggstöd och hur det blir om flera ryggstödsdelar vinklas åt olika håll. 
 
Manöverpanel och knapplåda 
Styrenheten omfattar manöverpanel och knapplåda, se figur 37. Knapplådan styr stödytornas 
rörelser sinsemellan såsom rygglutning och tiltning av stolen. Manöverpanelen består av en 
styrspak och grundfunktioner såsom startknapp, lysen, batteriindikering, hastighetsreglering 
och tuta. 

  
Figur 37. Varianter av manöverpaneler och knapplådor. 

 
När det gäller Permobils manöverpaneler anses de lätta att förstå enligt merparten användare. 
I jämförelse med konkurrenter är Permobils panel oftast den som är mest lättförståelig 
(Muntlig kontakt, personal HMC Sundsvall, 2007-03-26). Styrspaken och knapparna borde 
emellertid vara mer lättåtkomliga och lättare att se i lägen då ryggen är bakåtlutad. Som 
tidigare nämnt sitter nackstödet konstant i samma position i förhållande till ryggstödet när det 
lutas bakåt, medan armstödet stannar relativt horisontellt. Konsekvensen blir att det är 



28 

omöjligt att se manöverpanelen i bakåtlutat läge. Användaren blir då helt hänvisad till sitt 
minne eller till att pröva sig fram för att till exempel kunna resa upp ryggstödet igen eller tilta 
stolen. För vissa användargrupper är detta inget problem eftersom detta är snabbt inlärt. 
Andra användarkategorier däremot kan få stora problem med detta. Personer som har 
kombinerade funktionshinder, så kallade flerfunktionshinder, exempelvis även ett 
förståndshandikapp, kan få bekymmer att komma ihåg eller att hitta positionen för en speciell 
spak eller knapp, om de inte kan se densamma. Även personer som har drabbats av 
hjärnblödning har svårighet att minnas och att förstå tekniska funktioner (Hemsida 
Strokeförbundet, 2007-05-23). Något som uppmärksammats av personer i sammanhanget är 
att användare som haft hjärnblödning eller som har förståndshandikapp, kan ha svårt att förstå 
växlingsfunktionen som finns på den nyaste versionen av vertikalstolen (Muntlig kontakt, 
personal Permobil AB, 2007-03-07). Växlingsfunktionen fungerar så att varje knapp har två 
funktioner och en växlingsknapp används för att byta mellan de två olika funktionerna. 
 
Som det är idag tillverkar inte Permobil AB sina manöverpaneler själva och dess utformning 
är därför inte ett område som prioriteras i utvecklingsarbetet. Förändringar i utformningen 
skulle emellertid kunna öppna nya möjligheter och generera ett flertal fördelar. Med vissa 
förändringar skulle styrenheten bli lättare att se även i bakåtlutat läge. Permobilens armstöd 
skulle kunna utvecklas på nya sätt om det var oberoende av styrenheten. I nuläget är 
armstödet infästningspunkt för styrenheten och därför måste hänsyn tas till detta. 
 
Ytterligare problem med styrenheten är att användaren tappar räckvidd i förhållande till 
styrenheten när ryggen lutas bakåt. I figur 38 illustreras denna tendens.  Armstöden i figuren 
är inte korrekt inställda, men effekten är ändå tydlig. När vinkeln mellan arm- och ryggstödet 
ökar tappar användaren räckvidd. För att stödet skall stötta armen ordentligt bör stödet hela 
tiden följa armbågens naturliga rörelser. För att kunna slappna av i armen behöver armbågen 
ha stöd (Cooper, 1998). Figuren visar tydligt att armen måste sträckas och lyftas för att nå 
fram till styrenheten. Resultatet för användare med svaga armar, blir att armen halkar bakåt 
med armbågen något bakom ryggstödet vid bakåtlutning av ryggstödet. Musklerna i armen 
hos dessa användare klarar sedan inte att lyfta tillbaka armen för att kunna manövrera 
styrenheten  
 

 
Figur 38. Armens läge med upprätt och nerlutat ryggstöd.. 

 
Även vid behov att kunna få undan styrspaken är det viktigt att fortfarande kunna nå 
densamma, bland annat när användaren vill intill ett bord. Nuvarande lösning för att kunna 
komma intill saker är att fälla armstöden rakt upp längs med ryggstödet. Detta placerar 
styrpanelen i en position så att denna blir oanvändbar. Eftersträvansvärt vore att ha en 
standardlösning som innebar en möjlighet att kunna fälla undan styrenheten samtidigt som 
den fortfarande är nåbar. Då kan användaren exempelvis fälla undan det som är i vägen och 
sedan köra intill ett bord på egen hand. 
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När det gäller styrenhetens placering finns också varierande behov. 
Vissa användare som är svaga eller har smärta i arm-/handmuskler. 
Exempelvis reumatiker, blir väldigt ansträngda av att styra med samma 
hand hela tiden. För dessa användare finns ett alternativ som kallas 
mittstyrning. Styrenheten sitter då mitt emellan armstöden, se figur 39.  
 
Som anordningen ser ut idag ligger panelhållaren mot låret. En 
förändring behövs och är på gång, för att låta låret gå fritt under 
anordningen. Mittstyrningen har en led som gör att styrenheten går att 
fälla upp om den är i vägen vid tillfällen såsom i- och 

  
Figur 39. 

Mittstyrning. 

 
 

   

urstigning, se figur 40. Det är dock 
relativt lätt hänt att styrspaken trillar ner 
igen av sig själv eftersom det inte finns 
någon spärr. Skulle panelhållaren ha en 
teleskoparm så skulle det även gå att få 
undan styrspaken effektivt genom att 
trycka tillbaka den till ett normalt läge ute 
vid ena armstödet. 
 
För styrspaken finns också potentiella 
förbättringsmöjligheter. På marknaden 
finns många olika sorters handtag/grepp 
för styrspak för olika grupper av brukare,    Figur 40. Panelhållare med ledad mittstyrning. 

se figur 41. Detta beror på variationen i användarnas förutsättningar. Olika styrspakar behövs 
för människor som har svårt att greppa om saker. Dessa kan bland annat vara reumatiker, 
spastiker, brukare med förvridna händer eller svag finmotorik. En variant som finns är en gul 
gummikula, denna är bra för personer med nedsatt syn, som har svårt att se kontraster. 
 

 
Figur 41. Olika grepp för Permobils styrspakar. 

 

Styrspakar som används i andra sammanhang har många olika utformningar. Bland annat 
finns det många styrspakar som har så kallat pistolgrepp, figur 42 och 43. Vissa av dessa har 
även fingergrepp som i figur 42. För många Permobil-användare är det svårt att placera 
fingrarna i ett så konstant grepp. Många har också svårt att greppa om en spak i den formen. 
Pistolgreppet finns dock även med stödbåge och handlovsstöd som i figur 43, vilket kan 
underlätta. 
 

 

 

 

 
 

 
Figur 42. Pistolgrepp. Figur 43. Pistolgrepp med stödbåge. Figur 44. Penngrepp. 
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En speciallösning inom styrsystem är mini joysticken. Denna är en mycket liten styrspak som 
styrs med ett eller två fingrar. Lösningen är fördelaktig för människor som har svaga arm- och 
handmuskler, men fortfarande har finmotoriken kvar i fingrarna. Även reumatiker kan vara 
betjänta av minispaken eftersom denna användargrupp lätt blir muskeltrötta och får ont av att 
styra. Principen är densamma som penngrepp på datormus, se figur 44. 
  
Något som tidigare nämnts är den stora statistiken över människor som har smärta i nack- och 
axelparti samt musarm. Även bland rullstolsanvändare är dessa problem betydande (Norsten, 
2001). Eftersom de flesta Permobil-användare spenderar stor tid i sittande ställning och tar sig 
fram med hjälp av styrspaken, förstärks effekten av anatomiskt slitande ställningar. För 
styrspaken finns näst intill samma problematik som för vanligt musanvändande vid datorn. 
Enligt en artikel i Läkartidningen 2004 har ”flertalet studier kunnat visa att man genom att 
stödja underarm och handled minskar belastningen i skulderregionen”. Även smärta och 
låsningar i handled och hand kan undvikas med hjälp av ett gott handledsstöd. Bra stöd för 
både underarm och handled är alltså viktigt. I figur 42 visas även ett exempel på ett 
handlovsstöd. Ett sådant är fördelaktigt i kombination med stöd för handled och underarm 
(Malluin & Wilbrad, 2004). 
 
Gällande knapplådan ger fler funktioner fler knappar, vilket är negativt eftersom det kräver 
större panel samt blir mer att hålla reda på. För att kunna få in fler funktioner utan att behöva 
utöka antalet knappar finns, på nyaste versionen av vertikalstolen, en växlingsfunktion. 
Anordningen är sådan att alla spakar utom en har två funktioner och den sista spaken används 
för att växla mellan dessa två alternativ. En variant skulle kunna vara att placera knappar på 
själva styrspaken som i figur 42. För lättare urskiljning av knapparna kan färgfält användas. 
En lösning som finns i dagsläget är att styra funktioner med hjälp av styrspaken.  
 
Hakstyrning 
Med nuvarande konstruktion blir resultatet av en ryggvinkling att hakstyrningen hamnar i 
princip i näsan på användaren. Om en lösning kan hittas som får nackstödet att följa med 
Permobilens rörelser på ett sådant sätt att huvud och nacke har samma stöd och vinkel i 
förhållande till stödet, genom hela rörelsen kan styrningen fästas vid nackstödet och därmed 
följa med i dess rörelse. 
 
Sug- och blås 
För sug- och blåsstyrning gäller samma princip som för hakstyrning.   
 
Nack-/huvudstyrning      
Problemet med att nackstödet ej följer med ryggstödet på 
önskvärt sätt, gör att det kan bli svårt att nå styrningen då 
denna kan hamna för högt upp. Förutom detta kan konstateras 
att som dagens lösning ser ut, figur 45, är det lätt hänt att 
användaren vrider på huvudet för att titta på något som händer 
och därmed ofrivilligt styr Permobilen åt det hållet.  
 Figur 45. Nackstyrning. 
Vårdarstyrning och påskjutningshandtag 
Just nu pågår ett projekt med utveckling av påskjutningshandtagen. Tidigare har funktionen 
varit sådan att påskjutande assistent gasat stolen genom att klämma åt handtagen. I längden är 
en klämfunktion väldigt ansträngande för händer, nacke och skuldror (Chaffin, Andersson & 
Martin, 1999). 
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För att ytterligare avhjälpa att nack-, skulder, och handproblem orsakas av att använda 
påskjutningshandtag skulle exempelvis inbyggda handlovsstöd var en lösning. Höjdjustering 
för vårdarmanövrering är också viktigt eftersom arbete för högt upp ger liknande problem 
med nacke, skuldror och händer (Chaffin, Andersson & Martin, 1999). 
 
När vårdarstyrning är aktuellt är oftast funktionsnedsättningen så grov att ett bakåttiltat läge 
av sitsen är aktuellt relativt frekvent. I sådana situationer kan vårdarstyrningen komma i 
vägen för stolens tiltning och hindra möjligheten att tilta tillräckligt gradantal bakåt. 
Vårdarstyrningen kan även vara i vägen för andra tillbehör såsom slemsug och syrgasplatta. 
 
Övrigt 
Övriga tillbehör som kan behöva tas hänsyn till är kryckhållare, väskor (ryggsäck, 
armstödsväska, bagagekorg/-box), väskkrokar, bord, amputationsstöd, bendelare, vadstöd, 
syrgas/C-papp, lårstöd, talsyntes, dator med mera. 
 

Kontaktytor (dynor) 
Ett antal kontaktytor eller stödytor kan identifieras hos Permobilen. Dessa stödpunkter måste 
vara genomtänkta så att material och form stödjer kroppen där det behövs. Hänsyn behöver 
även tas till möjlighet för tryckavlastning för att undvika trycksår eller smärta på grund av 
belastning på nerver eller andra kroppsdelar. 
 
En essentiell del i detta arbete har varit att utröna hur de olika stödytorna förhåller sig till 
varandra. I denna analys ligger möjligheten att få en bättre följsamhet efter kroppen samt att 
förebygga nedhasning i stolen.  
 
Det bör inte finnas några otäckta mellanrum mellan olika kontaktytor. Om mellanrum finns 
blåser det igenom och användaren fryser. Däremot är det viktigt att själva dynorna har god 
luftgenomströmning (Frithiof, 2002). 
 
Form 
En grundregel för ett gott sittande är att sitsen måste vara utformad så att användaren naturligt 
placeras längst bak på dynan med korsrygg och ländrygg lutade mot ryggstödet (Engström, 
2002).  
 
Som tidigare nämnts är storleken på stödytorna en fråga om aktivitetsgrad eller behov av stöd. 
För någon med god bålstabilitet är en hög och bred rygg något som hämmar, medan en 
användare med dålig stabilitet eller skolios är beroende av ett stabilt stöd som täcker hela 
ryggen, nacke och sidor (Engström, 2002). Detta gör att flera modeller måste finnas och 
återigen blir möjligheten att kunna kombinera olika komponenter, betydande. RVS-rehab har 
en arbetsstol som är ett väldigt bra exempel på en sådan lösning, se figur 46. 
 

 
Figur 46. RVS-rehabs Forma-stol med olika antal ryggelement. 
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Konturen och materialet på dynan ger förutsättningen för sittandet genom att det bestämmer 
tryckavlastning, friktion, bäckenposition och blodflöde (Engström, 2002).  
 
Avrundade kanter i ändarna är en princip som gör att inga hårda kanter kommer fram vid 
vinkling av stödytor eller vid dålig positionering. Permobilen bör vara byggd för att förebygga 
dåliga sittställningar i så hög mån som möjligt, men även för att förhindra skador om en dålig 
ställning ändå uppstår.  Avrundningen är inte bara en bekvämlighetsfråga utan påverkar även 
fysiskt. En hård eller skarp kant stryper lätt blodflödet eftersom den tränger in djupare i 
kroppen än en avrundad. Rundningen fördelar trycket på ett bättre sätt (Engström, 2002), se 
figur 47 och 48. 
 

  
Figur 47. Skarp kant som skär in. Kraften blir stor 

vid kanten. 

Figur 48. Avrundad kant. Kraften fördelas och 

avtar med sluttningen. 

      
En viss kroppskontur behöver dynorna ha. Svårigheten är att alla användare har så olika 
kroppsstorlek. Vissa bilstolar är utformade med ett fast nackstöd som är höjdanpassat för en 
medellång man, vilket kan resultera i en dålig sittställning för en kort kvinna. Om nackstödet 
hamnar för högt upp trycks huvudet fram och inget stöd ges för övre ryggen. Som resultat 
formas hela ryggen i en stor konvex båge och ryggraden få en mycket ofördelaktig ställning 
(Engström, 2002). En lösning skulle kunna vara att inte göra så markerat svankstöd och 
nackstöd i ryggdynan utan låta dessa vara enskilda stöd som kommer utifrån så som i 
dagsläget. En inbuktning skulle emellertid behöva göras för korsryggen i ryggdynan och för 
sittbensknölar och sätesmuskler i sittdynan.  
 
Material 
På marknaden finns många olika sorters dynor. Dagsläget är idag sådant att många av 
Permobils användare byter ut de ursprungliga dynorna mot speciella ergonomiska dynor. En 
dyna som är populär och som erfarenhetsmässigt visat sig ha bra egenskaper för att slippa 
trycksår är ROHO-dynan från Etac (Mailkontakt, personal HMC Sundsvall, 2007-03-13), 
(Forum för funktionshindrade, 2007-05-24). 
 
På Roho-kuddens insida sitter små bollar, fyllda med luft, fast. Detta ger en god 
tryckavlastning, men kan upplevas lite svajigt och ostadigt att sitta på (Forum för 
funktionshindrade, 2007-05-24). Andra dynor finns i gummi- eller skummaterial. Det finns 
också dynor som bygger på olika lager i skiftande material eller speciella strukturer i 
uppbyggnaden av materialet. Varianter av uppbyggnader finns beskrivna under rubriken med 
samma namn. För ordentlig tryckavlastning på exempelvis sittbensknölar som tidigare visats 
vara viktig, spelar materialet stor roll. 
 
Vid materialval finns flera variabler att väga in. Materialet måste givetvis uppfylla krav på att 
vara brandsäkert. Utöver detta bör materialet tåla värme, kyla och fukt samt vara slitstarkt. 
Dynorna skall också vara lätta att tvätta och får inte innebära någon hälsorisk rent kemiskt 
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(Frithiof, 2002), (HI kravspecifikation, 2004). Dynorna bör andas och låta fukt avdunsta 
eftersom värme och fukt ökar benägenheten till sittsår (Frithiof, 2002). Förutom detta är det 
också obehagligt för användaren om dynorna blir för varma och klibbiga eller fuktiga (Forum 
för funktionshindrade, 2007-05-24). 
 
Samverkan mellan stödytornas inbördes förhållande, ytmaterial på dynor samt sits och dynas 
profil, ger olika stora skjuvkrafter på användarens sittyta. Skjuvkrafter, värme, fukt, 
tryckfördelning och hårdhet är de faktorer som kan frambringa trycksår och obehag av att sitta 
i en rullstol (Hammarskiöld & Vessman, 1999). 
 
I dagsläget är det yttersta lagret på Permobils dynor (klädseln) i tygmaterial (vävd trevira) 
eller i skai, som är ett konstläder. Det yttersta lagret besitter flera egenskaper och de båda 
ovan nämnda materialen har både för- och nackdelar. Tygmaterialet ger lite större friktion 
vilket kan vara bra för att användaren inte skall halka runt på sitsen. En fördel med 
konstlädret är att det blir lättare för användaren att ta sig i och ur stolen. Lädret är lättare att 
rengöra genom att bara torka av med en trasa samt att det inte tar åt sig regn på samma sätt 
som tygmaterialet. Däremot alstrar lädret mer värme och blir klibbigare att sitta på en solig 
dag. 
 
På RS-stolen som är ny hos Permobil, finns ett nytt yttermaterial. Detta material har små hål 
och andas därför bra. Dock släpper hålen lättare in fukt och partiklar till insidan av dynan. 
Friktionen hos materialet ligger någonstans mellan de tidigare två. Tyget, som är ett 
distanstyg, används också på en ny kollektion av tillbehörsstöd. Ett distanstyg (spacer) har en 
elasticitet i tryckbelastning genom att det är uppbyggt av olika lager trådstruktur med halvstyv 
tråd. Att använda ett tryckelastiskt yttermaterial på dynorna, ger tryckfördelning genom att 
hårda delar kan tränga djupare in i dynan än mjukdelar. Detta sker genom att delar som 
ryggraden är hårda och smala och därigenom applicerar ett relativt stort tryck på en liten 
utstickande yta. Ett sådant tryck tränger igenom distanstygets elasticitet. 
 
Uppbyggnad 
En människa som är förlamad har betydligt mindre muskelmassa än annars. Detta leder till att 
den naturliga dämpningen mellan skelett och hud, inte finns och vid kontakt med yttre 
material uppstår trycksår lättare än hos någon som har ett skyddande muskellager (Cooper, 
1998). De partier som är mest känsliga för trycksår, är de partier där skelettet ligger mest 
ytligt, se figur 49. 
 

 
Figur 49.Områden känsliga för trycksår. 

Trycksår uppkommer på grund av brist på 
blodcirkulation. Ett område där blodkärlen 
blockeras av tryck får ingen blodcirkulation. 
Därför är det viktigt att dynorna tryckfördelar 
och främjar blodcirkulationen (Hammarskiöld & 
Vessman, 1999). För att kunna få en dyna som 
följer kroppens konturer, och samtidigt ger en 
följsamhet och mjukhet, finns flera olika 
alternativ. Ett alternativ till uppbyggnad är att 
använda sig av två eller flera lager. Ett lager kan 
då vara av något hårdare material och vara 
format mer eller mindre som en 
kroppsavgjutning. Ett mjukt, följsamt lager kan 
då användas ovanpå. Det viktiga är att 
utformningen  
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ger sittbensknölar och sätesmuskeln möjlighet att sjunka ner längre i dynan än mjukdelar. 
Således är det viktigt både med viss konturformning av dynorna och med en fyllning som 
tillåter viss eftergift (Cooper, 1998). 
 
Idag har Permobil tillbehörsstöd som utgörs av en hård och kantig stomme, täckt med mjukt 
tunt skum och däröver tyg. I framtiden borde en rundare form och ett mjukare material 
användas så att den hårda ytan inte trycker mot kroppen igenom överdraget. Detta skulle 
minska skav- och trycksår. En ny kollektion av stöd har nyligt kommit ut, där stommen är av 
ett mjukare material och överdraget är i distanstyg som tryckfördelar bättre. 
 
Principer 
* Dynor skall vara lättutbytliga och enkla att rengöra. 
* Dynor skall släppa igenom värme och fukt samt vara tåliga mot brand och slitage. 
* Ordentlig plats och tryckavlastning måste ges åt sittbensknölarna samt år korsryggen. 
* Dynor måste vara både konturformade och ha ett material med viss eftergift. 
* Stödytor och dynor måste samverka genom att stödytor ej är för hårda, men har viss  
  konturformning. 
 
Tekniklösningar 
Idag finns företag som tillverkar dynor där vissa partier är fyllda med gel eller vätska, 
exempelvis en kanal där ryggraden kan sjunka in. Något som då är viktigt är att avdela olika 
fack i dynan så att inte all vätska eller gel rinner eller pressas till samma del av dynan. 
Fördelen med en vätska och vissa typer av gel är att de inte har plastiskt minne och därför inte 
återgår till sin tidigare form. Detta gör att trycket från dynan varieras.  
 
Vissa företag jobbar med ett hårt lager, endera inbyggt i dynan eller i sitsytan. Det hårda 
lagret får en konturformning och en mjuk dyna eller ett mjukt lager i dynan kompletterar 
genom sin eftergift och dämpning. I vissa fall används ett ändå mjukare material under 
sittbensknölarna för att fördela trycket över hela sittytan. Figur 50 och 52 föreställer hårda 
grundytor. Figur 50 är själva sitsytan i stolen och 52 är bottendelen i en dyna. Dynan som 
byggs upp av figur 51 och 52 har en hård botten som sluttar något uppåt i den främre delen. 
Tanken med detta är att positionera användaren så att denne ej glider fram i sitsen. I en dylik 
konstruktion är en väl avrundad framkant av stor vikt för blodcirkulationen (Hemsida RVS-
rehab, 2007-03-02), (Hemsida Sunrise Medical, 2007-03-07). 
 

        

Figur 50. Konturformad sitsyta, 

Sunrise Medical. 

Figur 51. Mjukt överdrag till 

tvådelad dyna, RVS-rehab. 

Figur 52. Hårt överdrag till 

tvådelad dyna, RVS-rehab. 

  
En relativt ny dyna som vunnit mycket uppmärksamhet bland rullstolsanvändare är Stimulte-
dynan, se figur 53, (Forum för funktionshindrade, 2007-05-24). Dynan finns i flera olika 
varianter för olika behov. Dynorna är uppbyggda i en bikakestruktur i materialet 
termoplastisk uretanplast. Dynorna finns med olika markerade konturformer och med lager i 
skiftande hårdhet (Hemsida Rehabshop, 2007-05-29). 
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Figur 53. Två modeller av Stimulite-dynor.  

 
För personer med stora sittproblem görs individuellt utformade sitsar. Bland annat finns det 
ortopedverkstäder som gör formgjutna sitsar (Forum för funktionshindrade).  
 

Rörelser och positioner 
En normal vardag innebär många rörelser och positioner. Denna möjlighet måste ges även om 
en ”kroppsortos” utför rörelserna istället för kroppen. Förutom perspektivet av livskvalitet och 
aktivitet finns ett flertal rent anatomiska skäl till att olika rörelser behöver finnas på 
elrullstolar. Risken för trycksår och nedbrytning av cellstrukturer i kroppen är två av dessa 
skäl (Engström, 2002). 
 
Svårigheten med elrullstolens rörelser ligger i förskjutningen mellan rullstolens och 
användarens leder och i användarens anatomiska förskjutningar i rörelser. Förskjutningen 
mellan användarens och stolens leder har tidigare visats. Att lyckas placera stolens led i höjd 
med användarens är en problematik som hittills inte lyckats lösas. Att kroppens leder fungerar 
på olika sätt, såsom gångjärnsled, kulled med mera, är ytterligare en försvårande faktor 
(Hultgren, 1995).  
 
Vid bakåtvinkling av ryggen infinner sig genast tendenser till nedhasning och som 
motreaktion uppstår skjuvkrafter mellan sits och ben. Nedhasning i stolen är ett betydande 
problem eftersom användaren inte alltid själv kan rätta till sin position. Detta leder till dåliga 
sittställningar och ett obehag av att hasa ur stolen. Skjuvkrafterna som uppstår orsakar i 
längden trycksår. En enkel och effektiv lösning är att låta sitsen följa med ryggens vinkling så 
att en stolstiltning används istället för en ryggvinkling och höftledsvinkeln förblir densamma 
som tidigare. Dock är ryggvinklingsfunktionen mycket attraktiv och fyller flera funktioner. 
Till att börja med ger funktionen användaren omväxlande möjligheter till tryckavlastning 
samt viloläge. Förutom detta är det bra för leder att få röra sig och för inre organ att få lättat 
och varierat tryck eftersom dessa blir komprimerade i sittande ställning (Engström, 2002), 
(Hammarskiöld & Vessman, 1999).  
 
I en bakåtvinkling av ryggen förkortas kroppens kontaktyta mot stolen, vilket resulterar i att 
fötterna tappar kontakten med fotplattan. Förskjutningen är relativt liten, men viktig att 
kompensera för att förhindra nedhasning och ge lämpligt stöd. Som tidigare nämnt finns en 
förlängningsanordning för benstödet på vissa stolar. Liknande konstruktioner behövs även för 
andra stöd. Förlängning och förkortning vid böjning och sträckning gäller alla delar av 
kroppen. I figur 54 och 55 visas exempel för knäleden. Ett gummiband är fäst vid över- och 
undersidan av benet. Vid knäböj är övre bandet sträckt och vid utsträckning är undre bandet 
sträckt. Där det blir material över på bandet har en förkortning av avståndet skett. 
Motsvarande kompensation finns inbyggd i Permobilen och är en nödvändighet för ett gott 
sittande. 
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Figur 54. Knäböj. Figur 55. Utsträckt knä. 

 
För att kompensera för förkortning av kroppen vid bakåtvinkling av ryggen är rygglidning 
mycket viktig för en komfortabel rörelse. Rygglidning gör att ryggstödet flyttas neråt i 
förhållande till sitsen när ryggen vinklas bakåt. Konstruktionen för glidningen skulle behöva 
förbättras och sedan användas på alla stolar. En sak som spelar in är dock att ryggar med 
glidning blir vekare och många stolar har tillbehör såsom påskjutningshandtag, vårdarstyrning 
eller annat. Eftersom tillbehören fästes på ryggen blir glidryggen för vek. För att lösa 
problematiken skulle till exempel ett stativ kunna användas, som sammanlänkar rygg och sits. 
På ett sådant stativ skulle ryggen kunna glida och vårdarstyrningen kunna fästas. Då kan 
stativet byggas stabilt så att glidrygg blir möjligt utan att påverka vårdarstyrning eller andra 
tillbehör. Även här skulle det alltså vara fördelaktigt med en ny sorts anordning som gör att 
olika ryggstöd kan fästas på olika sitsar. 
 

 

Vissa användare har rörlighet nog, men för stor svaghet eller 
smärta för att kunna resa sig ur stolen. Då blir en låg stol och 
ibland även en normalhög stol, svår att ta sig ur. Många 
reumatiker gungar fram och tillbaka för att få fart på 
tyngdpunkten då de skall resa sig. 
 
En tillverkare av elrullstolar har även en sorts fåtölj som är tänkt 
för denna användargrupp, se figur 56. Fåtöljen har en 
uppresningsfunktion som hjälper personen att flytta tyngdpunkten 
framåt och uppåt och därmed att resa sig. Denna funktion är även 
bra för en eventuell assistent som då slipper en del tunga lyft. 
 

Figur 56. Pride Lift Chair. 

Under utvecklingen av RS-stolen har en uppresningsfunktion testats. Denna skulle dock 
behöva justering. Viktigt är att sits och ryggstöd lutas framåt som i figuren, så att användaren 
lyfts ur stolen. 
 
Hos dagens vertikalstolar finns färdigprogrammerade rörelsescheman mellan exempelvis 
sittande och stående position. Dessa rörelsescheman kan programmeras utefter användarens 
individuella behov. Vissa användare kan till exempel inte gå direkt från sittande till stående.  
Färdigprogrammerade rörelsescheman skulle kunna vara bra på alla stolar. Med ett antal 
grundinställningar skulle användaren då med hjälp av rörelseschemat med mjuka rörelser 
kunna gå direkt till ett antal starkt definierade grundlägen. Det vore då lätt för brukaren att 
kunna hitta igen exempelvis sin normala ståställning och sedan göra eventuella justeringar 
utifrån den. Dessa grundlägen skulle då vara anatomiskt korrekta grundställningar som 
genererar ett gott sittande, liggande eller stående. Förslag till grundställningar tas upp under 
rubriken grundställningar. 
  



37 

 

 

 
Figur 57. Roterad säteslutning. 

 

Andra rörelser som finns på stolar är exempelvis höger- 
eller vänterroterad säteslutning, se figur 57. Rotation av 
bäckenet ger motvridning i ryggraden och därmed ökad 
belastning. Därför är stöd åt sidan viktigt i samband med 
en sådan rörelse (Engström, 2002). 
 
På RS-stolen finns en vridning i stolens konstgjorda 
ryggrad så att övre delen av ryggstödet kan rotera i 
förhållande till den nedre delen. Då når användaren längre 
och ser bättre runt om sig. I denna rörelse är det önskvärt 
att benen samverkar i rörelsen genom att vridas åt andra 
hållet. Detta hindrar vridning i kroppen och för att 
behåller kroppens naturiga balans med hjälp av dess 
tyngdpunkt. Rent naturligt kompenserar människans 

rörelser och obalans genom motrörelser som flyttar tyngdpunkten. Tyngdpunktsförflyttning 
används också som komplement till muskelarbete. Exempelvis påbörjas en vanlig uppresning 
genom att en person lutar sig framåt och sträcker fram armarna (Engström, 2002).  
 
Tiltning av stolen har sagts medföra ökad risk för trycksår eftersom det antagits öka trycket 
på ischias-arean och dess blodkärl. Emellertid har en forskningsstudie gjorts på personer med 
skador på ryggraden och resultatet tyder på att en tiltad position inte ökar trycket vare sig på 
ischias- eller blygdbensarean. Detta resultat förutsätter en jämförelse där ryggstödets vinkel 
förblir densamma i förhållande till sitsen (Maurer & Springle, 2004). Tekniskt sett vore det 
bra om rörelser och sammansättning utgick från mittre delen (proximalt) av stolen. Detta 
genererar bäst applicerad kraft för att utnyttja hela styrkan av bland annat ställdon. 
 
Rörelsemönster med intervall 
Eftersom rörelse och positionsvariationer verkar preventivt mot cellnedbrytning, trycksår med 
mera vore det önskvärt om detta skedde oftare och enklare även för rullstolsanvändare som 
inte alltid kan åstadkomma detta på egen hand. En funktion för att åstadkomma detta skulle 
kunna vara ett inprogrammerat rörelsemönster som utfördes med vissa intervall. 
 
Exempelvis skulle konstruktionen kunna fungera ungefär som en skärmsläckare så att den 
gick igång när stolsföraren varit inaktiv några minuter. Sedan skulle en rörelse kunna utföras 
var femte minut så att en liten positionsförändring sker. För att få så gott resultat som möjligt 
skulle flera olika positioner programeras in. Rörelserna skulle behöva vara små så att 
sysselsättningar såsom dataarbete inte påverkas av rörelsen. För tryckavlastning behövs inga 
stora rörelser (Engström, 2002). 
 
En av- och påknapp skulle vara nödvändig för att kunna avaktivera funktionen. Vid vissa 
tillfällen önskas till exempel tystnad och i dagsläget hörs rörelser på Permobilen relativt väl. 
Önskvärt vore att det vid då fanns möjlighet att skippa ett intervall eller en rörelse. 
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Grundställningar 
Enligt tidigare resonemang är grundställningar viktiga eftersom kroppspositionering verkar 
preventivt mot trycksår och belastningsskador. Nedan definieras vikten av olika stöd i fem 
utvalda grundpositioner. Kontaktytors förhållande sinsemellan är essentiellt i dessa positioner. 
 
Stående (konversation, konsert eller dylikt, matlagning) 
 

* Knästopp, fotstöd och vadstöd samverkar i vertikal-rörelse.för att ståendet  
   inte skall bli en hopsjunken ställning. 
   (Mer framåtlutning ger högre tryck på knästoppen och kräver därför  
   kompletterande stöd.) 
 

* Beroende på hur stor rörlighet användaren har i överkroppen kan  
   (nackstödet) ha varierande betydelse, men stödet över bröstryggen och  
   skulderbladen är viktigast. 
 

* Sittknölarna och musklerna är den huvudsakliga stödpunkten i sitsen och  
   även nödvändigt stöd för balansen i stående. 
’ 

* Bröstrullen är en viktig komponent. 
 

* Underarmsstöd är viktigt även här för hållningen, balansen och  
   säkerhetskänslan (Engström, 2002). 

 

Ett problem är att användarens aktivitetsgrad begränsas av bröststödet. För mer aktiva brukare 
eller mer aktiva dagar för brukarna, skulle bröststödet kunna placeras längre fram. 
Användaren skulle då få större möjlighet att arbeta framåt och luta sig framåt i olika 
uppgifter. Kanske skulle bröststödet kunna flyttas både framåt och neråt och användas som 
armstöd framåt för användare som har hög bålaktivitet. Vid en framåtlutad ställning är det 
normala tillståndet att placera armarna framför sig som en trygghet. 
 
En stol med ståsits kräver längre sitsdjup än annars, vilket ger avkall på sittkomfort. 
(Mailkontakt, personal HMC Sundsvall, 2007-05-30).  
 
Användning av ståstol, såsom Permobils Vertikal, förenklar många sysslor, hindrar 
nedbrytning av benvävnad, ger bättre blodcirkulation och lägre spasticitet (Cooper, 1998). 
 
Sittande ställning (arbete/skola, umgänge, tv, måltid, transport)  
 

* Här får svankstödet stor betydelse. Det positionerar bäckenet och  
   hjälper upp kotpelarens form. Stöd för ländryggen är också viktigt. 
 

* Fotstödet är viktigt för att inte användaren skall glida ner i stolen. 
 

* Även här är det viktigt att sittknölarna och musklerna får sitt stöd  
   med tryckavlastning. 
 

* Om stabilitet i bålen saknas är stöd för bröstrygg och nacke viktigt. 
 

* Underarmsstöd är viktigt för att få upp ”hållningen” i ryggen ( 
   Engström, 2002). 
 

 

Helst skall vinkeln mellan lår och golv vara 0-5º som grundposition (Cooper, 1998). Om 
sitsen lutas något bakåt från horisontalläget minskar skjuvkraften från underlaget. 
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Liggande (vila/sömn) 

* Skulderblad och bröstryggen är   
   viktiga stödpunkter.  
  
* Nackstödet är ett viktigt stöd.  
 

* Svankstödet håller upp kroppens medeltyngdpunkt samt hjälper upp ryggkurvaturen. Stöd i  
   ländryggen är viktigt. 
 
* Sittdynan ger stöd för lår, sittknölar och muskler och tar upp stor del av kroppstyngden. 
 
* Vadstöden har egentligen inte så stor vikt som stöd eftersom kroppen ändå är i balans, men  
   blir viktiga i kombination med fotstöden, för att hindra glidning i stolen. I liggande ställning  
   behövs fot- eller vadstöd för att stödja underbenen. 
 
* Armstöd bör ge gott stöd för armarna. Detta fördelar kroppstyngden och trycket mellan rygg  
   och armar. 
 
Om fötterna vinklas neråt i liggande läge bör låren (sitsytan) vinklas något bakåt som 
kompensation för att hindra nedglidning. 
 
Halvliggande (läsning, tv, vila)  
*Skulderblad och bröstrygg är viktiga stödpunkter. 
 
* Nackstödet är ett viktigt stöd. Det ger också möjlighet till  
   mer delaktighet om det kan styras/ vinklas upp. 
 
* Fotstöd behövs för att hindra nedglidning.  

 
* Sitsytan spelar stor roll i denna ställning eftersom en stor del av tyngdpunkten hamnar här. 
 
* Svankstödet är viktigt eftersom kroppens egentyngd annars plattar ut ryggkurvaturen. 
 
* Armstöd fungerar här som kompletterande stöd, mest för bekvämlighet och i uppvinklat  
   läge som hjälp vid exempelvis läsning. 
 
I det här läget syns det tydligt att armstöd och eventuellt bord måste vara justerbart så att inte 
boken hamnar i knäet, långt bort när användaren sitter bakåtlutad i läsandet. Om armstödet 
följer med ryggen i bakåtlutning kan armarna hasa av bakåt (förhindras med stöd i 
anpassningen). Om de förblir i samma vinkel medan ryggen lutas bakåt så hasar armarna ifrån 
styrspaken eller hamnar i ett väldigt oergonomiskt läge där vinkeln i axelleden kommer i en 
oönskad lyftning, se figur 38. Detta ger hög belastning på skulder- och nackparti. 
 
Den halvliggande ställningen är en typisk start i rörelsemönstret vid uppresning från liggande. 
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Halvstående (umgänge, avlastning/ståträning) 
 
* Sittytan tar emot stor tyngd. 
 
* Fotstöden är viktiga som stöd neråt. 
 
* Knästoppen motverkar hopsjunkning och nedhasning i stolen, i samarbete  
   med vadstöden. 
  
* Stödet i bröstryggen ger stabilitet och vila i ståendet. Nackstödet är en nödvändig  
   komplettering för vissa användare. I sådana fall är det viktigt att stödet följer med på ett  
   korrekt sätt i rörelsen för att inte bli i vägen. 
 
*Armstöd kan vara skönt för trygghetskänslan och för eventuell aktivitet. 
 
I figur 58 och 59 presenteras några otraditionella sittpositioner. Dessa kan fungera bra som 
avlastning och är idag erkänt fördelaktiga sittställningar för människor utan funktionshinder 
(Lueder & Noro, 1994). 
 

      
Figur 58. Varierade sittställningar.  Figur 59. Nödvändiga stöd 

i framåtlutat läge. 

        
För rullstolsanvändare som står mycket i sin stol eller gärna sitter framåtlutade vore det bra att 
kunna fälla fram ett bröststöd som kunde fungera som i figur 58,d. Kanske kunde det fungera 
som Invacares knästopp, se figur 34. 
 
För människor som sitter i eldrivna rullstolar krävs fler stöd än i figur 58. Figur 59 motsvarar 
figur 58,d, fast med nödvändiga stödytor för rullstolssittande. Med visade stöd och 
bålstabilitet kan positionen lutas ytterligare framåt. 
 
 

Övrigt 
 
Formgivning 
Permobilen skulle behöva se lite modernare ut. Kantigheter skulle behöva fås bort till förmån 
för mer rundade detaljer. Formgivningen bör vara sådan att inte stolen ser klumpig ut, men 
aldrig på bekostnad av säkerhetsintrycket. Den känsla som Permobilen inger idag är att den 
inte kan välta. Det intrycket är viktigt att behålla även om detaljerna får en mjukare form. 
Semantiken (bildspråket) är viktigt för en produkt. Företagsnamnet Permobil AB står för 
stabilitet, robusthet, rejält, något att lita på. Vissa har kallat Permobil för elrullstolarnas BMW 
eller Mercedes (Forum för funktionshindrade, 2007-05-30).   
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Justeringar 
Justeringar måste kunna ske lättare än idag, helst utan verktyg. Tröskeln för att justera något 
måste vara låg, annars blir det inte gjort. För att det skall vara enkelt att justera olika vinklar 
och mått på elrullstolen är det viktigt att det är samma sorts nycklar som används för justering 
av olika saker. Helst av allt skall ingen nyckel alls behövas. Låsspakar och rattar är att föredra 
där det är möjligt.  
 
En intressant lösning på detta finns hos ett företag inom branschen som har alla 
justeringsreglage i orange färg. Det gör det lätt för användare och assistent att veta vad som 
kan och får ändras på. 
 
Testprocessen  
I testprocessen borde det ingå ett moment där användargränssnittet utvärderas. Detta lönar sig 
i längden. För bästa lönsamhet behöver användargränssnitt utvärderas relativt tidigt i 
processen. Att anlita kompetens som har nära kontakt med produkten i dess vardag är ett sätt 
att snabbt få feedback på produkter och detaljer. 
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Fördjupning armstöd 
 Behoven kring armstöden visade sig under arbetet vara angelägna. Därför gjordes en 
fördjupning över problemen med armstöden och möjliga förbättringar. 
 
Metod 
Fördjupningen inleddes med en analys av brister hos dagens armstöd samt behov och 
önskemål för ett armstöd hos en eldriven rullstol. Både formella krav och upptäckta behov 
togs med i resultaten. 
 
För att öka kreativiteten och inte låsas fast i möjliga lösningar, samt fokusera på de viktigaste 
faktorerna, användes ett antal problemlösningsmetoder. Bland annat användes en metod som 
kallas avskalningsmetod för designproblem, eftersom uppfattningen om en elrullstols 
uppbyggnad är ganska statisk. 
 
Formella krav 
Hjälpmedelsintitutet, HI, har tagit fram en kravspecifikation för eldrivna rullstolar. De krav 
som gäller specifikt för armstödet och som är relevanta i detta arbete, förutom allmänna krav, 
är följande punkter; 
 
* Om armstöd [-] kan justeras eller flyttas från en position till en annan skall de vara utrustade  
   med anordning som säkerställer dess funktion. 
 
* Armstöd skall vara placerade eller kunna ställas mellan 190 och 270 mm. höjd från sitsyta. 
 
* Armstöden skall vara avtagbara, sidosvängbara, uppfällbara eller sänkbara för överflyttning,  
   så att brukaren kan komma intill bord mm.  
 
* Armstöden skall kunna ställas in med brukaren sittandes i stolen, utan risk för skada. 
 
*Maxkrafter för inställningar skall vara 13,5 N för enbart hand och 60 N för kombinerad  
   hand- och armkraft. 
 
Ett antal rekommendationer finns också enligt nedan; 
 
* Verktyg bör ej behövas för justering av armstöden. 
 
*Justering av armstödshöjd bör ej ske på insidan (HI kravspecifikation, 2004). 
 
Problem och behov 
 
Automatisk nedfällning  
Dagens konstruktion har en parallellgång som styr en automatisk nedfällning av armstöden 
vid bakåtlutning av Permobilens ryggstöd. Normalt är armstödens position cirka 90 grader ut 
från ryggen och brukarens kropp. Om denna vinkel skulle behållas konstant när ryggstödet 
lutas bakåt skulle brukarens armar så småningom stå mer eller mindre rakt upp i taket. En 
betydande andel brukare har inte tillräcklig armstyrka för att hålla armarna i en sådan 
ställning. Dessutom är det en onaturlig och tröttande ställning. För att åstadkomma en 
bekvämare position drar parallellgången armstöden neråt så att armstödens vinkel från 
horisontalplanet ändras långsammare än ryggens vinkel. För att uppnå en bekväm och 
anatomiskt god ställning bör armstödet behålla en näst intill horisontell vinkel mot golvet när 
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ryggstödet lutas tillbaka, men med en liten vinkling uppåt. Idag är vinkeln uppåt något för stor 
i liggande läge, se figur 60.  
 
Vid en liknande rörelse är det viktigt att tänka på att armen fortfarande får stöd på rätt ställe 
eftersom detta är armstödets huvudsakliga uppgift. Idag följer armstödet inte armen på ett 
fullgott sätt. När ryggstödet är bakåtlutat får armen inte det stöd den behöver och kan lätt  

 
Figur 60. Bakåtlutat ryggstöd. 

glida av armstödet eller hamna i en obekväm ställning. 
Att armstödet följer armens rörelse är också viktigt för 
att användaren skall nå manöverpanelen, vilket idag kan 
vara ett problem i bakåtlutade lägen. I figur 60 syns 
tydligt att armen glidit bak i ett läge där inget stöd 
längre ges och armen lätt kan falla ner bakom armstödet. 
Hade mannen på bilden styrt med hjälp av en handstyrd 
styrspak så hade han inte nått den från detta läge. 

 

 
Figur 61. Ledat armstöd. 

Under avsnittet grundställningar konstaterades ett behov 
av att kunna fälla upp armstöden i ett mer aktivt läge 
även när ryggen är bakåtlutad. Exempelvis behöver 
användaren kunna få stöd för armar och bok vid läsning. 
Problemet med nedglidning skulle kanske kunna lösas 
genom en urgröpning bak på armstödet eller med en led 
som i figur 61. 

 
Figur 61 visar också en led vid manöverpanelen. Tidigare har beskrivits att vissa användare 
kan ha problem då de ej kan se manöverpanelen i bakåtlutat läge. Om denna vinklades uppåt 
något skulle saken förbättras. 
 
När en automatisk nedfällning av armstödet byggs in måste klämrisken och behov av 
eventuellt skydd, analyseras. Om armstödet skall vara möjligt att röra i tre dimensioner, vilket 
föreslås i nästa stycke, måste det vara klämsäkert i många olika positioner. 
 
Invinkling 
Att sitta med armarna pekande rakt framåt som i dagens konstruktion, är inte en naturlig 
ställning. Sällan sitter någon på det sättet som självvald ställning. Vid avslappnade positioner 
är armarna naturligt en aning invinklade mot kroppens mittlinje. I vissa fall kan det dock vara 
fördelaktigt att sitta med armarna rakt framåt. Denna ställning drar bak axlarna och kan därför 
resultera i en mer öppen och upprätt sittposition. I längden genererar ställningen dock 
muskeltrötthet. Dessutom är det inte alla användare som klarar av en sådan ställning 
(Engström, 2002), (Mailkontakt, personal HMC Dalarna, 2007-04-16). Permobil skulle därför 
behöva erbjuda möjlighet till större variation av armstödspositionen. 
 
Det finns också Permobil-användare som sitter med händerna i knäet eftersom armstöden är 
placerade i en så onaturlig ställning. Endast en invridning av armstödet skulle emellertid 
fortfarande vara en onaturlig rörelse som skulle resultera i en slitsam ställning. En sådan 
ställning skulle heller inte ge mycket stöd eftersom armbågen skulle ligga kvar i ett läge 
alltför långt bak. För att ge ett effektivt stöd framåt behöver stödpunkten flyttas både inåt och 
framåt. Därför fordras en mer organisk rörelse. En sådan rörelse skulle kunna framkallas med 
hjälp av en arm som svängs runt enligt figur 62. Armen skulle dock behöva utformas på ett 
annorlunda sätt för att inte krocka med ryggstödet. Att skapa en rörelse som följer 
människokroppens förutsättningar i tre dimensioner är ett komplext uppdrag. 



44 

 
Figur 62. Invinkling av armstöd. 

 
Fenomenet att lägga armarna i kors genererar en uppsträckning i överkroppen och av 
ryggkurvaturen. Ett substitut för den som inte kan utföra detta, kan vara att lägga upp ena eller 
båda armarna på en stödyta framför sig, exempelvis ett bord (Engström, 2002). Av dessa 
anledningar är ett invinklingsbart armstöd mycket önskvärt eftersom armstödet då skulle 
kunna fungera istället för ett bord. Fördelen med armstödet istället för ett bord är att ett bord 
lätt hamnar i vägen medan armstödets tanke är att det skall följa armens positioner. 
 

 
Figur 63. Mittstyrning 

Ställningen som killen i figur 65 har är vanlig, att armstödet ofta 
används endast för att vila armbågen på (Muntlig kontakt, HMC 
Sundsvall, 2007-04-03). Ett invinklingsbart armstöd skulle kunna ge 
stöd för hela armen även om användaren väljer att ha styrenheten i 
mitten av stolen.  
 
En invinklad armposition skulle förmodligen hindra tendensen till att 
falla framåt. Ett stöd som fälls in framför kroppen kan stödja upp 
närmare angreppspunkten för kroppens egen tyngdkraft. Om  

armstöden är positionerade längs sidorna som i dagsläget, hamnar den uppåtstödjande kraften 
utanför och bakom kroppens tyngdpunkt, såsom synes i figur 64a och b. Detta ger inte 
tillräckligt stöd för att hålla överkroppen uppe. I längden drabbas användaren av 
muskeltrötthet och faller framåt som i figur 64c. Om armarna kan vinklas in så kan kraften 
fördelas bättre över armstödet samt att stödet hamnar närmare kroppens tyngdpunkt och 
därmed kan motverka denna bättre, se figur 64d, e och f.  
 

   
a. Moment medurs. b. Kraften framifrån sett. c. Resultat av momentkraft och muskeluttröttning. 

   
d. Invinklade armar  

    fördelar kraften. 

e. Kraften fördelad på  

    underarmen. 

f. Kraften fördelad på underarmen.  

    Sett från sidan. 

 

Figur 64. Kraftfördelning för olika armstödspositioner.                                
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Infällningsmöjligheten skulle behöva kunna ske hela vägen in så att armen är invinklad 90 
grader från neutralläge, för att ge fullständiga stödmöjligheter. Vissa användare som har ett 
bord som stödyta sitter med armen i sådant läge för att få ordentligt stöd (Muntlig kontakt,  

 

personal HMC Sundsvall, 2007-03-26). 
 
En lösning för att kunna vinkla in armstödet kunde vara att ha en 
armstödsplatta med två plattor ovanpå varandra, varav den ena var 
invinklingsbar såsom i figur 65. 
 

Figur 65. 

Tvåskiktat stöd. 

En svårighet i samband med infällningsmöjlighet för armstödet, är vad som händer med 
manöverpanelen. Om panelen följer med i rörelsen blir styrningen väldigt ologisk eftersom 
styrspaken pekar åt ett annat håll än rullstolen styr. För vissa användare går detta bra, för 
andra blir det för svårt (Muntlig kontakt, personal HMC Sundsvall, 2007-03-28). Ett 
alternativ skulle kunna vara att fästa styrspaken på en snurrplatta så att spaken alltid pekar åt 
det håll som rullstolen styr. 
 
RS-stolen har en möjlighet till invridning av armstödet. Detta sker med hjälp av två leder, se 
figur 66. I konstruktionen finns en led vid handleden som gör att styrspaken kan återfå sin 
ursprungliga riktning. Dock får en ansträngd armposition om dessa leder skall styra. 
Rekommendationer finns för att handleden ej skall ha en större vinkel än 30 grader från sitt 
ursprungliga läge i samma riktning som underarmen (Malluin & Wilbrand, 2004). Figur 66 
visar att handledsvinkeln blir för stor. Armbågen kommer också för långt fram med denna 
lösning. En armbågsplacering så långt fram skulle kräva en höjning av armstödet enligt 
figurtext. Resultatet av dessa två leder blir att användaren placerar underarmen som den 
gråskuggade positionen i figur 67. Detta ger ett ofullständigt stöd för underarmen. En naturlig 
position vid exempelvis datorarbete visas i figur 68 där vinklarna är lite mjukare. Om det är 
möjligt att placera handleden i linje med underarmen är detta rekommendationen (Malluin & 
Wilbrand, 2004). 
  
Vyer över armstöd och ryggstöd, sett uppifrån.                 

  

  

  

 

 

Figur 66. Ledat armstöd.RS-stol. Figur 67. Armposition Figur 68. Ledförslag. 

       
Fälla undan 
Enligt Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation skall armstöd på ett eller annat sätt kunna 
avlägsnas när det är i vägen. Detta kan vara situationer såsom i- och urstigning, att kunna köra 
intill ett bord med mera. Dagens alternativ att fälla armstödet uppåt för att kunna komma intill 
saker skapar problem genom att styrpanelen placeras i en position som gör den obrukbar för 
användaren. Förutom detta saknas spärr för det uppfällda armstödet så det kan lätt falla ner av 
sig självt vid gungning av stolen. Dessutom är armstöden svåra att nå i uppfällt läge och vissa 
användare kan därför inte få ner armstödet på egen hand. Armstöden bör gå att nå ordentligt i 
alla lägen, även med vissa användares nedsatta rörlighet och muskelstyrka i beaktning. 
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Styrenheten 
Förutom att hålla upp och ge stöd år armarna, har dagens armstöd en ytterligare uppgift i att 
hålla styrenheten. Några problem i samband med styrenheten har redans nämnts, däribland att 
den försvinner ur räckhåll när armstödet fälls undan och problemet med riktning vid 
invinkling. Ett annat problem är att manöverpanelen sticker ut längre än armstödet och kan 
vara i vägen vid olika situationer. Om invinklingsmöjlighet byggs in kan styrenheten bli ett 
problem. 
 
Vid användning av problemlösningsmetoden avskalningsmetod för designproblem, valdes 
styrenheten bort från armstödet. Metoden går ut på att endast en huvudfunktion får väljas. 
Detta är för att frigöra konstruktörens tankar från att haka upp sig på befintlig 
konstruktionslösning. Att bortse från infästningen för manöverpanelen fäster koncentrationen 
på huvuduppgiften att stödja användarens armar. Flera alternativa placeringar av styrenheten 
finns. Sambandet med armstöd ligger i att armen behöver vara understödd vid manövrering 
för att undvika förslitnings- och belastningsskador. 
 
Principer 
* Huvuduppgiften är att stödja användarens armar i en god position. 
* Styrenhet och armstöd måste gå att fälla undan. Styrenheten behöver ändå vara nåbar. 
* Parallellgången mellan arm- och ryggstöd är bra, men armstödet skulle behöva stanna mer  
  horisontellt med golvet.  
* Möjlighet till invinkling av armstödet skulle ge ergonomiska fördelar. 
* Armstödet måste följa armbågen vid rörelser, för att behålla räckvidd till styrenhet samt  
  förhindra belastnings- och förslitningsskador. 
* Användaren bör själv kunna nå och uppbåda tillräcklig kraft för att fälla tillbaka  
  armstödet till normalposition. 
 
Tekniklösningar 
För att lösa problemet att effektivt kunna få undan styrenheten, men fortfarande ha den inom 
räckhåll finns ett flertal alternativa lösningar. Ett alternativ till dagens konstruktion vore att 
den manuella undanfällningen av armstödet skedde neråt istället för uppåt. Om räckvidden 
kontrolleras på rätt sätt så skulle detta innebära att styrenheten kan fällas undan så att den inte 
är i vägen samtidigt som användaren fortfarande kommer åt att manövrera sin stol och till 
exempel kan köra intill ett bord. 
 
Ett alternativ är att placera styrenheten på en egen arm som kan fällas oberoende från 
armstöden. Ett exempel på en sådan finns i figur 69. 

 
Figur 69. Minicrossers nedfällbara styrpanel.  

 
På marknaden finns också styrning via pedal på fotplattan. Detta är främst för människor som 
har svårt att styra med hjälp av de övre extremiteterna (Forum för funktionshindrade, 2007-
05-24). Andra möjliga infästningar för styrenheten skulle kunna vara en böjbar arm som 
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kommer snett uppifrån, bakifrån eller snett nerifrån, kanske en utdragbar arm. En infästning i 
form av en svanhals skulle kunna ge flexibilitet att själv bestämma och variera styrspakens 
placering. Dock behövs en anordning som håller panelen i ett stabilt läge och den behöver 
placeras med understöd för armen. En svårighet kan vara att vissa användare kan ha svårighet 
att dra armen dit den önskas.  
 

 

För att fälla undan armstöd finns ett antal lösningar. 
Bussar och tåg ger ofta möjlighet att fälla undan 
armstöden neråt. Ett exempel visas i figur 70. Genom 
att dra armstödet uppåt frigörs en spärr och armstödet 
kan fällas ner tills det tar emot sitsen. I övre läget 
fastnar armstödet så snart det dragits förbi spärrläget 
(Observation Linje 100 Kustbussen, 2007-03-28). Figur 70. Fällbart armstöd, Kustbussen.  
 
På den tidigare nämnda Forma-stolen från RVS-rehab finns armstöd som går att fälla ner 
bakåt. En spak eller paddel trycks ner så att en spärr avlägsnas och hela armstödet faller runt 
axeln det sitter fast på och blir hängandes neråt, se figur 71. Något att tänka på vid liknande 
lösningar för en Permobil, är var styrspaken tar vägen och om den håller för liknande 
fällningar. Skall styrenheten fällas med i en liknande fällning bör en viss tröghet eller  

 

dämpningsfunktion byggas in. En annan faktor 
att ta hänsyn till är att användaren själv bör 
kunna nå och uppbåda tillräcklig kraft för att 
själv fälla tillbaka armstödet till normalposition. 
 
Höjd-justeringen för armstödet på stolen i figur 
71 fungerar med hjälp av en gasdämpare, precis 
som på sitsen hos en vanlig skrivbordsstol. 

Figur 71. Fällbart armstöd från RVS-rehab. 
Koncept och idéer 

   

För kombinerade möjligheter att fälla armstödet i xy-led 
samt vinkla in stödet krävs en ny konstruktion. Ett 
koncept var lösningen i figur 74. Genom kuggmönstret 
på ytorna kan armstödet låsas i olika lägen och därmed 
fällas och vinklas nästan steglöst. Den mittre delen kan 
glida och läget låses genom att denna trycks mot en av 
kuggytorna. Den yta som inte är låst för tillfället kan 
vridas. 
 
Denna lösning arbetades inte vidare med. Lösningen 
måste vara mer komplex eftersom armstödet vid 
invridning annars krockar med ryggstödet, vilket visas  
i figur 64. 

Figur 74. Kugglåsning. 

 

 
Figur 75. nedfällningskonstruktion 

Ett tidigt förslag i arbetet, för xy-rörelsen syns i figur 75. 
Tanken är att staget mellan sits och armstöd är ledat i 
bägge infästningspunkterna och därmed kan vikas in så att 
armstödet fälls ner såsom pilarna och det gråskuggade 
stödet visar. Med denna funktion skulle stödet samtidigt 
flyttas en bit uppåt, vilket skall visa sig fördelaktigt. 
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Figur 76 visar en liknande lösning med en gasdämpare 
och en extra led. Gasdämparen strävar efter att hålla upp 
stödet i normalläge och att trycka ner det efter en viss 
passerad gräns. Detta sker med hjälp av den extra leden. 
Nackdelen är att inget mellanläge finns mellan de två 
ytterlägena. 

Figur 76. Dubbelledad gasdämpare.  

 
Armstyrka och precision 
Vid utveckling av ett manuellt nedfällbart armstöd behöver hänsyn tas till att så stor andel 
användare som möjligt skall kunna fälla undan och fälla tillbaka armstödet på egen hand. 
Armstödet skall klara att stödja upp överkroppen, men även situationer som kräver mer. I ur- 
och istigning använder en andel brukare armstöden som stöd för att lyfta upp i princip hela 
kroppstyngden (Sjukgymnast LVN 2007-04-13). Samtidigt måste användaren kunna uppbåda 
styrka nog att fälla armstödet på egen hand. Olika tekniska lösningar finns för att låsa och 
frikoppla fällningsmöjligheter. I vissa fall kan extern kraft behövas för att lyfta upp armstödet 
till sin ursprungsposition. 
 
De anatomiska förutsättningar som finns att ta hänsyn till är mångfaldiga eftersom 
användargruppen varierar så stort. För användare av eldrivna rullstolar finns inga generella 
värden för armkraft. Saker som spelar in är oförmåga att kontrollera sina rörelser eller brist i 
själva muskelstyrkan (Mailkontakt, arbetsterapeut LVN, 2007-04-16). Spasticitet kan hindra 
möjligheten, smärta kan också vara en anledning som gör styrning omöjlig (Mailkontakt, 
personal HMC Sundsvall 2007-04-16). Precision kan vara svårt eftersom en del användare rör 
hand, underarm och överarm som ett paket. Kraften kan då bli ryckig, för stor eller för liten 
(Mailkontakt, sjukgymnast LVN, 2007-04-13).  
 
Ett alternativ som kom upp i arbetet med konstruktionen var att hjälpa uppfällningen av 
armstödet med en låsbar gasdämpare. Det skulle innebära att en viss kraft behöver uppbådas 
för den manuella nedfällningen. Då är det viktigt att uppskatta hur stor kraft en användare kan 
uppbåda. Genom att utgå från massan hos en frisk människa kan den sammanlagda kraften av 
hand och underarm beräknas. Utifrån detta fås ett teoretiskt värde helt oberoende av övriga 
nämnda faktorer. 
 
Generella värden för armmassa procentuellt av total kroppsvikt, uppgår till 2,7% för överarm, 
1,5% för underarm och 0,6% för hand (Heijne Wiktorin, 1982). Genom att räkna för en 
medelamerikansk man, Average Joe, såsom tidigare i rapporten, används en kroppsmassa på 
78,4 kg (Dreyfuss, 2002). Teoretiskt ger detta en kraft på knappt 16,5 N som kan appliceras 
längst ut på armstödet genom att trycka ner med hand och underarm.  
 
För att ta hänsyn till användare som har svårt med precisionsrörelser kan en skålning av 
armstödet vara till hjälp, se figur 72 och 73. Skålningen gör det lättare att hålla kvar armen 
och det blir lättare att trycka ner armstödet med precision om den sitter fast bättre vid armen. 
Nackdelen är att kanterna blir obekväma och skavande i andra lägen än när armen ligger 
precis centrerat i det urgröpta armstödet. Eftersom vissa brukare endast stödjer armbågen på 
armstödet kan detta vara negativt. Om armstödet går att röra mer organiskt med invridning, 
löses det genom att armpositionen kan varieras och fortfarande vara centrerad i skålningen. 
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Figur 72. Skålat armstöd.  Figur 73. Skålat armstöd 

 
Mekanism 
Utifrån de olika koncepten och idéerna fortsked arbetet vidare med konceptet med nedfällbart 
armstöd som också fungerar som infästning för styrenheten. Att direkt konstruera ett system 
med rörelse i tre dimensioner är ett komplext uppdrag. Därför påbörjades arbetet med 
armstödskontruktionen genom att koncentreras på rörelsen i xy-planet medan 
invinklingsmöjligheten lämnades till senare. Förutom invinklingsmöjligheten skulle det 
förmodligen behövas även en möjlighet att kunna flytta ut stödet en aning för att komma förbi 
eventuella hinder och kunna fälla ner armstödet hela vägen. 
 
Den första parametern att ta hänsyn till var kopplingen mellan ryggstöd och armstöd, som 
skulle generera en nedvinkling av armstödet samtidigt som bakåtlutningen av ryggen skedde. 
Efter arbete med trådmodeller och olika idéer bestämdes det vara fördelaktigt att arbeta med 
gasdämpare, ställdon och en parallellgång i form av en båge mellan sits och ryggstöd. Denna 
båge skulle även svara för att rygglidningen fungerade. 
 
För att kompensera för problem med räckvidd till styrenheten behövdes även en funktion som 
gjorde att armstödet, vid utsträckning av armen, flyttade sig uppåt på ryggen. Både vid den 
automatiska nedvinklingen vid ryggvinkling, och vid den manuella, tappar handen räckvidd, 
vilket tidigare nämnts. Delvis beror detta på en förkortning lik vad som tidigare förklarats i 
samband med böjning och sträckning, delvis beror det på hur underarmen är fäst i armbågen, 
se figur 77. För armstödets klättring på ryggen övervägdes en idé med kuggspår, vilken sedan 
ersattes med glidskenor. 
 

  
Figur 77. Arm i böjt och utsträckt läge. 

 
Bågkonstruktionen som arbetades vidare med hade fördelen att en glidfunktion för armstödet 
kunde byggas in så att stödet hela tiden följde armbågen. Finns ordentligt stöd för armbågen 
räcker det även för att hålla upp överarmen i bakåtlutat läge. 
 
För att förenkla för modularisering så att kompabiliteten mellan olika modeller ökas samt att 
gott utrymme finns för att fästa tillbehör, drevs idén att använda ett stativ för att fästa 
ryggstöd och sits i varandra. Detta stöd skulle då också kunna användas för att fästa tillbehör 
i. En jämförelse gjordes med SJ:s tågstolar som glider framåt istället för att luta ryggen bakåt. 
RS-stolens sitsplatta är monterad på en båge som även har en koppling till ryggstödet. 
Konstruktionen gör att sitsen rör sig framåt och uppåt samtidigt som ryggstödet lutas bakåt. 
Rygglidning finns på stolen och gör att ryggstödet flyttas neråt i rörelsen. Sitsens rörelse är 
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fördelaktig eftersom tyngdpunkten behålls relativt centrerad i stolen och stabiliteten 
därigenom ökar. Rörelsen uppåt får inte bli för stor eftersom den motverkar stabiliteten. 
 

 
Figur 78. Påverkan av stagets vinkel, på fällningen, 

vid bakåtlutning av ryggstöd. 

Med bågkonstruktionen krävs ett stag som 
håller upp armstödet. Vinkeln på detta stag 
påverkar den automatiska nedfällningen av 
armstödet enligt figur 78. Även vinklar i 
bågens infästning samt grundinställning för 
stödet kommer att ha inverkan på rörelsen.  
 
För att kontrollera att mekanismen genererar 
en korrekt rörelse gjordes trådmodeller i 
Solid Works. I den tvådimensionella 
modellen bestämdes lämpliga punkter för 
leder och infästningar i konstruktionen. När 
trådmodellen stämde överens med önskad 
rörelse gjordes en assembly av 
färdigmodellerade delar. En CAD-modell 
gjordes över hur prototypen för 
armstödsrörelsen skulle kunna byggas. 
 

 

Under arbetet med mekanismen drevs även 
arbete med lösningar för diverse möjliga sätt 
att låsa och frikoppla låsningar. Paddlar eller 
spakar är enkelt manövrerade och föreslogs 
för ändamålet. Även infästningar för diverse 
komponenter eftersöktes. En fördelaktig 
infästning mellan stag och båge skulle kunna 
vara ett cykelfäste, se figur 79. 

Figur 79. Fästning av stag på båge.  

Cykelinfästning.  

 
Utifrån 3D-modellen kommer företaget att arbeta vidare med konstruktionen. En prototyp 
kommer att göras och konstruktionen fortsätter som en del i konceptarbetet och 
utvecklingsarbetet med den nya generationen Permobiler. 
 
Vid detaljkonstruktion av armstödet behöver fler faktorer specificeras, såsom önskad 
variation i gradantal för nedvinkling av armstödet. Kraftberäkningar och FEM-analys behöver 
också göras.  
 
I nästa steg bör hänsyn tas till olika tillbehör som behöver kunna fästas på ryggen. När 
grundkonstruktionen för armstödet är planerad så att infästningar och rörelsemönster fungerar 
som önskat, måste alla delar placeras på ett sådant sätt att ingenting sitter i vägen för något 
annat. 
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Slutsats 
De viktigaste faktorerna att åtgärda har i detta arbete visde sig vara följande; 
 
* Kontur och eftergift på dynor för ett gott sittande utan trycksår eller smärta. 
  Viktigt är att korsben, korsrygg och sittbensknölar får ordentligt med plats så att användaren  
  positioneras längst bak mot ryggstödet.  
* Armstödet måste följa armbågen i alla lägen för att undvika förslitningsskador i  
   skulderpartiet och behålla räckvidden till manöverpanelen. 
* Manöverpanelen bör kunna nås även i undanfällt läge. 
* Armstöden bör kunna vinklas inåt och användas som stöd där. 
* Nackstöd och tillbehör måste kunna styras oberoende av ryggstödet samt följa med i  
   rörelser. Nackstödet bör ha en form som följer nackens linjer. Det bör ha god bredd och  
   invinklade kanter för att stödja huvudet i sidled. 
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