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Förord 
Detta projekt har genomförts som ett examensarbete för civilingenjörs utbildningen Maskinteknik 

med inriktning ergonomidesign på Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare för arbetet har 

varit Sharpman Engineering beläget i Hogstad. Sharpman Engineering är ett utvecklingsföretag som 

utvecklar nya produkter samt har en tillverkningsavdelning. De producerar sina egna produkter och 

har legoproduktion. Företaget har en bred och djup kunskap som har använts flitigt genom 

examensarbetet.  

Examensarbetet har bedrivits VT-10 och har varit en väldigt intressant resa för både mig och det nya 

hjälpmedlet. Jag vill tacka Åsa Wärnberg som har varit handledare ute på Sharpman för all hjälp och 

uppmuntran. Niclas Rydmark, VD för Sharpman, ska ha ett stort tack som har gjort detta projekt 

möjligt att genomföra. Vill även passa på och tacka Håkan Jeresta, konstruktör på Sharpman som, 

har bistått med många bra idéer och synpunkter på utvecklingsarbetet av hjälpmedlet. Ett stort tack 

även riktat till övrig personal på Sharpman Engineering som har fått varit med i tester och varit 

bollplank. 

Jag vill även tacka Simon Schütte, handledare och examinator på Linköpings tekniska högskola, som 

har varit min trygghet, som alltid ställt upp när det har uppstått frågetecken som har behövts rätats 

ut till utropstecken.  

Linköping, 10-06-15 

Magnus Gyllenbreider 
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Sammanfattning 

Denna rapport är slutresultatet av ett examensarbete utfört hos och för Sharpman Engineering 

beläget i Hogstad. Sharpman Engineering är ett litet utvecklande och producerande företag som 

tillverkar och ritar allt ifrån tunga timmersläp till hjälpmedel för handikappade barn och ungdomar. 

Uppgiften har varit att ta fram ett koncept för att underlätta uppresning ifrån en sittande till stående 

position för äldre och de som har problem med knä och rygg. Slutresultatet vill företaget utvärdera 

vidare och sedan producera en förserie. Målet är att kunna producera och sälja en ny fungerande 

produkt. 

För att få en överblick av vad som finns på marknaden gjordes en grundlig marknadsundersökning 

följt av en undersökning av befintliga patent så att inga direkta tydliga intrång skulle förekomma. 

Därefter genererades koncept utifrån en morfologisk matris som utvärderades grundligt. De koncept 

som gick vidare byggdes i småskaliga modeller som hjälpte till i tankearbetet. 

De koncept och idéer som vidareutvecklades byggdes sedan till fullskaliga prototyper av som 

funktionstestades och utvärderades på ett ålderdomshem av både brukare och personal. Därifrån 

tog det slutgiltiga konceptet form genom en detaljerad CAD-modell. Företaget har en önskan att det 

slutgiltiga konceptet ska byggas och fungera väl. Detta arbete ligger utanför examensarbetets gräns.  
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Abstract 

This report is the final result of the master thesis that have been done at  Sharpman Engineering. 

Sharpman Engineering is a small development and manufacturing company that produces and make 

drawings for everything from heavy duty log raft to aids for disabled people. The purpose have been 

to make one concept that make it easy for elderly and people having problem with knee- and back 

problem to stand up from a sitting position. The final result will the company have for further 

investigations and use for a pre-serial production with the goal to produce a new working product. 

 

To get an overview of what is on the market have a comprehensive survey has been done, followed 

by a survey on patent. This patent survey are for no intrusion on existing patents should occur and 

give new ideas. The next step was generate concepts from a morphological matrix that has been 

evaluated from knowledge and experience. The concepts that were interesting to work further on 

have been made as small scale models, and new thoughts and ideas grown from there. 

The concepts and ideas that have been further investigated have been built in large scale 

prototypes. These prototypes have been tested on users on a community centre for the elderly and 

the staff working there. The final result will be created as a final prototype. This is a wish from the 

company and lay outside the master thesis. 
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1 Inledning 

Denna rapport beskriver utvecklingen av ett uppresningshjälpmedel som riktar sig mot äldre 

personer och de som har knä eller ryggproblem. Rapporten kommer att beskriva alla steg i en 

utvecklingsprocess av en ny produkt, ifrån början till det slutgiltiga konceptet, som kommer stå som 

grund för en förserie.   

I detta kapitel redogörs bakgrunden till projektet, dess syfte, mål och avgränsningar. Läsaren får 

sedan följa utvecklingsarbetet genom alla steg  för att komma fram till det slutgiltiga konceptet. 
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1.1 Bakgrund 

Sharpman Engineering är ett företag  beläget i Hogstad, som ligger i Mjölbytrakten. Deras 

verksamhet är att ta fram hjälpmedel, smarta tekniska lösningar och de har även en 

produktionsavdelning.  De konstruerar allt ifrån doppskor till kryckor och käppar  till stora 

timmersläp. (Doppskon är den del på exempelvis käppen som är i kontakt med marken). Sharpmans 

kunskapsbredd ger möjligheten att få idéer och lösningar ifrån alla tänkbara områden.  

Sharpman Engineering har inlett ett nytt utvecklingsarbete av ett hjälpmedel som ska underlätta 

äldre personers tillvaro. Äldre har ofta stora problem med att resa på sig ifrån stolar på grund av 

minskad styrka samt försämrad rörlighet. Då de bor på ålderdomshem får personalen ge dem en 

hjälpande hand upp vilket kan innebära påfrestningar på personalen då det är många brukare som 

behöver hjälp. För att äldre ska kunna bo hemma längre behöver de klara av sin vardag lite lättare 

och då är ett uppresningshjälpmedel till stor  hjälp. Det är även stärkande för deras eget 

självförtroende och egna säkerhetskänsla att de kan klara av att ställa sig upp själva ifrån sin stol. 

Utvecklingen av ett sådant hjälpmedlet hade redan börjat genom undersökningar på hur armstödens 

utformning kan ha en positiv effekt på hur lätt det är att resa sig ifrån en stol hade genomförts. 

Företaget har även undersökt hur sitthöjden möjliggör en lättare uppresning.. Tester visar att dessa 

parametrar hjälper till i viss grad men det behövs mer hjälp för många brukare.  

Sharpman vill ta fram ett nytt hjälpmedel för de äldre som underlättar uppresning. Arbetet ska 

mynna ut i ett slutgiltigt koncept där resultatet ska ligga till grund för en förserie som ska utvärderas 

grundligt för att sedan kunna förbättras och slutligen bli en produkt som kommer att säljas i stor 

skala.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att hjälpa människor med uppresningssvårigheter att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna resa sig obehindrat. Självklart följer frågan, går det att hjälpa dessa människor med hjälp av 

ett hjälpmedel?  Målet är att ta fram koncept som leder till att nya idéer kan utvecklas, men 

framförallt till att ta fram ett slutgiltigt koncept som  i sin tur ska ligga till underlag för produktion av 

en förserie.  

För att kunna uppnå det önskade slutresultatet behövs det delmål som möjliggör att en 

fortskridande produktutveckling kan hållas levande. De delmål som har satts upp är ; 

 En marknadsundersökning utav dagens befintliga uppresningshjälpmedel 

 Idégenerering  

 Småskaliga funktionsmodeller 

 CAD-modell 

 Fullskaliga funktionsmodeller 

 Utvärdering av funktionsmodeller 

 Slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet ska uppfylla kravspecifikationen som bygger på användarstudier och krav 

som satts av Sharpman Engineering. Se bilaga A för kravspecifikation 
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1.3 Avgränsningar 

Då det finns en tidsbegränsning är det viktigt att kunna fokusera på en slutlösning. Detta görs genom 

att ta med allt ifrån början och sedan begränsa av koncepten hela tiden under projektets gång. 

Slutresultatet skall enbart behandla ett koncept som ska ligga till grund för utseende och 

grundfunktion hos ett koncept. Det ska vara ett underlag till en förserie.  

Se bilaga B för tidsplan. 
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2 Teori  

För att kunna utveckla ett hjälpmedel som används både av brukare och personal behövs teori som 

behandlar en metod för utveckling. Utformningen av hjälpmedlet är anpassat för människor samt att 

det inte är skadligt.  
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2.1 Metodteori 

Metoden som har används i huvudsak är French´s modell som beskriver huvuddelarna i 

designprocessen. Valet av metod grundar sig i att det är bra med att det finns delar i modellen som 

inte enbart är hur man ska arbeta, utan att eftertanke ska ges efter varje process och reflektera över 

resultatet. Hur modellen kommer presenteras samt hur den implementeras i arbetsprocessen 

kommer tas upp i metodkapitlet. 

2.1.1  French´s design modell 

I den schematiska bilden [Fig.1]  över Frenchs modell är cirklarna tillstånd som är uppnådda och 

rektanglarna aktiveter. Metoden beskrivs ordagrant steg för 

steg. 

Processen börjar med ett initialtillstånd som är ett behov,  den 

första design aktiviteten är en analys av problemet.  

Analysering av problemet är en liten med viktig del av hela 

processen. Resultatet av detta är utlåtande av problemet och 

det kan ha tre element. 

1. En konkret beskrivning av problemet 

2. Avgränsningar på slutresultatet 

3. Vilken spetskompetens som behövs 

Dessa tre element motsvarar målen, avgränsningar och 

kriterier av projektet. 

Konceptframtagning, denna fas tar analysen av problemet och 

genererar breda idéer och förslag till problemet. Denna fas 

ställer högst krav på designern, och ger mest utrymme på 

förbättringar. Det är även i denna fas som ingenjörsarbete, 

praktisk kunskap, produktionsmetoder och marknadsaspekter 

måste föras samman. Här slås även de mest viktiga besluten 

fasts.  

 Vidarutveckling av koncept, denna fas utvecklar koncepten 

och går in mer på djupet. Om det är fler än ett koncept görs 

ett slutgiltigt val om vilket som ska gå vidare. Slutprodukten av 

denna fas är ofta ritningar eller dylikt. Det är (eller ska vara) en 

mängd av återkoppling och respons till konceptframtagningsfasen.  

Detaljutformning,  är den sista fasen där många men små och betydelsefulla punkter kvarstår att 

bestämma. Kvaliteten av denna fas måste vara hög, annars kan förseningar, dyra efterdyningar eller 

även haveri uppstå.  

 (French, 1999) 

I metodkapitlet presenteras hur denna metod implementeras. 
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2.1.2 Morfologisk matris 

En morfologisk matris är en organiserad metod som ger designers möjligheten att bygga olika 

koncept genom att välja olika lösningar på delproblem. Möjligheten att skapa helt nya produkter 

eller lösningar som inte varit självklara innan. Stegen för att skapa den morfologiska matrisen är: 

1. Lista produktens kärnfunktioner 

2. För varje kärnfunktion, lista de olika medel som uppfyller funktionen 

3. Identifiera möjliga kombinationer av medel som löser produktens funktion. 

När dessa steg är utförda itererar man punkt nr.3 till det att inga fler koncept kan skapas.  Denna 

metod är överskådlig då man kan se vilken ”väg” ned genom matrisen som har tagits för att skapa de 

olika koncepten.  

(Shetty, 2002) 

2.1.3 Osborn´s checklista 

Osborn´s checklista är till för att man ska få nya tankar runt en produkt, idéer som inte skulle tänkts 

på kan väckas till liv genom att gå genom dessa punkter: 

 Hur kan man tillämpa och använda produkten? 

 Modifiera? Kan formen, färg, material eller fokus på produkten ändras? 

 Förstora? Kan nya funktioner läggas till? Kan det göras längre, tjockare och högre? 

 Substitut? Vem annars kan använda produkten? Vad kan användas istället?  

 Placera om? Kan delar byta plats med varandra? Kan det positiva ändras till negativt? Ett 

annat mönster? 

 Kombinera? Kan olika komponenter eller idéer kombineras? Finns det en kompromiss? 

Kan det blandas? 

(Shetty, 2002) 

2.2 Antropometri   

Då ett hjälpmedel utformas är det oumbärligt att först beakta vilka mått som är relevanta. Då ett 

hjälpmedel ska undersökas som ska användas till människor måste en undersökning om vilka mått 

som är relevanta att tas i beaktning. Antropometrin började användas inom rasbiolgin för att 

registrera mått på skelett samt mått på kroppen av levande människor.  

För att anpassa arbete och arbetsmiljön till människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar 

är detta ett bra hjälpmedel.   

(Nationalencyklopedin) 
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Då mätning ska utföras på kroppen sker det antingen genom rena mekaniska mätverktyg som mäter 

det kortaste avståndet mellan de två punkter som är intressanta. En metod som är användbar då 

den är billig och smidig är en vägg med rutmönster där rutorna har en förutbestämd storlek. Med 

lätthet kan mått tas fram genom avläsning på rutmönstret vilket är flexibelt. Det finns många 

mätverktyg som t.ex. mätstickor, skjutmått och måttband. Mer avancerad mätutrustning kan 

behövas då storlekar, former och vinklar behöver mätas.  

Med modern teknik som kameror av still- och rörlig bild går med lätthet att ta fram mått o.s.v. 

genom att t.ex. ha ett referensmått bredvid det som ska mätas. Annan teknik som går att använda är 

laser och liknande utrustning som olika typer av röntgen.   

(John A. Roebuck,jr, 1993) 

Då utformningen av t.ex. en ny möbel som ska passa en stor del av populationen genomförs behövs 

det ett mått på hur stor del som ska kunna utnyttja möbeln. För att det ska vara användbart för den 

stora massan designas möbeln så att 90% av populationen kan använda den väl. Det sägs att man 

har 5%il nedåt och 95%il uppåt. Med percentil menas vilket värde som antas under eller över  ett 

visst procenttal av undersökning av en variabel. Då en percentil ska räknas används formeln 

        , där    är percentilen som är intressant, m är medelvärdet, z är en konstant som är 

given för den önskade percentilen som återfinns i statistiktabell och SD är standardavvikelsen.   

(Pheasant, Haslegrave, 2006) 

2.3 Sittplatsutformning  

Huvudmålet med en sittplats är att ge stöd för kroppen i en ställning som är: 

 Komfortabel över en viss tidsperiod 

 Bra ur ett  fysiologiskt   

 Lämplig för uppdraget eller aktiviteten i fråga 

Alla sittplatser är obekväma efter en viss tid, men vissa blir obekväma fortare än andra, och på vissa 

sittplatser upplever vissa personer en högre grad av obekvämhet än andra. Komfort kan också vara 

influerad av uppgiften eller aktiviteten som användaren gör under tiden den sitter. Med andra ord; 

komfort beror på interaktionen mellan sittkarakteristik, brukarkarakteristik samt 

uppgiftskarakteristik.   

Om kroppen inte får tillräckligt med stöd från sittplatsen, kommer brukarens hållning upprätthållas 

genom brukarens muskler. Om sittplatsens utformning inte passar brukarens form och storlek kan 

ökat tryck på mjuk vävnad på kroppen uppstå som inte är gjord för att ta denna belastning. En 

vanligt förekommande orsak till obehag är en hög eller hård kant i framkant på sitsen, som skapar 

ett tryck på undersidan av låren, och detta obehag förstärks om sitsen är för hög för brukaren. Om 

musklerna måste vara aktiva och/eller ett tryck på musklerna finns leder det  till att det kan hämma 

blodcirkulationen som leder till att anklar och fötter kan svälla.  

Uppgiftskarakteristiken är lika viktig, de visuella och fysiska kraven på uppgiften är starkt inflytande 

på sittställningen. Sittplatsen ska alltså ge det stöd för kroppen som behövs för att klara uppgiften.  
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När man designar en sittplats är det viktigt att stödja ländryggen i dess neutralposition utan att 

muskler behöver användas. På detta sätt tillåts brukaren inta en position som är både fysisk 

tillfredställande samt komfortabelt avslappnad.  Generellt uppnås detta genom: 

 Ett ryggstöd som har en vinkel större än 90° mot sitsen som gör att brukaren får en 

halvliggande position, samt att höftens vinkel är över 90° och en del av överkroppens 

vikt kan upptas av ryggstödet 

 En sits som inte är för låg eller djup 

 Ryggstödet ska forma sig efter brukarens ländrygg.  

(Pheasant, Haslegrave, 2006) 

2.4 Antropometriska aspekter på en sittplatsutformning 

För att få en stol som har stor bredd på användarvänligheten måste de fysikaliska måtten som är 

normalt för brukare beaktas. För att få en känsla och även vissa riktlinjer för vilka mått som gäller 

kommer i detta stycke de huvudsakliga måtten och vinklarna presenteras.  

2.4.1 Sitthöjd 

Om höjden på sitsen överskrider höjden till knävecket på brukaren, kommer ett tryck uppstå på 

undersidan av låren. Detta tryck resulterar i minskad blodcirkulation vilket kan leda till uppsvullnad 

av  ben och fötter samt att de kan somna och då väcka obehagliga känslor. Om höjden minskas 

kommer brukaren att (a) spänna ryggraden mer, (b) uppleva större problem att resa och sätta sig 

upp och (c) behöva större benutrymme. Generellt är den optimala höjden runt den höjd som är upp 

till knävecket. Ett riktvärde är 380-400mm, det är en bra kompromiss som fungerar väl. Om 

sitthöjden behöver vara högre, om t.ex. höjden måste anpassas till ett visst bord så kan man 

avhjälpa de problem som uppstår genom att korta sittdjupet och runda av framkanten av sitsen för 

att minimera trycker på låren.  

2.4.2 Sittdjup 

Om djupet ökas kan inte brukaren använda ryggstödet effektivt utan oacceptabla tryck på baksidan 

av knän eller att luta sig bakåt utan ordentligt stöd för ryggslutet. Riktvärdet på sittdjupet är 435mm, 

det kan vara mindre, ner till 300mm. Den lägre gränsen sätts av sittbenen som får tillräckligt med 

stöd. Sittbenen är de ben som kroppen utnyttjar vid sittande. 

2.4.3 Sittbredd  

För att ge ett fullgott stöd behövs 25mm mindre på varje sida av den maximala bredden mellan 

höfterna, 385mm är tillräckligt. Finns armstöd på sidan måste det finnas plats mellan dem för de 

större brukarna ska kunna få plats. Höftbredden är 435mm på en kvinna (95%il) som är oklädd  så att 

i praktiken är ett mått på 500mm att föredra.  

2.4.4 Ryggstödsdimensioner  

Desto högre ryggstödet är, ju mer effektivt kommer det att ge stöd av överkroppens vikt. Det är 

önskvärt med mycket stöd, men i vissa omständigheter behövs istället andra krav på ryggstödet som 

t.ex. rörligheten på axlarna. För att ge ordentligt stöd för nedre delen av ryggen behövs 400mm 
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ryggstöd, för att ge stöd för axlar och övre delen av ryggen behövs 500-650mm. För att ge fullt stöd 

för hela ryggen inklusive huvudet och nacken behövs ett ryggstöd på 900mm.  

Det är nästan alltid önskvärt och i vissa fall nödvändigt att ryggstödet kan forma sig efter ryggraden 

för att ge ett positivt stöd för ländryggen. Formen på ryggstödet är antingen konvext eller har extra 

stoppning vid rätt position. Vid rätt position menas där händerna naturligt placeras på en ömmande 

rygg. Det är väldigt individuellt var och hur stort stödet ska vara. Framförallt äldre är känsliga för var 

stödet sitter, och bör därför vara justerbart. En rekommenderad höjd från sitsen, när den är 

nedtryckt ska vara 150-250mm  

2.4.5 Ryggstödsvinkel 

Vid ökad vinkel på ryggstödet gentemot sitsen tar ryggstödet upp mer vikt av överkroppen och därav 

minskar kraften mellan överkroppen och bäckenet. Om vinkeln ökas för mycket kommer det vara 

svårt att hålla kvar stussen på stolen då den horisontella kraftkomposanten ökar och vill trycka bort 

stussen från stolen. Det ökar även svårigheten att resa sig upp samt sätta sig ned, och det gäller 

speciellt äldre. En rekommenderad vinkel är 100°-110°. 

2.4.6 Sittvinkel 

En positiv sittvinkel (bakåtlutande) hjälper brukaren att hålla en god kontakt mot ryggstöder och 

motverkar även att man skall glida ur stolen. En större vinkel leder till att vinkeln mellan höften och 

överkroppen minskar, det blir även svårare för brukaren att resa sig upp. En bra kompromiss är en 

vinkel på 5°-10°.  

2.4.7 Armstöd 

Armstöden är till för att ge armarna stöd, samt att kunna vara till hjälp för uppresning och 

nedsättning. Det sistnämnda är viktigt för äldre och för kvinnor som är mot slutet i sin graviditet. Av 

observationer framgår det att en sittplats med armstöd ger de gravida kvinnorna mer stabilitet och 

blir mindre framåtlutande vid nedsättning samt vid uppresning. Den höjd som rekommenderas är 

200mm-250mm från sitsen till anläggningsytan på armstöden. Om brukaren vill sitta avslappnad, och 

utan att aktivera musklerna i onödan ska armstöden vara lägre än armbågen. Armstöden ska ge stöd 

åt de mjuka delarna på underarmen, om armstöden stödjer hårda delar på underarmen såsom 

armbågen skall de vara ordentligt vadderat. På själva armbågen är den känsliga ulnar nerven 

(enkelstöts nerven) blottad. För att undvika att brukaren ska träffa nerven bör det vara ett avstånd 

på 100mm från armstödet till ryggstödet. Den minsta effektiva längden på ett armstöd är 200mm. 

Då sittplatsen ska användas vid ett bord ska inte armstöden motverka att stolen går att skjuta under 

bordet.  
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2.4.8 Sittyta 

Syftet med att forma eller stoppa en sittyta är för att skapa en bra fördelning av trycket på stussen. 

Det man utgår från är; 

 När det är i hoptryckt, ska den mesta av sittytan vara mer eller mindre platt, förutom längst 

fram då det är bra om det är avrundat.  

 Stoppningen skall hellre vara hård än mjuk, ett riktmärke är att en tung brukare skall inte 

kunna trycka ner stoppningen mer än 25mm 

 Materialet som är i kontakt med brukaren ska ha bra ventilationsförmåga samt att det ska 

vara grovt för stabiliteten. 

(Pheasant, Haslegrave, 2006) 

2.5 SIS standard 

SIS är den svenska standarden som ger riktlinjer och mål om vad ska uppfyllas hos en produkt. För 

att slutresultatet inte ska vara farligt för brukaren ska SS-ENV 12520  följas så långt som möjligt. Det 

är en standard som talar om hur stolar ska vara utformade för att inte vara skadliga för brukare och 

de som finns runtomkring.  

För att bedöma stabiliteten för sittmöbler finns utprovningsmetoder angivna i SS-EN 1022. Det finns 

beskrivet hur det ska testas och vilka krav som finns för att möbeln ska bli godkänd. 

2.5.1 SS-EN V12520  

 Utstående delar av stolen får inte sticka ut mer än 60 mm. 

 Två ytor får inte ha ett mellanrum mellan 8-25mm när brukaren lägger sin kroppsvikt på 

stolen.  

 Komponenter som brukaren kommer i kontakt med i vanligt bruk får inte ha några grader, 

skarpa kanter eller punkter inte heller några öppna ändar på rör.  

 Klämytor är accepterade då en stol sätts upp eller fälls upp, då brukaren har kontroll över 

sina rörelser.  

 Klämytor får inte uppstå om delar av stolen rör sig ofrivilligt. Brukaren får inte skada sig på 

grund av sin kroppstyngd. 

 Klämytor får inte uppstå av normala rörelser eller andra försök, t.ex. att justera ryggstödet.  

 Stolen får inte välta då den utsätts för de försök som återfinns i EN1022.  
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2.5.2 SIS-EN 1022 

 Möbeln ska testas så som den levereras. 

 Testresultatet gäller enbart den testade möbeln och om testet ska vara giltigt för hela 

produktionsserien ska den vara lik serieproduktionen. 

 Toleranser på mått och krafter i standarden måste följas. 

Testerna och metoderna tas inte upp i denna rapport då de är väldigt ingående. 

2.6 Sammanfattning av mått och rekommendationer 

Ur de antropometriska aspekterna på en sittplatsutformning fås de mest väsentliga mått och vinklar 

som är värda att beakta vid utvecklingen av en sittplats. De mått som följer är riktlinjer. 

 Ryggstödet ska ha en vinkel större än 90° mot sitsen, en vinkel på cirka 100-110° är en 

rekommendation. 

 Ryggstödets höjd bör vara över 400mm för att ge fullgott stöd för nederdelen av ryggen. 

För att även ge stöd för axlar och övre delen av ryggen behövs 500-650mm.  

 Ländryggsstöd är att föredra, men det är väldigt viktigt att det placeras rätt och har rätt 

storlek då äldre är känsliga för missplacering samt storleksfel av ländryggsstödet. Det ska 

placeras 150-250mm från sitsen i nedtryckt läge. 

 Sitthöjden är viktig då felaktig sitthöjd påverkar blodcirkulation och kan även leda till 

överspända muskler osv. En sitthöjd som är att rekommendera är 380-400mm. 

 Sittdjupet bör inte vara mer än 435mm, för då måste brukaren ha en icke naturlig 

sittställning. Sittdjupet får inte understiga 300mm då sittbenen är placerade på så sätt 

att de får fullgott stöd av dessa 300mm. 

 Sittbredden bör vara runt 500mm, höftbredden på en kvinna (95%il) som är oklädd är 

435mm och det behövs extra utrymme för de större brukarna. 

 Vinkeln på sitsen bör vara 5-10° bakåt för att få en kompromiss mellan att få stöd mot 

ryggstödet, inte glida ur stolen. Vinkeln får inte vara för stor för då ökar även 

svårigheten att resa sig ur stolen. 

 Armstödshöjden bör vara 200-250mm från sitsen till anläggningsytan på armstöden. Den 

minsta effektiva längden på armstöd är 200mm 

SIS standarden har mål och riktlinjer som ska följas och de som är mest väsentliga för en stol är;  

 Två ytor får inte ha ett mellanrum mellan 8-25mm när brukaren lägger sin kroppsvikt på 

stolen.  

 Klämytor får inte uppstå om delar av stolen rör sig ofrivilligt. Brukaren får inte skada sig på 

grund av sin kroppstyngd 

 Stolen får inte välta då den utsätts för de försök som återfinns i EN1022 (som är en standard 

för hur man testar stolar mot tippning)  

  



 

13 
 

 

3 Metod 

Flödesschemat nedan visar de steg som har drivit arbetet framåt. I detta kapitel presenteras 

metoden för varje huvudblock, för resultat av varje huvudblock refereras till det angivna kapitlet där 

resultaten av blocket presenteras. 
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3.1 French´s design modell 

För att sammanknyta till French´s modell kommer implementeringen beskrivas och vidare kommer 

varje stycke att gå in djupare på varje del. 

Analysering: För att kunna undersöka problemet närmare, vad det egentligen är som ligger till grund 

för problemet och hur problemet kan avhjälpas görs en förstudie. Denna förstudie är även en 

inspirationskälla för kommande konceptgenerering.  

Konceptframtagning: Då koncept ska genereras  används en morfologisk matris för att få en stor 

bredd på förslag till lösningar av problemet. Dessa koncept diskuteras och får då feedback av 

Sharpmans personal. För att ha en utgångspunkt för diskussioner om hur koncepten kan förändras 

används Osborn´s checklista.  Då det är en iterativ process kommer det alltid att föras en levande 

diskussion om koncepten. 

Vidarutveckling av koncept: För att kunna öka uppfattning av koncepten skapas modeller som ligger 

till grund för mer feedback och en vidare utveckling av koncepten. Utifrån feedbacken skapas 

storskaliga modeller som ligger till grund för feedback genom utvärdering av brukare samt personal 

på Sharpman.  

Detaljutformning: Efter utvärdering och slutdiskussion med Sharpman skapas ett slutgiltigt koncept 

som ligger till grund för produktion. Det tas fram ritningsunderlag för ingående komponenter och 

slutresultatet planeras att byggas, dock utanför examensarbetets gräns.  

3.2 Förstudie 

Förstudien ligger till grund för många olika delar av ett arbete. Först och främst undersöks om 

problemet som finns är så stort så att det behövs hittas en lösning på det. Då det finns belägg för att 

en produkt behövs undersöks marknaden genom en marknadsundersökning  om vilka produkter 

som finns i dagsläget. För att undersöka så att inte något patentintrång kommer att göras samt få 

idéer till nya lösningar studeras flertalet patent.  För att undersöka hur rörelsemönstret ser ut hos 

äldre analyseras videomaterial som rör detta ämne. 

3.2.1 Marknadsundersökning 

För att kunna göra en ny produkt som löser ett problem behövs det antagligen en ny teknisk lösning, 

eller implementering av en teknisk lösning som används i andra applikationer. Möjligheten att titta 

på andra produkter som finns inom området är också en bra början på konceptgenerering. Det finns 

olika hjälpmedel ute på marknaden. Marknadsundersökningen visar tekniska lösningar, funktioner 

som är fördelaktiga samt en bild av i vilken utsträckning hjälpmedel behövs. Resultaten från 

marknadsundersökningen återfinns i kap. 4.1.1 

3.2.2 Patentundersökning 

En patentundersökning genomförs för att skapa inspiration samt undersöka att inga uppenbara 

patentintrång uppstår. Självfallet går det inte att undersöka alla patent men en genomgång av 

kategorin A61G5/14 innehåller patent som rör stå- och sitthjälpmedel för människor.  
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För att få tillgång till patent används sidan espacenet.com där tillgången till patent är kostnadsfri och 

har ett smidigt upplägg. Det går med lätthet att undersöka patent och ha tillgång till 

originaldokument där det ingår förklaringar, ritningar och väldigt tydliga bilder.  

För de patent som har undersökts se kapitel 4.1.2 

3.2.3 Videomaterial 

För att få en uppfattning om hur en uppresningsrörelse egentligen ser ut, och vilka olika tekniker 

som olika personer använder sig av har Sharpman Engineering tagit fram videomaterial. I 

videomaterialet har de filmat personer som är unga och friska samt äldre som har stora problem att 

resa sig upp. De har använt både traditionella stolar samt en prototypstol med uppresningshjälp som 

Sharpman Engineering tillhandahåller. De slutsatser som kan fastställas genom detta videomaterial 

presenteras i kapitel 4.1.3   

3.3 Konceptgenerering 

Genom den morfologiska matrisen genereras koncept. Den morfologiska matrisen ligger till grund 

för att dels skapa logiska koncept samt att helt nya koncept som inte är lika triviala och uppenbara 

kommer fram. De nya idéerna kan leda till en helt ny produkt eller lösning till problemet som 

försöker lösas. Se bilaga C för morfologiska matrisen. 

De koncept som har genererats utifrån den morfologiska matrisen presenteras fullständigt i kapitel 

4.2. 

3.4 Modellbygge av koncept 

För att kunna göra en kvalitativ utvärdering av de koncept som genererats utifrån den morfologiska 

matrisen behövs det fysiska modeller. Modellerna leder till en ökad förståelse för hur koncepten 

fungerar i verkligheten samt en bra utgångspunkt för diskussion för att leta positiva och negativa 

egenskaper och även en visualisering av utseendet.  

Modellerna som får representera koncepten i detta arbete är tillverkade i VP-rör. Dessa rör är 

polymerrör som vanligtvis används av elektriker för att samla ihop elkablar. För att forma dessa rör 

används en böjfjäder som stoppas i röret samt värme av t.ex. en varmluftspistol. Då de är varma blir 

rören flexibla och när de svalnar ger de en god styrka med den nya formen. De används för att skapa 

chassiet. För att bygga upp sitsen samt ryggstödet användes det spånskiva samt MDF.  

Vidare utveckling av koncept förekom även som en modell uppbyggd i ProEngineer där rörelser 

simulerades av koncepten. 

För beskrivning av modellerna se kapitel 4.3 
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3.5 Genomgång av drivningsmekanism 

För att ytterligare kunna avgränsa vägen till det slutgiltiga konceptet behövs en genomgång av de 

förslag som genererats för att ge kraften till att skapa rörelsen för hjälpmedlet. För att kunna 

utvärdera de olika koncepten har riktvärde på kraften som behövs tagits fram genom mätning av ett 

liknande hjälpmedel som Sharpman Engineering tillhandahåller. Utifrån det riktvärdet har olika 

mekaniska koncept genomgått utvärdering genom överslagsberäkningar och egenskaper har tagits 

fram.  

För den fullständiga genomgången se kapitel 4.4  

3.6 Utvärdering av drivningsmekanism 

För att utvärdera vilka drivningskoncept som ska undersökas vidare och byggas in i de fullskaliga 

prototyperna för vidare tester måste de jämföras mot varandra för att se vilket koncept som är det 

bästa. Det har skett genom att dess egenskaper och fördelar respektive nackdelar viktats mot 

varandra genom diskussioner. 

 För genomgång se kapitel 4.5. 

3.7 Prototypbygge i fullskala 

För att undersöka vilka koncept som är de mest önskvärda måste koncepten testas av brukare som 

får utvärdera vilket de föredrar. För att kunna utföra de tester som behövs måste fullskaliga 

prototyper tillverkas som fungerar exakt som det är tänkt att göra och även klara flera tester i rad.  

För fullständig genomgång av prototypbyggena se kapitel 4.6. 

3.8 Konceptutvärdering av brukare 

För att utvärdera de tre koncepten som har tagit fram som prototyper måste de utvärderas och 

jämföras mot varandra. De måste testas av olika människor av olika kön och ålder samt ha en 

variation av uppresningsbesvär från en traditionell stol. 

För att kunna utvärdera dem på ett kvalitativt sätt togs det fram en enkät som ligger till grund för en 

intervju då personer får utvärdera de tre olika koncepten mot varandra. För enkät se bilaga K.  

De olika koncepten har provats av flera anställda ute på Sharpman Engineering, det har varit 

kontorsarbetare och verkstadsarbetare. Stolarna har då fått genomgå hård prövning så att de är 

hållbara för flera tester i rad. Det är viktigt att prototyperna klarar höga påfrestningar, då äldre som 

har problem att sätta sig oftast faller ner i stolen med hög hastighet vilket skulle vara förödande, då 

någon skulle kunna komma till skada vid tester. 

För att testa på brukare som har problem med att ställa sig upp testades prototyperna på Ödeshögs 

ålderdomshem av både brukare samt personal. Under testerna frågades de frågor som är 

presenterade i enkäten och testpersonerna filmades så att en utvärdering av rörelsemönstret även 

kan utvärderas.  

Se kapitel 4.7 för resultat av konceptutvärderingen 
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3.9 Slututvärdering 

En sammanvägning av alla resultat från utvärderingen av brukarna på Ödeshögs ålderdomshem, 

personal på både ålderdomshemmet och Sharpman Engineering kommer att ha stora influenser på 

slutresultatet. Det är de personliga åsikterna som kommer att avgöra hur det slutgiltiga konceptet 

ska se ut med influenser från riktlinjer och standarder som återfinns i de antropometriska måtten 

samt SIS standarder. I slututvärderingen tas även stolen de använder på ålderdomshemmet med i  

beaktning.  

Se kapitel 4.8 för slututvärderingen 
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten från de olika stegen i metoden som har använts. Resultaten är 

utförligt beskrivna hur de har gjorts och även vad det har lett till för resultat.  
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4.1 Förundersökning 

Förundersökningen innefattar en studie av vad det finns för hjälpmedel på marknaden idag och vilka 

patent som finns registrerade. Den genomförs både för att ligga till grund för nya idéer men även för 

att i viss mån säkerställa att inga patentintrång görs. För att undersöka rörelsemönstret hos brukare 

med eller utan uppresningsbesvär har Sharpman Engineering tagit fram videomaterial som 

analyserats. 

4.1.1 Marknadsundersökning 

För att göra en undersökning av vad som finns på marknaden  har företag som säljer hjälpmedel 

undersökts genom deras internetbutiker samt att fysiska butiker i Linköping har besökts av 

författaren. Detta för att få en uppfattning om hur hjälpmedlen upplevs i praktiken och vilka av dem 

som även personalen tycker fungerar önskvärt. 

Artic Sving 

Artic Sving [Fig.2] är en fåtölj som hjälper brukaren att ställa sig upp genom att hela stolen tippar 

upp brukaren så att personen kommer till en nästintill stående ställning [Fig.3]. Detta görs genom en 

elmotor som skapar rörelsen. Det finns även inställningsmöjlighet att justera ryggstödet med hjälp 

av en elmotor. För att kunna utvärdera detta hjälpmedel testades denna stol på hjälpmedelscentrum 

i Linköping. Den personliga åsikten av författaren var att det gick väldigt långsamt att uppnå en 

stående position. Dessutom upplevde personen i fråga att uppresningshjälpen var anpassad till 

brukare med väldigt stora problem. Det upplevs som ett sjukhushjälpmedel förklätt i en 

lyxförpackning. Utseendet gör att den kan bli malplacerad i ett hem hos en äldre person som kan ha 

väldigt ålderstigna möbler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Artic Sving sittläge Figur 3 Artic Sving i Ståupp läge 
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Easy up  

Easy up [Fig.4] är en produkt som är en mobil uppresningshjälp. Den finns i två utförande en rent 

mekanisk som drivs av en gasdämpare samt en som drivs med hjälp av en elmotor. Den som drivs 

med gasdämparen är helautomatisk, och kraften den ska hjälpa till med ställs in genom att ändra 

angreppspunkten på sitsen ifrån gasdämparen. För att trycka ner sitsen behövs enbart brukarens 

egen tyngd vid nedsättningsrörelsen, för att ställa sig upp aktiveras uppresningshjälpen genom att 

brukaren ställer sig upp och då kommer Easy up hjälpa till. Uppresningshjälpen har en låg hastighet 

upp och det går långsamt att sätta sig ned. Då den enbart placeras ovanpå stolen eller soffan bygger 

den på höjden och på så sätt kan en stol som har bra sitthöjd bli för hög istället och ett fotstöd 

måste användas. 

En stor risk med denna produkt är klämrisken som uppstår mellan sitsen och ramen. En annan risk 

som finns är att om brukaren lutar sig framåt väldigt mycket kan uppresningshjälpen göra att 

brukaren tippas ur och ramlar ner på golvet.  

På den eldrivna varianten sköts uppresningshjälpen med en spak som startar uppresningsrörelsen så 

att den blir mer kontrollerad. Däremot försvinner friheten att kunna använda produkten var som 

helst utan vara i behov av elektricitet.  

 
 

 

 

 

Kebe Stå-upp 

Kebes Stå-Upp [Fig.5] är en stol som bygger på modeller ur STOLAB´s sortiment. Stå-upp är beroende 

av en assistent/personal som får trycka ner ett reglage som utlöser uppresningshjälpen. Själva 

uppresningskraften kommer från dragfjädrar som med en hävarm reser upp sitsen. Denna stol 

hjälper till i både hemmet och på andra platser där det behövs reshjälp.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4  Easy up 

Figur 5 Kebe Stå-upp 
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4.1.2 Patentundersökning 

I patentundersökningen har kategorin A61G5/14 undersökts som innehåller patent som rör stå- och 

sitthjälpmedel för människor. 

Patent AU1981095   – Seat elevating device  

Patentet [Fig.6] fungerar genom att sitsen får en framåtlutad rörelse genom att sitsen är som en stor 

bälg. Denna bälg fylls med luft ifrån en kompressor och när bälgen är full med luft lutar sitsen framåt 

och har skapat en uppresningshjälp. Kompressorn drivs av elektricitet och ifrån kompressorn till 

stolen måste det finnas en överföring av luft.    

 

 

 

 

 

 

 

Patent CH2008000223 –Stand up unit for wheelchairs  

Patentet [Fig.7] är riktat till rullstolar där en heluppresning är viktigt. Rörelsen som skapas är alltså 

ifrån sittande till en helt uppstående position. På halva vägen upp kan allstå man med lätthet resa sig 

upp om det enbart är det som önskas. Det är väldigt många olika stag och leder som rör sig för att 

åstadkomma denna rörelse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6 Seat elevating device 

Figur 7 Stand up unit for wheelchairs 
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Patent DE202004003451- Chair for eldery people 

Detta patent [Fig.8] är en lösning som ligger nära detta arbete. Det bygger på en vanlig stol med en 

elmotor som skapar den uppresande rörelsen. Den styrs med hjälp av en handkontroll som reglerar 

sitsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patent : EP1913918 – Seat assist device  

Detta patent [Fig.9] används för att placeras i en stol och skapar en uppresningsrörelse genom 

länkagens rörelser. Det fungerar som en saxlyft och spår som bestämmer den specifika tipprörelsen 

samt att den även reser på sig i vertikal led.   

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8 Chair for eldery people 

Figur 9 Seat assist device 
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4.1.3 Videomaterial 

Utvecklingsarbetet av mått på stol och utformning på armstöd har bedrivits på Sharpman. De har en 

stol [Fig.10] som de kan ändra sitthöjd på. För att undersöka om utformningen på armstöden har 

någon betydelse för att underlätta vid nedsättning och uppresning. Dessa armstöd går även att ställa 

i höjdled.   

Vid tester av stolen med äldre från ett äldreboende samt personal från Sharpman filmades detta. 

Detta material har varit till grund för att väcka idéer då själva problemet kan ses tydligt som äldre 

har. De saknar kraft för att sätta sig behagligt ner i en stol, de flesta försökspersoner backar intill 

med kroppen mot stolen tills de når sittdynan med knävecken. Då de ska sätta sig håller de antingen 

i armstöd på stolen eller i handtagen på rullatorn som de har placerad framför sig. När de närmar sig 

sittdynan med stussen saknar de den kraft som behövs för att sakta sätta sig, utan de sätter sig med 

en stor duns. Detta kan vara ett obehag  och det kan även kan påverka kroppen negativt då det blir 

en stöt som kroppen måste absorbera. Vid uppresning är det många av de äldre som har stora 

problem att komma upp ur en vanlig stol. Den metod som de använder sig av är att gunga kroppen 

fram och tillbaka några gånger för att få upp fart på kroppen som resulterar i mer rörelseenergi då 

själva uppresandet sker. Det fanns även uppresningsförsök som misslyckades av de äldre, då de inte 

kom upp överhuvudtaget ur en vanlig stol. Stol med högre sits upplevdes som lättare att resa sig 

ifrån, då benen får en bättre arbetsvinkel och är redan närmare en stående position.  

Allt videomaterial visar tydligt att de äldre enbart b ehöver lite extra hjälp vid början av 

uppresningen samt att den sista biten när de sätter sig ned, där dunsen behöver reduceras. 

  

Figur 10 Sharpman Engineerings teststol 
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4.2 Huvudkoncept 

För att ha en brett men ändå inte för avancerade koncept har enbart tre stycken huvudkoncept 

tagits vidare. Alla tre huvudkoncept är helt mekaniska och får sin drivkraft genom upplagrad energi 

genom olika medier, så att ingen yttre kraft eller effekt än den som kommer direkt från brukaren 

används. 

4.2.1 Huvudkoncept 1 – Medföljande ryggstöd 

Konceptets grundidé är att både sits och ryggstöd kan röra på sig [Fig.11]. Sitsen har sitt 

rotationscentrum längst fram i stolens ram samt på sitsen så att en rörelse av sitsen uppnås där den 

vill trycka upp brukaren. Rörelsen som uppnås följer den naturliga rörelsen som har undersökts 

utifrån videomaterialet där uppresningsrörelser har studerats.  

 

 

 

 

 

 

 

Ryggstödet ska följa med sitsens rörelse. Ryggstödet har som uppgift att hjälpa till i 

uppresningsrörelsen och ge ett mer komplett stoluttryck. Detta genom att ryggstödet också är 

uppfällt och bildar en stol med sits och ryggstöd fast i en annan vinkel än den vanliga positionen som 

återfinns på en standardstol.  

För att kunna skapa den rörelsen hos ryggstödet har förslag tagits fram för vidare undersökning: 

 Ett länkage mellan stolens ram och ryggstödet som gör det möjligt för ryggstödet att röra sig 

framåt och uppåt.  

 Ett glidspår som ryggstödet är i kontakt med som skapar rörelsen som gör att ryggstödet kan 

röra sig uppåt och även lutar framåt.  

 Magnet mellan ryggstöd och stolsramen, då kan ryggstödet röra sig genom glidning utan att 

det finns något mellanrum mellan ryggstöd och ram som skapar någon klämrisk. Däremot så 

kan inte ryggstödet skapa den rörelsen som gör att ryggstödet kan tippa framåt.  

För att möjliggöra rörelsen mellan sits och ryggstöd behövs det en gångjärnskonstruktion antingen 

mekanisk eller av tyg som gör det möjligt för att sitsen och ryggen nå sina två fasta positioner; 

sittposition och uppresningsposition. 

  

Figur 11 Idéskiss huvudkoncept 1 
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För att kunna skapa den kraft som behövs för att ta upp och lagra den energi som uppstår av att 

brukaren sätter sig, görs av; 

 Spiralfjäder, antingen drag- eller tryckfjäder 

 Gas eller oljedämpare 

 Kombination av de ovanstående 

 Konisk fjäder 

 Konstantkraftsfjäder (liftkort-principen) 

 Spiral- eller vågfjäder till glidstag i sits 

Det ger upphov till det motstånd som behövs för att dämpa hastigheten vid nedsättningen, samt att 

den upplagrade energin ger den extra kraft som behövs vid uppresning. För att kunna ställa in 

kraften/hårdheten på sitt-/uppresningshjälpen förspänner man fjädern/dämparen genom någon av 

följande metoder;  

 En kil som skruvas under fastsättningen av fjädern/dämparen som är i kontakt med 

sittdynan 

 En skruv ovanifrån pressar på fjädern/dämparen 

 En skruv underifrån pressar på fjädern/dämparen 

För att inte det ska bli ett obehag när brukaren sitter på stolen skall inte kraften som är till för att ge 

den extra lyfthjälpen hållas väldigt låg. Det problemet löses genom någon av följande metoder; 

 Brukarens vikt är så pass hög så att uppresningshjälpskraften är låg att det inte blir obehag 

 Ett länkage som vrider över sin ”kraftvinkel” som gör att kraften blir så pass låg att det inte 

väcker obehag. 

 Magneter som håller fast sitsen/ryggstödet vid sittläge men är så pass svaga så att när 

brukaren börjar ställa sig upp släpper magneterna 

 En dämpare som blir aktiv då sitsen kommer till en viss position så att dämparen tar upp 

mycket av uppresningskraften. 

  



 

27 
 

4.2.2 Huvudkoncept 2   

        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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4.2.3 Huvudkoncept 3 - Formbart 

Detta koncept bygger på grundidén från tygkonceptet men istället för att ha ett tyg bygger man upp 

själva sitsen samt ryggstödet av ett annat material som även fungerar som stoppning. De två spåren i 

detta huvudkoncept är; 

 Skummklossar 

 Resårband 

 

 

 

 

 

 

 

Skumklosskonceptet bygger på klossar som har en form där de bygger upp en formbar kedja med 

antingen ett solid band som är fastsatt i en fjäder/dämpare eller resårband som binder ihop 

klossarna. På så sätt kan på kedjan av skumklossarna sträckas ut och utgöra sitsen och ryggstödet 

[Fig. 13]. Flera sådana kedjor sätts bredvid varandra och bygger upp hela sitsen och ryggstödet. 

Antingen har man en tunn sitts och ryggstöd på stolsramen som tar upp all kraft och stoppningen 

blir skumklossarna, eller så finns det ett stopp i klossarna som gör att det bara kan böja sig till en viss 

vinkel mot varandra och på så sätt låser varandra och behöver då inte en hård sitts eller ryggstöd. 

Detta koncept ger även möjlighet till att ändra stolsbredden då det är enbart att ta bort eller lägga 

till en kedja för att ändra bredden. När brukaren sätter sig kommer då de olika kedjorna anpassa sig 

efter brukaren och ge stöd. När brukaren skall ställa sig upp, kommer fjäder/dämparen eller 

gummibanden vilja återgå till sitt ursprungliga läge och ge den kraft som hjälper brukaren den extra 

lyfthjälpen.  

Resårbandkonceptet är vidareutveckling av tyg och skumklossarna, då tyget byts ut mot resårband. 

Det behövs ingen annan källa än själva resårbandet som tar upp och lagrar energi. Resårbandet är 

antingen som en väv eller uppdelad i sektioner. Detta leder till att resårbandssitsen blir formbar, 

men behöver en hård sitts och ryggstöd som tar upp all kraft när brukaren sitter på stolen. För att 

ändra hårdheten kan man förspänna hela resårbandet, eller byta ut hela mot ett kraftigare.  

För de båda koncepten är det bra om det finns tydliga markeringar vart ryggstödet och sitsen 

kommer vara om man sätter sig på stolen.    

 

Figur 13 Idéskiss huvudkoncept 3 
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4.3 Modellbygge i småskala 

Efter en utvärdering med konstruktörerna på Sharpman Engineering visade det sig att två 

huvudkoncept var mest troliga att kunna bli ett bra hjälpmedel. De koncept som gick vidare var det 

med ryggen som följer med samt tygkonceptet. Koncepten med skumklossar och resårband ansågs 

inte ha någon direkt framtid, då en ren mekanisk lösning har lättare att uppfylla kravspecifikationen.   

4.3.1 Prototypbygge av koncept 1  

För att få en första känsla för både material och huvudfunktionen på konceptet byggdes en enkel 

prototyp [fig. 14] där ett enkelt chassi stod till grund för stolen. Chassiet har en grundform av en 

traditionell stol, men sitsen är lagrad i en bit från framkanten, och ryggstödet är lagrad och länkad till 

chassiet genom de bakre benen som går vidare upp och blir ryggstödets stöd. Detta ger stolens unika 

funktion att sitsen kan röra sig uppåt och ryggstödet rör sig uppåt samt med en vinkel framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna lagra sitsen och ryggstödet mot chassiet samt mellan sitsen och ryggstödet, borrades 

det hål och i dessa hål slogs det in två stycken muttrar med ett visst avstånd mellan sig för att göra 

det mer stabilt. Lagringen fungerar så att när t.ex. sitsen rör på sig gängar bulten som går genom 

chassiet och in i sitsen på sig och på så sätt möjliggör det rotationen på sitsen. Det är en smidig 

lösning och fungerar bra till detta prototypbygge. 

För att se hur karakteristiken på rörelsen hos ryggstödet beror på länkagets längd samt position på 

ryggstödet och chassiet.  För att hålla ihop sitsen och ryggstödet mot varandra länkades även de 

ihop med varandra. Dessvärre kunde inte många test utföras då materialet som utgjorde 

sitts/ryggstöd hade två urfrästa skåror på ena sidan och materialet började spricka då muttrar slogs 

in. Men en god uppfattning om hur det fungerar uppnåddes.  

  

Figur 15 Prototypbygge 

version 2 av koncept 1  

Figur 14 Prototypbygge 

version 1 av koncept 1 
Figur 16 Prototypbygge 

version 2 av koncept 1 

med glidspår 
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Detta prototypbygge visades för Sharpman och diskussioner ledde till nya idéer och ett nytt 

prototypbygge för att kunna utvärdera de nya idéerna. Den nya prototypen skall ha dessa nya 

funktioner: 

 En stabilare konstruktion 

 Möjlighet att med lätta medel bygga om styrningen av ryggstöd från länkage lösning till 

glidspår och vice versa 

 Enbart en länk istället för två till ryggstödet för att få bort en del av klämrisken 

 För att minska klämrisken mellan chassi och sits/ryggstöd går chassiet under stolen 

istället för på sidorna 

För att få en stabilare konstruktion används istället för inslagna muttrar riktiga gångjärn, samt en 

helt annan uppbyggnad av chassiet. Frambenen går upp och stödjer upp framkanten av sitsen, samt 

att gångjärnen sitter fast allra längst fram. Utifrån den första prototypen visade det sig att det är 

onödigt att de är lagrad längre bak och på så sätt gör att en del av sitsen försvinner ner genom 

chassiet och inte gör någon nytta. Det kan även leda till att vaderna på brukaren skulle kunna bli 

klämda av sitsen. Frambenen fortsätter vidare under stolens sitts och sitter sedan fast i de bakre 

benen. De bakre benen går upp en bit och sedan mynnar ut i att bli armstöd, som sedan går ner 

under sitsen. Mellan fortsättningen av frambenen, längst bak på stolen sitter det fast en båge som 

går upp och ger stöd till ryggstödet. Mellan bågen kan det antingen sättas fast ett länkage [Fig. 15] 

till ryggstödet eller ett glidspår [Fig.14] som möjliggör den önskade rörelsen av ryggstödet. Länkaget 

består av ett VP-rör som är utformat i ena änden så att det är går runt ett annat VP-rör vinkelrätt och 

på så sätt gör det möjligt för rotation (ett större rör runt ett mindre). 

För att möjliggöra flera olika uppsättningar av inställningar på länkaget med avseende på längd och 

position finns det olika håluppsättningar på båge och länkaget. För att kunna ändra 

angreppspunkten på ryggstödet borrades det flertalet hål och slogs in muttrar och bultar sattes fast 

på dessa ställen. Ett en VP-rör sätts enkelt fast mellan de fasta lägena på ryggstödet genom att trä 

över det över bultarna och hålls på plats med hjälp av vingmuttrar. På det sättet finns en mängd 

olika uppsättningar av inställningar och det testades flitigt hur länkgaget skall vara placerat och med 

vilka längder det fungerar bra.  

För att undersöka hur konceptet med glidspåret fungerar skapades glidbanan av ett VP-rör som har 

en form som en sinusvåg och ett utsågat spår i mitten. För att få en stabil överföring av rörelsen 

sattes en metallplatta fast på ryggstödet därifrån går en lång skruv in i glidbanan och låser rörelsen 

utåt från spåret med hjälp av en bricka och mutter. Dessvärre behövs det lite hjälp då det sviktar i 

materialet samt att brickan/muttern skär in i röret vid böjarna.  

Prototypen visades upp för Sharpman, resultaten av detta var goda. Diskussioner gav väldigt stora 

förhoppningar och goda utsikter för en bra framtid för detta koncept, framförallt med 

länkagelösningen då det tar väldigt liten plats, kan få bort de stora klämriskerna samt att det är en 

väldigt lätt teknisk lösning. Det behövs enbart grundläggande och enkla maskinelement för att bygga 

denna stol med uppresningshjälp.  

  



 

32 
 

4.3.2 Prototypbygge av koncept 2 

  

        Konfidentiellt 
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4.3.3 Modellering av huvudkoncept 1 i ProEngineer 

För att skapa en slutgiltig modell av uppresningshjälpen behövs vilka mått och längder som ger 

upphov till att uppnå en fullgod rörelse av sits och ryggstöd. Koncept på utseendet av själva stolen 

kan med lätthet även modelleras för att få känsla för ett tilltalande slutresultat [Fig.18].  

En första modell skapades utefter ungefärliga mått som togs utifrån en konferensstol och utseendet 

från andra byggda prototypen av koncept 1. För att få en känsla för hur mekaniken fungerar blev 

denna modell först väldigt simpel. För att sedan gå vidare till en mer ingående modell togs mått 

utifrån användartester som Sharpman Engineering har utfört samt rekommendationer från teorin. 

Vidarutvecklingen har en fungerande länk mellan ryggstöd och chassiet som består av en axel och   

p-ändar som är förlåtande i sidled då det är svårt att få allt linjerat mot varandra. För att bestämma 

längden och positionen på länkaget har det utifrån cad-modellen testats fram vilken som ger en bra 

rörelse på ryggstödet, samtidigt ska det vara ska ha rätt vinkel mellan ryggstöd och sits då sitsen är i 

sitt nedersta läge. Vinkeln mellan ryggstöd och sitsen får inte underskrida 90° då det kan bli obehag 

och det kan uppstå en klämrisk.  

  

Figur 18 Modell av koncept 1 i ProEngineer  
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4.4 Utvärdering av fjäderkoncept  

För att få en känsla av hur mycket lyftkraft det behövs för att hjälpa brukaren upp ur stolen, samt att 

det ska vara skönt stöd vid nedsättning mättes det hur mycket kraft en befintlig liknande stol hjälper 

till. Den befintliga stolen som Sharpman Engineering tillhandahåller behöver 26kg för att hålla sitsen 

nere. Det ger en fullgod lyfthjälp för personer runt 60-70 kg. För att mäta hur mycket vikt som 

behövdes lades det på vikter som motsvarar 26 kg, då hölls sitsen i sitt nedersta läge och var på 

gränsen för att lyfta upp den pålagda vikten.  

För att få en uppfattning om vilka fjädrar som egentligen lämpar sig väl att driva hjälpmekanismen 

görs en undersökning, samt en överslagsberäkning på vilka krafter som behövs kunna tas ur 

fjädrarna. Antagandet är att kraften som behövs för att skapa uppåtrörelsen av sitsen är placerad 

300mm från framkant av stolen. Detta mått är där centrum på stussen är placerad på stolen, och det 

har fåtts genom mätning på ett antal personer samt att teorin anger att 300mm är det minsta 

måttet på en sitts då sittbenen är placerade där. För att skapa en uppfattning om vilken 

storleksordning på kraften som behövs genereras av drivkällan samt att kunna ha en 

inställningsmöjlighet ansätts kraften till 300N, som representerar ungefär 30Kg. 

4.4.1 Vridfjäder (Lesjöfors 8612) 

Cylindriska vridfjädrar har en linjär kraftkurva, det innebär att vid 10° ges ett moment på 1Nmm och 

vid 20° ges ett moment på 2Nmm.  

För att undersöka om den kraftigaste standardvridfjädern som Lesjöfors levererar klarar av att driva 

uppresningsrörelsen görs en lätt överslagsberäkning.  Data för vridfjäder 8612 hittas i bilaga D. 

För att göra det klämsäkert placeras fjädern in 50mm från framkant, kraften anses som att den 

kommer längst ute i på armen på fjädern. Den kraft som är nedåtriktad på 300N är den kraft som 

fjädern skall lyfta, med andra ord den lyftkrafthjälp som behövs.  

En momentjämvikt ställs upp runt punkten A [Fig. 19], och ger:

NFF 530
170

300*300
0*170300*300 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19 Kraftuppställning för vridfjäder 
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530N är den kraft som behövs 170mm in från stolens framkant som måste skapas av fjädern. Då en 

vridfjäder har en vridande kraft, måste ett vridmoment beräknas och dimensioneras. Vridfjäder 8612 

har ett maximalt vridmoment på 25 000Nmm och det vridmoment som behövs för att kunna driva 

den rörelsen och ge kraften som önskas behövs ett vridmoment på 53 000 Nmm (530N*100mm där 

100mm är fjäderarmens längd). För att då kunna uppfylla kravet på kraften behövs minst två stycken 

vridfjädrar.  

Fördelarna med detta koncept är: 

 Relativt billig (vid köp av 100st kostar då en fjäder 68.10 SEK, 2000st 31,60SEK ) 

 Underhållsfri 

 Kan med lätthet förspännas 

Det negativa med detta koncept är: 

 Måste ha ett glidspår längst fram då fjäderns rotationscentrum och stolens 

rotationscentrum inte sammanfaller 

 Tar relativt mycket utrymme (diameter på 44mm) 

 Svår att kapsla in 

4.4.2 Konisk fjäder (Lesjöfors 6733) 

Koniska fjädrar har en icke-linjär kraftkurva, d.v.s. att de skapar en större kraft desto mer fjädern är 

intryckt. Detta ger en karakteristik som ger en stor kraft i början av rörelsen som det behövs mest 

kraft vid uppresning, samt att det ska kännas bekvämt att sätta sig. Det är då mjukt och lätt att 

känna på sitsen och se att det inte är så hårt, men längre ner då det behövs dämpa hastigheten på 

sittrörelsen behövs det mer kraft. Data för konisk fjäder 6733 hittas i bilaga E. 

För att bestämma fjäderkraften som behövs gör samma antagande som för vridfjädern. Med andra 

ord behövs närmare 530N. Om man ska ha en inställningsmöjlighet som innebär att man inte 

använder hela fjärdingsvägen och på så sätt inte får ut samma kraft behövs fjädern över 

dimensioneras. 

Fördelarna med detta koncept är 

 Underhållsfri 

 Lätt fastsättning 

 Lätt att inkapsla snyggt (typ bälg) 

 Tar liten plats  

 Billig (vid köp av 100st kostar en fjäder 20.20 SEK och vid köp av 2000st 16.30 SEK för 

standard fjädern) 
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Det negativa med detta koncept är 

 Blir fel belastning av fjädern då den blir böjd i en cirkelbåge 

För att inte behöva tre stycken separata fjädrar kan det tas fram en specialfjäder. Ett förslag från 

Lesjöfors skulle få dessa egenskaper;  

 Längd obelastat tillstånd; 105mm  

 Längd fullt belastad tillstånd; 5,5mm 

 Ytterdiameter som störst; 117,1mm 

 Innerdiameter som minst; 47,9mm 

 Kraft vid max full belastning; 800N 

Pris för en sådan specialfjäder är inte speciellt hög, vid inköp av en kvantitet på 10st kostar en fjäder 

340SEK, 100st -> 47 SEK, 2000st -> 17 SEK 

Snedbelastningen som blir på fjädern är egentligen inte så nyttig, men då det inte har så hög 

användning, antalet böjningscykler och så stor felställning av fjädern kommer det givetvis ge en 

högre påfrestning på materialet, men inte i den utsträckningen som är farligt.  

Se bilaga F för uträkningsinformation för denna fjäder.  
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4.4.3 Gasdriven dragfjäder 

En gasdragfjäder fungerar som en vanlig spiralfjäder med dragfunktion fast denna skapar 

dragfunktionen med hjälp av en gascylinder. Fördelen med det är att man kan få dem i vilken längd 

man vill, och även kunna ställa kraften noga och vilken kraft som önskas, samt att det inte finns 

någon klämrisk som på en vanlig spiralfjäder som har klämrisk mellan varven på fjädern.   

För att beräkna kraften som behöver skapas av gasdragfjädern ställs upp en momentjämvikt runt 

punkten A, och fjädern sätts fast i bakkant av sitsen [Fig. 20].  

Det resulterar i 

NFF 180
500

300*300
0*500300*300   

Detta är ett minimum för att vinkeln som uppstår då fjädern blir snedställd försvinner en del kraft för 

den är inte vinkelrät mot kraften. För att veta hur lång slaglängden är mäts skillnaden i längdändring 

från sitsens nedersta läge till sitt maximala läge i den modellerade stolen i ProEngineer. Dessa 

längder avser om fastsättning sker vid samma placering som för länken mellan ram och ryggstöd. 

Den behöver en slaglängd på 185 mm, i sitt yttersta läge [Fig. 21, L2]520mm, och i sitt kortaste 

335mm [Fig20, L1]. För att få ut rätt kraft, då den inte är rakt ovanför kraften utan har en vinkel på 

25 grader, så behövs det mer kraft. Vid den vinkeln behöver gasfjädern en kraft på 200N  
   

     
   

istället för de 180N. De 25 graderna som fjädern anses ha är hämtade ur CAD-modellen som visar att 

angreppspunkten mellan ryggstödet och stolens ram har.  

  

Figur 20 Kraftuppställning för gasdriven dragfjäder 

 

Figur 21 Mått för längdändrig för 

gasdriven gasfjäder 
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Fördelen med detta koncept är: 

 Kan reglera kraften med en ventil 

 Ingen klämrisk av själva fjädern 

Det negativa med detta koncept är: 

 Inkräktar på utrymmet baktill 

 Kan skapa klämrisk mellan fjäder och ram/sits/rygg 

 Kan se klumpig ut 

 Svår att dölja  

 Pris ( 1 st 1311, 5 st 1000 Sek, 100 st 390 Sek, 1000 St 350 Sek) 

En standard gasfjäder med dragande funktion hos Aratron som passar detta ändamål skulle ha 

följande dimensioner; 

 Total längd; 441mm 

 Slaglängd; 180mm 

 Kraft på 300N som sedan kan justeras till önskvärt 
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4.4.4 Utvärdering av koncept 2:s drivningsmekanism  

  

        Konfidentiellt 
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4.5 Utvärdering av fjäderkoncept 

Genom diskussion med Sharpman om de olika koncepten så utvärderades de olika mot varandra. De 

tre koncepten med konisk-, vrid, gasdriven fjäder är tänkta till det koncept som har en 

direktpåverkan på sitsen och koncept 2 tas inte med i diskussionen då den är till för ett separat 

koncept.  

Den vinnande fjädern blev den koniska. Jämfört med de andra koncepten har det flest fördelar. De 

andra två koncepten har fler rörliga delar, har högre pris och är mer avancerade. Fördelen med de 

koniska fjädrarna är att de är enbart en del, samt att det inte behöver några rörliga delar som gör 

det möjligt att skapa rörelsen som behövs genereras. Det är även lätt att skapa reglering av kraften 

genom att höja och sänka fjädern relativt sitsen, och på så sätt kunna ändra kraften. Det som behövs 

är enbart en platta där fjädern sitter fast som kan ställas med hjälp av t.ex. en skruv. Den är även lätt 

att dölja med t.ex. en bälg så att inte fjädern syns eller att det inte går att få in fingrarna mellan 

fjädringsvarven. Där kan även gömmas om så önskas ett stopp för fjädringsvägen som inte syns.  

 

 

 

För att åstadkomma en starkare dämpning vid nedsättning finns möjligheten att ha gummikuddar 

som tar upp en stor del av kraften då sitsen närmar sig sitt ändläge.  

  

        Konfidentiellt 
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4.6 Prototypbygge i fullskala 

Då det är väldigt viktigt att brukarna ska kunna få utvärdera de olika koncepten i verkligheten måste 

det finnas fullskaliga prototyper som fungerar väl. Prototyperna måste även vara väldigt pålitliga då 

de ska utstå väldigt många och hårda tester då brukarna ofta är tunga och sätter sig fort ned i stolen.  

4.6.1 Rörlig sitts och medföljande ryggstöd 

För att uppnå rörelsen som sitsen ska göra placerades två kraftiga gångjärn i framkant på sitsen och 

stolsramen [Fig.22, 1]. Placeringen av gångjärnen är för att sitsen rotationscentrum ska vara så långt 

fram som möjligt för att få den bästa och mest önskvärda rörelsen.  

Fjädrarnas fastsättning ska vara så lätt och smidig som möjlig. De tre koniska fjädrarna sitter fast i 

nederkant i ett urfräst spår [Fig.22, 1] och i ovankant hålls de på plats genom en cylinder [Fig.23, 2] 

som är instucken i fjädern 10mm. Genom en viss förspänning av fjädrarna kan de inte lämna dess 

position, men genom att med en liten kraft kan trycka ihop fjädern och på så sätt kunna ta bort den. 

För att kunna reglera hur mycket hjälp uppresningshjälpen ska ge behövs fjäderkraften kunna 

regleras. Detta görs genom att kunna höja och sänka fjädrarna, då fjädrarna ger en högre kraft desto 

mer de är hoptryckta. Det ska även vara lätt och stabilt att kunna ställa in. På detta koncept har det 

lösts genom att två stycken bultar [Fig.24, 1] skruvas upp genom den undre plattan [Fig.24, 2] som 

sitter fast i stolens ram, vidare genom en mutter som är fastpressad i träplattan. Bultarna som 

skruvas upp trycker på den plattan där fjädrarna sitter fast [Fig. 24, 3] och på så sätt höjer och sänker 

den. För att det ska bli stabilt sitter det en metallhylsa [Fig.24 ,4] i plattan där bultarna trycker så att 

de ska kunna glida och inte förstöra plattan. I varje hörn är det en stång [Fig.24, 5] placerad som gör 

att den övre plattan inte kan förflytta på sig i sidled, samt att de har en förutbestämd längd så att 

man inte kan höjda fjäderplattan till ett för högt läge.  

  

Figur 22 Stol med medföljande rygg 

vy från sidan 

Figur 23 Fjäderinfästning Figur 24 Justering av 

fjäderkraft 
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Då äldre ofta har en hög fart då de sätter sig ner blir det en hård duns i både kropp och stol. Det är 

inte nyttigt för kroppen och låter väldigt illa från stolen då trä går mot trä. För att dämpa hastigheten 

på ett mjukt sätt sitter det gummibussningar [Fig.22, 2]som har svarvats till en tjocklek som ger en 

behaglig dämpning av sitsen.  

För att ryggstödet ska kunna följa med sitsen behöver de sitta ihop med varandra, men fortfarande 

kunna röra sig relativt varandra. Detta görs genom kraftiga gångjärn som är placerade i bakkant på 

sitsen och i nederkant på ryggstödet [Fig.22, 3].  

Det som bestämmer själva rörelsen på ryggstödet är det stag [Fig.22, 4] som sitter i den påbyggda 

ramen [Fig.22, 5] och en fästpunkt på ryggstödet [Fig.22, 6]. Fästpunkten i ryggstödet kommer att 

beskrivas noggrannare senare. För att möjliggöra att staget kan röra på sig problemfritt utan att alla 

delar som rör sig är linjerade används p-ändar [Fig.22, 7]. Mönstret på rörelsen hos ryggstödet beror 

på stagets längd, angreppspunkter på ryggstödet och den påbyggda ramen. Denna prototyp bygger 

på mått som kommer från CAD-modellen, där rörelsen har analyserats för att den ska vara ska 

tillgodose ett fullgott rörelsemönster för en normal uppresning. Om staget har sin angreppspunkt 

långt ner på ryggstödet viker sig ryggstödet väldigt mycket framåt, samma sak gäller även om stagets 

längd är stor. Längden på staget är för kort så kan inte sitsen gå ner i sitt nedersta läge utan hänger i 

staget. Om däremot staget är för långt kan inte ryggstödet komma till en bra vinkel utan det är 

väldigt vinklat framåt. Däremot kommer ryggstödet få en väldigt stor vinkel mot sitsen om staget är 

kort. Det är en kompromiss mellan de olika parametrarna som har tagits fram för att få en bra 

rörelse.  

För att ryggstödet ska vara i kontakt med brukarens rygg så mycket för att få en trygghetskänsla, 

samt att det ska ge upphov till att brukaren ska luta sig framåt och få en bättre uppresningsteknik. 

Detta uppnås genom att jäderbelastas angreppspunkten i ryggstödet [Fig.25]. Det fungerar så att när 

brukaren sitter och lutar sig tillbaka trycker de undre fjädrarna ihop sig [Fig.26]. Fjädrarna vill hela 

tiden vara i sitt yttersta läge och vill då pressa ryggstödet och brukarens rygg framåt. De över 

fjädrarna är till för att vid nedsättning så kan hela ryggstödet åka rakt in en bit som gör det mer 

bekvämt att sätta sig då ryggstödet blir mer följsamt.  

  

Figur 25 Fjäderbelastad 

angreppspunkt obelastad 

Figur 26 Fjäderbelastad 

angreppspunkt belastad 
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Stoppet för ryggstödet [Fig.27, 1] är för att ryggstödet ska kunna ställas in till den vinkel som är 

önskvärd och även ha ett naturligt stopp som gör att rörelsen för ryggstödet har ett ändläge. 

Möjligheten att ställa ryggstödets vinkel justeras genom att bultarna [Fig.27, 2] som håller fast 

stoppet, ändrar sin längd ifrån fastsättningen i den påbyggda ramen. I motsatt rörelseriktig, d.v.s. 

ändläget för uppfällt läge behövs det även ett fast stopp för att inte sitts och rygg ska stå och gunga. 

Detta stopp består av ett snöre fastsatt i stolens ram [Fig.27, 3] och i sitsen [Fig.27, 4]. Detta stopp 

går att justera genom att ändra längden på snöret samt en snabbjustering genom att ändra bultens 

längd där snöret sitter fast i stolens ram. Genom att ändra stoppets slutposition ändras även 

slutvinkeln på sitsen. Detta stopp skapar även den förspänning i fjädrarna som är viktig så att inte 

fjädrarna är ospända och kan lämna sitt läge.  

På dagens stolar som återfinns på ålderdomshem får assistenterna lyfta i armstöden eller i 

ryggstödet och ibland knuffa stolarna när brukarna behöver komma närmare t.ex. ett bord. Det är 

väldigt påfrestande för assisterna och kan vara ett obehag för brukarna. Det finns ett väldigt bra 

hjälpmedel för att underlätta detta. På frambenen på stolen skruvas glidhjul fast [Fig.22, 8], och om 

då assistenten lyfter bak på stolen så rullar stolen lätt in. För att få ett bra grepp om prototypen då 

den ska lyftas utan att vara obehagligt har handtag [Fig.27, 5] satts fast på den påbyggda ramen.  

Dessa handtag är ämnade för cykling där trycket fördelas över handflatan till 40% (uppgift från 

tillverkaren) mer än traditionella runda handtag. Dessa handtag är ställbara i sidled, för att kunna 

utvärdera placeringen av dessa och om de är till någon hjälp med handtag som är tryckfördelande. 

För stora bilder se bilaga H. 

  

Figur 27 stol med medföljande rygg vy bakifrån 
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4.6.2 Fast ryggstöd och koniska fjädrar 

För att kunna utvärdera om det är bra med en sitts som följer med eller inte så behövs de kunna 

jämföras med en stol som fungerar på samma sätt, förutom att ryggstöden är fast istället. Stolens 

uppbyggnad ser identisk ut med gångjärn i framkant[Fig.28, 1], fjäderfastsättningen [Fig.28, 2 ], det 

fasta stoppet i uppfällt läge [Fig.28, 3] samt dämpningen med gummibussningarna [Fig.28, 4]. Det 

enda som skiljer är egentligen stolens grundutformning samt fastsättningen av gummibussningarna. 

Dessa sitter fast på ett plattjärn som går från ena sidan av stolens ram till andra sidan. Detta gör 

stolen säker då plattjärnet sitter fast med fyra stycken bultar som går genom träramen och sitsen 

alltid kommer att stanna där i sitt understa läge.  

För att minimera klämrisken samt att sitsen ska kunna röra sig fritt är ryggstödet flyttat bakåt 50mm 

från sin standardposition. Detta görs med två stycken vinkeljärn [Fig.28, 5], ett på vardera sida.  

För stor bild se bilaga I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 28 Stol med fast rygg och koniska fjädrar 
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4.6.3 Koncept 2 

  

        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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4.7 Utvärdering av fullskaliga prototyper 

För att utvärdera de fullskaliga prototyperna och se vilket koncept som är det mest attraktiva har 

flera utvärderingar gjorts. En med arbetsterapeuten som arbetar på Ödeshögs ålderdomshem, samt 

tester på Sharpman Engineerings personal och den viktigaste gruppen, riktiga brukare på Ödeshögs 

ålderdomshem och dess personal. 

4.7.1 Utvärdering med arbetsterapeut  

För att få en professionell utvärdering kontaktades en arbetsterapeut på ålderdomshemmet i 

Ödeshög som arbetar med just äldre och har en nära kontakt med dem samt har utbildning inom 

området som uppresningshjälpen behandlar. Vid mötet ställdes öppna frågor och arbetsterapeuten 

Jessica svarade fritt utan påverkan av frågorna som ställdes, efter frågorna visades den fullskaliga 

prototypen med sitsen som rör på sig med hjälp av koniska fjädrar, därefter utvärderades detta. Tre 

andra som arbetar på ålderdomshemmet fick också testa fullskaliga prototypen och även en äldre 

kvinna som har problem med att ställa sig upp.  

För att sammanfatta utvärderingen;  

Det behövs ett smidigt uppresningshjälpmedel, då många äldre har problem med att resa sig upp. 

Om de inte klarar att resa på sig själv måste det vara en assistent i närheten som antingen tar tag i 

brukaren och hjälper till. Det behöver inte vara mycket hjälp, det kan bara räcka med en hjälpande 

hand. Det behövs bara en liten knuff där bak för att ofta få upp en brukare.  

Uppresningshjälpmedel behövs på många platser, men skulle underlätta väldigt mycket vid 

matbordet på ålderdomshem. Det är många som sitter där samtidigt och är en naturlig 

samlingsplats. Det är bra om uppresningshjälpen kan användas både som matsalsmöbel samt som 

en möbel där brukarna kan sitta längre i och t.ex. se på tv och umgås i. Uppresningshjälpen får inte 

vara för hjälpande, utan brukaren måste använda sina egna muskler så att de får en del av sin 

vardagsmotion. Det finns många psykiska aspekter även att beakta, då det även kan vara  en hjälp 

med en känsla av att det hjälper till men egentligen  hjälper det inte fysiskt till så mycket som 

brukaren egentligen tror.  

Den naturliga uppresningsrörelsen ska främjas så gott det går, så att det inte blir en onaturlig 

rörelse. Rörelsen som prototypen skapar anser Jessica vara fullgod och främja den naturliga rörelsen 

bra. Det finns inget behov av att ändra på rörelsen, och deras personliga åsikter var att den var 

väldigt behaglig.  

En god uppresningsteknik är att ha benen under sitsen och vid själva uppresningen luta ryggen 

framåt. Det är många äldre som inte tillämpar denna teknik, och skulle vara bra om 

uppresningshjälpmedlet framhäver en god uppresningsteknik. Ett sätt att göra det är att se till att de 

får en framåtlutad ställning, men inte så kraftig så att de kan känna sig klämda på något sätt eller 

skapa en obehaglig känsla.  

Uppresningsfunktionen ska ske automatiskt då det ska bli ett naturigt hjälpmedel och kunna 

användas med lätthet av dementa. Personalen på ålderdomshemmet skulle uppskatta att det fanns 

en spärr som låser funktionen som är till för personalen.  
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Armstöden får inte vara rörliga och följa med rörelsen uppåt utan de ska vara fasta, för att om de är 

rörliga med sitsen så kan det bli en rädsla och obehag då brukaren kan få känslan av att de inte sitter 

fast och att det kan påverka negativt den naturliga rörelsen. Det skulle vara väldigt bra om de kan 

vara ställbara i längdled, och att de har en liknande form som återfinns på ett examensarbete som 

har utförts tidigare på Sharpman. Längst fram på armstödet finns en förhöjning som gör att 

armstödet kommer högre upp och man har något mer ordentligt att ta tag i. Det leder till att det blir 

lättare att resa sig upp, samt en trygghet då brukaren ska sätta sig ner och känner snabbare var de 

har armstödet utan att behöva famla med händerna, eller att en personal behöver guida deras 

händer. Det skulle även vara att föredra att armstöden skulle kunna ställas i höjdled, då det finns en 

variation på överarmarnas längd hos olika brukare, och att om armstöden är för höga så påverkar 

det både axlar och nackmuskulaturen negativt och kan skapa smärta. Äldre brukare använder 

armarna väldigt mycket istället för benen där större och starkare muskler oftast finns. Armstöden är 

inte bara till för att vara till för uppresningshjälpen utan även som en trygghet om de skulle börja 

falla i sidled, då tar armstöden emot. Det är också bra då de kan hålla balansen då de sitter i möbeln.  

För att det ska bli tryggt att sitta i stolen och de inte ska känna obehag av att de glider ut från stolen, 

så vid nedfällt sittläge så ska sitsen ha en vinkel som gör att kroppen lutas bakåt mot ryggstödet, dels 

för att få den trygghet att man inte glider utåt, och även att ryggen kommer ta upp en del av 

kroppstyngden då den lutas mot ryggstödet. Det är dessvärre negativt för uppresningen, men då 

rörelsen av sitsen ändå kommer ändras påverkar inte den i vanliga fall negativa vinkeln. Det är även 

viktigt vad för sorts yta sitsen har. Om uppresningshjälpen är klädd med tyg så får det inte vara glatt 

utan det ska vara ett mer glidsäkert tyg. Det skulle vara en bra lösning om tyget är strävt i den ena 

riktningen så att det är svårt att glida ur, och den andra riktningen är det glatt så att det blir lätt att 

kasa in i stolen.  Mednet är ett företag som tillhandahåller har sådana anti halktyger.  

På prototypen går det dessvärre inte att ställa hur mycket uppresningshjälpen ska hjälpa till på ett 

smidigt sätt. Den har inte någon tidsfördröjning av utlösningen av själva uppresningen, utan den sker 

direkt när brukaren lättar lite på vikten. En ny infallsvinkel upptäcktes då om brukaren skall sträcka 

sig efter något lite längre bort var tanken att man skulle puttas ur stolen och känna otrygghet visade 

de sig att det kan även vara positivt att man puttas framåt av stolen och får på så sätt hjälp att nå 

det önskade brukaren sträcker sig efter.  De som arbetar på ålderdomshemmet kände inget direkt 

behov av någon tidsfördröjning utan de upplevde den stabil och lugn. Men de tyckte det skulle 

kunna vara bra att ställa uppresningshastigheten, men det får inte bli för långsamt för brukaren 

behöver ha farten upp för att kunna ställa sig upp.   

Den äldre brukaren har uppresningsproblem i vanliga stolar och behöver ofta flera försök och har en 

uppresningsteknik som går ut på att gunga först och på så sätt bygga upp fart och kunna använda 

den för att kunna resa sig upp. Vid första försöket med prototypen hjälpte prototypen till för mycket, 

då brukaren inte visste hur mycket egentligen hjälpte till och ställde sig upp väldigt fort och 

okontrollerat. Efter detta då brukaren var väl införstådd i hur uppresningshjälpen fungerade fick 

brukaren en väldigt snyggt och bra uppresning som var kontrollerad som såg naturlig ut och 

brukaren tyckte det kändes bra. När brukaren satte sig ned i en vanlig stol blev det en väldigt hård 

duns mot sitsen och ryggstödet då brukaren har svårt att sätta sig mjukt. Uppresningshjälpen 

dämpar fallet ned i stolen och blir mer behagligt och mjukt. Brukaren tyckte att det var lite för 

mycket hjälp vid uppresning så att en inställningsmöjlighet måste finnas på hur mycket hjälp som ska 
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ges. Personalen anser också att det är bra om man kan börja med väldigt liten hjälp först och sedan 

öka successivt för att kunna vänja in brukarna till den nya uppresningshjälpen.  

För att underlätta för personalen så är det bra om det finns hjul på frambenen som gör att vid ett 

litet lyft i bakkant av stolen så går det lätt att skjuta in stolen t.ex. till bordet. På dagens stolar som 

används får de ta tag där det finns spjälor på stolen eller under armstöden. De tyckte om förslaget 

att det skulle finnas handtag på baksidan av stolen som gör det väldigt lättare att få grepp om stolen 

och kunna skjuta den intill. De ska då vara placerade så att det blir ett bra lyft och inte påfrestar 

ryggen utan det ska vara naturligt och benen ska i främsta hand användas.  

Sammanfattningsvis så var den första prototypen omtyckt av både personal och brukare.  

4.7.2 Tester gjorda av Sharpman Engineerings personal 

För att undersöka att prototyperna klarar de påfrestningar och även att enkätens (bilaga K) upplägg 

var bra fick en ifrån personalen testa alla tre stolar. Undertiden han testade stolarna blev han 

videofilmad för att undersöka att en bra uppresningsteknik erhålls och rörelsemönstret ser naturligt 

ut. Efter testerna av stolen ställdes de frågor som återfinns i enkäten.  

En kollega fick också provsitta stolarna, han är kraftigare byggd och då han satte sig i den stolen med 

fast sits och som drivs av de koniska fjädrarna gick den sönder. Det som gick sönder var den plattan 

som håller fjädrarna. Orsaken till detta var den plattan var lite för högt ställd, då gummistoppen 

trycktes ihop mer än väntat och på så sätt pressade sitsen ner fjäderplattan för mycket så att den 

ena ställskruven pressade sönder materialet. Det är väldigt viktigt att prototyperna testas ordentligt 

innan de testas av äldre om något mot förmodan skulle gå sönder kan skada sig mer. För att 

motverka detta förstärktes fjäderplattan med plattjärn så att kraften från ställskruven fördelades 

över en större yta och motverkar att det skulle kunna pressas genom fjäderplattan.  

De slutsatser som gjordes av de tester som gjordes med de två männen från Sharpman var att alla 

tre stolar underlättar uppresningen. Det tycker visserligen det är svårt att säga hur mycket de 

egentligen behöver hjälpa till då de är friska och inte har några problem med att resa sig upp. De 

känner av en hjälp som är behaglig och kommer på rätt ställe.  

De skulle önska att möjligheten att kunna ställa in en högre kraft då de tycker att det inte skulle 

skada om de skulle hjälpa till ännu mer. De tyckte att koncepten med de koniska fjädrarna var för 

mjuka och föredrog koncept 2  

Utifrån videomaterialet syns det tydligt att både nedsättning- och uppresningsrörelsen ser väldigt 

naturlig ut. Sitsen ger brukaren en naturlig nedsättning- och uppresningsrörelse där det ej 

förekommer någon glidning mellan stuss och sitts.  

För konceptet med den rörliga ryggen, följer ryggstödet ryggen bra, då ryggstödet är i mycket 

kontakt som tänkt. Däremot kunde ett visst obehag upplevas då det är något helt nytt, samt att det 

var besvärligt då de skulle sätta sig. Det positiva med konceptet är att testpersonerna upplevde att 

ryggen hjälpte till att komma upp lättare ur stolen. 
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4.7.3 Tester utförda på ålderdomshem 

På ålderdomshemmet i Ödeshög finns de äldre som har allt från stora problem att resa sig upp till de 

som klarar att resa sig utan större bekymmer. Testerna gick till på följande vis att en brukare fick 

testa de olika koncepten och sedan få väl valda ställda frågor som har sin grund ifrån den enkät som 

är framtagen för att kunna utvärdera stolarna mot varandra.  

De olika testpersonerna kommer att få heta Testperson och sedan nummer i kronologisk ordning. 

Testperson 1  

Testperson 1 är en äldre man som har lite svårigheter med att ställa sig upp, han får gunga lite i 

början för att få upp lite fart och när väl uppresningen sker så skakar kroppen till viss del. Vid 

nedsättning går det väldigt bra utan större problem.  

Vid första kontakten med uppresningshjälpen får testperson 1 testa  koncept 2. När han ställer sig 

upp första gången går det utan bekymmer, ser väldigt naturligt ut och första reaktionen var ” Det var 

inte dumt”. Vid nedsättning i stolen går det bra, det ser väldigt komfortabelt ut. Den personliga 

åsikten som testperson 1 har är det är skönt att sitsen ger ett motstånd när man sätter sig ner. Vid 

test av den andra stolen med fast rygg upplever testperson 1 ingen direkt märkbar skillnad mellan 

stolarna.  

Då testperson 1 får sätta sig samt resa sig i stolen som de tillhandahåller på ålderdomshemmet ser 

man en stor betydlig skillnad. Denna skillnad upplevs även av testpersonen som uttryckte; ”En väldig 

skillnad faktiskt”. 

Vid test av stolen med ryggstöd säger testpersonen ” Tyckte de andra kändes bättre”.  För att testa 

huruvida testpersonen var med på testet sades det att en annan stol skulle testas som var mer till 

belåtenhet innan. I själva verket testades samma stol och fick då att testpersonen tyckte om den 

stolen bättre, fast kort innan sa att han inte tyckte om den. Utfallet av svaren får då ses som inte 

fullt så genomtänkta och trovärdiga. Vid vidare tester så tycker testperson 1 att stolen med det 

rörliga ryggstödet inte är lika bekväm och skön att använda som den föregående stolen med fast 

ryggstöd. Men att konceptet med rörligt ryggstöd gav en viss hjälp.  

Vid frågan om det är svårt att resa sig från en vanlig stol var svaret; ”Ja det är trögt ibland. Och att 

det skulle vara uppskattat med en uppresningshjälp.”  

Testperson 2 

Testperson 2 är en äldre kvinna som ibland har relativt stora problem att ställa sig upp. I första 

prototypstadiet fick denna kvinna prova prototypen med fast rygg och koniska fjädrar. Den var då 

inställd på lite för mycket kraft och hon var inte riktigt med på att det skulle hända så mycket så hon 

slog i bordskanten framför henne och blev då rädd. Denna rädsla satt kvar då detta testtillfälle 

utfördes. Detta måste beaktas och ha med i vidare analys.  

Den första provningen var koncept 2. Testperson 2 upplever att stolen hjälper till bra. Sett utifrån 

skulle det inte vara till nackdel om brukaren skulle få mer hjälp av stolen, då det är fortfarande lite 

svårt att resa på sig. Det är väldigt mycket bättre än från en traditionell stol. Vid nedsättningen så 

dämpar inte sitsen tillräckligt utan det blir en väldigt hög fart innan sitsen stannar i sitt ändläge. 
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Rädslan var för stor att få ställa högre kraft och kunde då inte undersökas hur det skulle bli om mer 

kraft från stolen erhölls. Då test på den andra stolen med fast sits och koniska fjädrar tyckte 

testperson 2 att det inte var någon större skillnad.  

En klar skillnad ses då den vanliga stolen används, där blir det en väldigt kraftig duns i stolen vid 

nedsättning och är svårare att resa sig ifrån den än den med uppresningshjälp. Testperson 2 tycker 

att det är ”mer studs” som är bra i de stolarna med uppresningshjälp. Tycker även att det är skönt 

att sitsen nuddar stussen innan man sitter i ändläget vid nedsättning.  

Vid test av konceptet med den rörliga ryggen sätter sig först testpersonen i det läget ryggstödet 

stannar och sitter där en liten stund, för att sedan pressar det mot sitt ändläge för att det inte är en 

naturlig sittposition. Det gjordes utan några bekymmer eller andra obehag som kunde utläsas av 

kroppsspråket. Brukaren tyckte det var skönt att ryggstödet var emot ryggen men att det inte ska 

trycka på så mycket som det gör med fjäderbelastade fästet till ryggstödet.  

Testpersonen tycker det är även skönt med dämpning i ryggstödet i form av stoppning när hon 

jämförde med den ostoppade stolen de tillhandahåller på ålderdomshemmet.  

Testperson 3 Testperson 3 är en äldre kvinna som är storvuxen med en del problem att ställa sig 

upp.  

Vid första testet som var av stolen med fast sitts och koniska fjädrar tyckte hon att det upplevdes en 

bra hjälp som var behaglig. Vid test av koncept 2 som var inställd på maximala kraften var utlåtandet 

väldigt bra. Det såg väldigt bra ut och fick kommentaren ” det gick fort”. Vidare fråga om det var 

något som testpersonen skulle uppskatta på sin vanliga stol var: ” det skulle inte vara dumt de” 

Då testpersonen fick testa det andra konceptet med fast rygg och med koniska fjädrar istället 

upplevs det ingen direkt större skillnad på stolarna. Däremot vid testet av konceptet med ryggen 

som följer med kom kommentaren ” man måste ju sätta sig med ryggen först”. Tyckte att det var bra 

att ryggstödet fanns där men var ändå osäker om det var bra. 

Testperson 4  

Under testets gång var det en annan kvinna boende på hemmet som testade stolarna, tyvärr ville 

hon inte testa så mycket och svara på frågor. Hon tyckte att koncept 2 var bäst och att konceptet 

med ryggen som följer med var inte så bra. Kommentaren som var om den stolen löd: ”lite konstig”.  
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Personaltester 

Personalen som är verksam på ålderdomshemmet testade även stolarna. Det var tre stycken kvinnor 

runt medelåldern som var normalbyggda. Utav dem fick bättre och mer konkreta svar än utav 

brukarna då de sa mer rakt ut vad de tyckte.   

Deras största och starkaste reaktion var att alla fick en obehagig känsla då de testade konceptet med 

ryggstödet som följer med. De tyckte alla att ryggstödet inte var till mycket hjälp, det kändes äckligt 

samt en av kommentarerna var ” vem sätter sig i en stol som ser ut så här?”.  

Det koncept som var mest omtyckt var koncept 2. Den upplevdes trygg för när de satte sig i stolen 

gick det långsamt ner och gav känslan att den går trögt och är stark. Det är viktigt att det inte går för 

fort, då kan brukaren bli rädd. De tyckte inte att stolen kändes studsig då de flyttade runt på sitsen.  

Då personalen ofta får skjuta in stolen brukaren sitter på är det väldigt viktigt att det finns ett bra 

grepp att ta tag i stolen. De tre olika i personalen greppar olika, men vanligast var att man hade 

handflatorna nedåt när de skulle skjuta in brukaren och handflatorna uppåt då de skulle dra 

brukaren. Personalen tyckte det var skönt att det fanns lite mer handtag i handen fast det inte får bli 

för mycket och utformningen måste vara oberoende på greppet.  

Det är även bra om stolen är anpassad för ett hem där personer behöver lite extra utrustning på 

stolen, såsom galonklätt tyg, och då på undersidan så att det inte syns. Det ska även vara lätt att 

kunna ta bort klädseln och kunna rengöra den då det kan lätt hända en olycka. Även kunna vara 

förberedd att montera glidhjul som underlättar väldigt mycket vid inskjutning av stolen till t.ex. bord.  

Det är bra om inställningsmöjligheten av kraften går att göra med t.ex. en ratt men behöver inte 

vara så lättåtkomlig då brukaren ofta har en placering vid t.ex. matbordet och därmed ”sin” stol.  

4.7.4 Utvärdering av testerna 

Dessvärre var alla tre koncepten byggda på olika stolar, som ger olika känsla av uppresningshjälpen 

beroende på stolens utformning. Detta påverkar också testresultaten då känslan av att sitta i stolen 

är väldigt påtaglig och påverkar känslan för hela stolen med uppresningshjälpen. Det som var 

önskvärt var en stor och rymlig stol då testpersonerna hade en större kroppshydda och behöver 

därför mer plats.  

Det koncept som var minst omtyckt var det med ryggen som följer med. Det gav obehagliga känslor, 

de tyckte inte om utseendet och man kunde inte se någon direkt skillnad på att ryggstödet skulle 

hjälpa så pass mycket att det skulle vara något att arbeta vidare på. De andra koncepten med fast 

sitts hjälper till fullgott och ger den extra knuffen som behövs för att komma upp ur stolen på ett bra 

sätt. Alla tre koncept ger en bra uppresningsteknik då de flesta redan lutar sig framåt som är en stor 

del i av en bra uppresningsteknik. De två koncepten med fast rygg men olika fjädrar för att driva 

uppresningshjälpen upplever brukarna att det inte finns någon skillnad på karakteristik. De 

testpersoner som är yngre och inte har problem med att ställa sig upp anser att den stolen med 

dragfjädrar är att föredra. Detta ger en mer behaglig nedsättning samt mer kraft och fart vid 

uppresning. Detta koncept blev mångas favorit samt att en i personalen ville ha den prototyp själv 

fast den är en första prototyp.  
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Alla tre koncept skapar även ett naturligt uppresningsmönster som gynnar för en god uppresning. 

Det ser naturligt ut, känns bekvämt och ingen glidning mellan brukare och sits förekommer. För att 

göra stolen individuell som testerna visar, måste det finnas en inställningsmöjlighet på den hjälp 

uppresningshjälpen ska ge. Hjälpen behövs kunna varieras från lite hjälp till väldigt mycket hjälp. Det 

är inte enbart beroende på vikt och svårighet att resa sig upp utan även vad brukaren vill ha för 

känsla. Exempel på detta är en av personalen som inte har några problem med att resa sig upp 

tycker att det var väldigt behagligt när sitsen gick långsamt ner och att den inte alls var obehaglig då 

stolen gav maximalt mycket hjälp. Detta var konceptet med fast rygg och dragfjädrar.  Testperson 2 

ville däremot inte ha mer hjälp än det minsta då det fanns rädsla att det skulle hjälpa för mycket och 

att ramla eller slå i bordet som förut. Men sett utifrån skulle det inte skada att testperson 2 skulle ha 

lite mer hjälp.  

Uppresningshjälpen gynnar inte bara god uppresning utan även att det blir behagligare att sätta sig 

ned. Uppresningsmekaniken dämpar den kraftiga dunsen ned i sitsen som kan uppstå då brukare 

som har problem med att sätta sig ned inte har någon kraft att få en mjuk nedsättningsrörelse. De 

som har stora problem att få den mjuka nedsättningen får stora belastningar på kroppen då det blir 

en kraftig stöt genom hela kroppen. Slutet på nedsättningsrörelsen skulle det vara bra om det är mer 

dämpning, då vissa brukare tycker att det är obehagligt att kraften är stor vid uppresningen som blir 

av att kraften måste vara så stor för att kunna dämpa nedsättningsrörelsen. 

Då kraften från uppresningshjälpen är inställd på en hög kraft upplevs ändå inte stolen studsig och 

obehaglig att sitta i. När observationer gjordes på rörelsemönstret av brukare visade det sig att de 

satt stilla och inte flyttade omkring på stolen. De gled inte framåt/utåt ur stolen utan satt längst bak 

lutade mot ryggstödet. Därför behövs ingen spärr att låsa uppresningsmekanismen för brukaren. 

Personalen skulle vilja ha en spärr som enbart de kommer åt för att starta uppresningshjälpen. Detta 

kan vara bra för att då kan brukaren sitta där om de tycker de är obehagligt eller att de inte vill ha 

hjälpen för stunden. Samt att det blir med lätthet en vanlig stol.  

För att underlätta mer skulle stolen med lätthet kunna förses med glidhjul som används flitigt idag 

på ålderdomshemmet. Då de i dagsläget får greppa tag i stolarna de använder får de greppa på olika 

sätt och att de har den möjligheten till olika grepp genom att det är ett öppet ryggstöd i trä. För att 

underlätta förflyttning av brukaren då personen sitter i stolen skulle det vara önskvärt om det finns 

handtag som är lätta att greppa. Det kan även vara önskvärt att handtagen är ovala som gynnar för 

många olika grepp och en höjd på greppet som är anpassat för en god teknik. De ovala greppen ger 

en bättre tryckfördelning i handen som gör det mer behagligt samt att det blir inte samma 

punktbelastning på handen.  

Brukarna tycker att huvudkonceptet är bra och att alla testpersoner skulle vilja ha denna hjälp vid 

uppresning. Personalen tycker även de om huvudkonceptet med uppresningshjälp då de ser att det 

skulle underlätta mycket för personalen och stärka brukarnas självförtroende. Frågan kom även från 

personalen om de inte kunde få ha prototyperna kvar på ålderdomshemmet för att underlätta deras 

arbete samt att få göra lite fler tester. Detta avfärdades på grund av prototyperna inte är gjorda för 

att användas en längre tid utan översyn samt att det skulle vara förrädiskt om något skulle gå sönder 

och någon skadar sig. Ålderdomshemmet har fått löftet att de ska få se, testa och även 

förhoppningsvis få ha det slutgiltiga konceptet hos sig.  
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4.8 Slututvärdering 

För att kunna bestämma måtten på den slutgiltiga stolen behövs de stora huvudmåtten bestämmas. 

Detta görs genom en jämförelse mellan de rekommendationer från teorin, Sharpman utvärdering av 

höjder ute på ålderdomshemmet samt mått från stolen som de använder sig av ute på 

ålderdomshemmet.  

Den stol som används ute på Ödeshögs ålderdomshem kommer från NC möbler och modellen är Erik 

465. De mått som är väsentliga är: 

 Erik 465 Teori Sharpman Omtyckta 
stolen 

Sitthöjd  460mm 380-400 460-530 460 

Sittbredd  440mm 500 X 500 

Sittdjup  410mm 300-435 X 490 

Höjden på armstöd  195mm 200-250 190-230 190 

Ryggstödshöjd 440mm 400-650 x 360 

 

 

Sitthöjden är väldigt viktig att få en bra sittkomfort men även att det sak vara lätt att resa sig upp. 

Genom de utvärderingar som genomförts av Sharpman är dessa gjorda så att de personer som 

testade stolen med reglerbar sitthöjd fick sätta sig, sitta några sekunder och sedan ställa sig upp. De 

utvärderade bara vilken sitthöjd som de tyckte var mest komfortabel för uppresning och inte för att 

sitta länge. De brukare som var långa, ville ha en hög sitts då det är lätt att komma upp men de 

ansåg att det inte var så skönt att sitta längre. Den stol som de har ute på ålderdomshemmet ser 

man att den fungerar bra att resa sig ifrån samt att de har en bekväm sittställning och flera av 

brukarna som fick testa uppresningshjälpen anser att den stolen är komfortabel att sitta i då de 

berömde den flertalet gånger. Teorin säger  det ska vara en väldigt låg sitthöjd är för att det är 5 %il 

av kvinnor den är satt för. Det betyder alltså att det är väldigt lågt satt då kvinnor i snitt är kortare än 

män och att de är väldigt få kvinnor som inte höjden passar in på. Man ser att en höjd som börjar vid 

460mm är att rekommendera. 

Något annat som uppmärksammades ute på ålderdomshemmet är sittbredden. Brukarna är ofta 

relativt kraftigt byggda och behöver lite extra utrymme. Stolen får dock inte ta för mycket plats runt 

exempelvis mat- och samlingsbord, därför måste en kompromiss utarbetas. Ett mått som var 

omtyckt från ålderdomshemmet var den stolen som har en bredd på 500mm. Det är även ett mått 

som överensstämmer med teorin. Stolen de använder ute på ålderdomshemmet har en bredd som 

är 60mm mindre och ger fullgott med plats. Därför är en kompromiss mellan de är 480mm ett bra 

alternativ. 

Sittdjupet är viktigt att det inte är för djupt då det blir obekvämt samt att ryggstödet inte kan 

utnyttjas till fullo av de kortare personerna. Vikten av ett bra mått på sittdjupet kan knappast 

överskattas. Ett oriktigt mått kan leda till både en felaktig sittställning samt en felbelastning på 

kroppen. Teorin anger att ett så grunt djup som 300 mm räcker för att ge ett fullgott stöd vid 

sittande läge. Stolen som i dagsläget används på ålderdomshemmet har ett sittdjup på 410 mm, 

vilket alltså räcker gott och väl. 

Tabell 1 Måttjämförelse  



 

55 
 

Armstödshöjden är lika på de tre stolarna som har testats, teorin visar att höjden ska vara högre 

men det kan leda till att axlarna kommer upp för högt då personer gärna vill vila hela armen utmed 

armstöden. För låga armstöd kan också leda till en felaktig sittställning då en framåtlutande 

sittställning måste antas för att armarna ska kunna vila på armstöden.  En höjd på 190mm är en bra 

kompromiss. 

Ryggstödshöjden måste vara tillräckligt hög för att kunna ge det stöd som är viktigt för ryggen. 

Höjden på ryggstödet måste även vara så pass högt så att det kan på ett naturligt sätt kan ha en 

skåra i sig för att kunna dra tyget genom den. På prototypen med hål i ryggen är ryggstödshöjden 

420mm, och skåran är placerad 390mm ifrån sitsen. Så det absoluta minimumet är 390mm. En 

kompromiss där ett mått på ryggstöd som är omtyckt är från stolen Erik som används ute på 

Ödeshögsålderdomshem som är 440mm.  

 
 
 



 

56 
 

  



 

57 
 

5 Slutgiligt koncept 

Det slutgiltiga resultatet kommer att vara en stor hjälp för de som har problem vid uppresning. 

Konceptet kommer att presenteras ingående del för del i detta kapitel. 
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5.1 Mått 

Genom slututvärderingen som presenterades i föregående kapitel är dessa huvudmått fastställda: 

    

Sitthöjd 460 Sitsvinkel uppfälld 30° 

Sittbredd  480 Sitsvinkel nedfälld 0.5° 

Sittdjup  410 Ryggstödsvinkel 5° 

Höjden på armstöd  190   

Ryggstödshöjd 440   

 

 

Dessa mått är de som slutresultatet bygger på. Resultaten av måtten är en stor och rymlig stol, där 

de storväxta brukarna ska ha gott om plats utan att känna obehag att t.ex. armstöden ger obehagligt 

tryck mot kroppen. Dessa vinklar är inte extrema utan väldigt milda, och ska inte väcka något obehag 

hos brukarna.  

5.2 Huvudfunktion 

5.2.1 Uppresningsmekanism 

  

Tabell 2 Mått på slutgiltiga konceptet 

        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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För att sitsen ska kunna röra på sig upp och ned på det önskade sättet och vara stabil så att inte 

sitsen kan röra sig i horisontellt behövs en kraftig, billig och smidig lagring. Det som uppfyller dessa 

krav på ett bra sätt är ett glidlager. För att kunna skapa detta glidlager utnyttjas befintliga rör. I 

hylsorna finns ett rör med ytterdiameter 18mm och utanpå det glider det ett identiskt rör som hela 

stolens chassi byggs upp av. Det yttersta röret sitter fast i en 2mm stålplåt där även 

fjäderinfästningen återfinns. Denna plåt sitter sedan fastskruvad i sitsens framkant.  

För att dämpa sitsens nedåtgående rörelse den sista biten för att få en minskad stöt genom kroppen 

och även för att inte det ska uppstå några missljud används två koniska anslagsdämpare [Fig.33] i 

naturgummi. Dessa dämpare är placerade i bakkant av sitsen i chassit och möjliggör en dämpning på 

18mm.  Hårdheten bestämmer hur mycket kraft som behövs för att komprimera dessa dämpare, 

dessa dämpare har en hårdhet på 55 shore. Det behövs 140N för att komprimera en dämpare så att 

det blir en kraftig dämpning men även de lättaste brukarna ska kunna utnyttja en full komprimering 

av dessa.   
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5.2.2 Chassigeometri 

Genom de satta huvudmåtten har huvudgeometrin tagits fram.  Den övriga geometrin såsom den 

böjda delen av ryggstödet högst upp som har som funktion att vara en bra angreppspunkt för 

personal då de ska skjuta in och ut stolen mot t.ex. ett bord. Den böjda formen har flera fördelar, då 

det inte är något stort och vasst som står ut finns ingen direkt skaderisk för personer runt stolen. Det 

möjliggör även att det är smidigt att greppa stolen då ryggen av stolen är helt täckt av tyg, och det 

finns ingen naturlig angreppspunkt. Formen ger även en bra vinkel på handleder och underarmar då 

vissa greppar med handflatan riktat uppåt mot taket, om hantaget är rakt och greppet blir smalt blir 

det väldigt dåligt vinklar på handlederna och underarmarna.  

För att designa bort de stora klämriskerna som uppstår då sitsen är rörlig får inte chassit vid sitsens 

ytterkanter. För att kunna få bort de utsatta delarna som rören som går ifrån frambenen till 

bakbenen. På en traditionell stol går de längst ut, men på uppresningshjälpen är de placerade en bra 

bit ifrån kanten. Det främre röret som går mellan frambenen är gjort i en stor båge för att inte 

inkräkta på benutrymmet och ge en bra fästpunkt för de rör som binder ihop frambenen med 

bakbenen. De undergående rören växer i höjdled för att kunna möjliggöra fastsättningen av 

dämparna till sitsen.  

För att undvika klämrisken mellan armstöd och sits är det ett mellanrum på 25mm, det är det mått 

som återfinns i den standard som följts. I bakkant på stolen så kommer det inte uppstå någon 

klämrisk mellan sits och ryggstöd, för att tyget är där och är spärr för att fingrar ska kunna stoppas 

in. Gummidämparna är placerade så långt in under stolen så att vid normalt handhavande är en 

omöjlighet att komma i kläm mellan dem. 

  

Figur 34 Chassiuppbyggnad 
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5.2.3 Höjdreglering och glidhjul 

För att uppresningshjälpen ska kunna fungera från de korta brukarna till de längre måste 

inställningsmöjligheten på höjden finnas. För att underlätta för personalen på ålderdomshem och 

även i hemmet så är det väldigt önskvärt att kunna använda glidhjul på frambenen av stolen. För att 

både lösa problemet med höjdreglering och fastsättning av glidhjul är det hylsor [Fig. 35,1] som är i 

pressade i stolens ben [Fig.35,2]. Dessa hylsor är gängade i centrum, som möjliggör att ytterbenen 

[Fig. 35,3] som också har en invändig gänga längst ner genom en inpressad mutter [Fig. 35,4]  kan 

ställas i höjdled mot varandra genom en lång bult som går mellan dem. I ytterbenet låses bulten i 

gängan. För att göra ytterbenet mer stabilt mot glappning mot innerbenet samt att det ska gå trögt 

att skruva på benet är det en o-ring placerad högst upp. Inställningsmöjligheten på benen är 40mm, 

det låter inte så mycket men det gör väldigt stor skillnad. 

För att inte repa golvet samt att kunna fästa glidhjulen på ett bra sätt finns det 10mm gänga på 

undersidan av ytterbenet. Denna gänga går det att fästa fötter [Fig.35,5] samt glidhjulen. De fötter 

som används är ställbara så att de vinklar sig efter marken. Det är ett måste då bakbenen har en 

lutning som måste tas upp av benen. Detta möjliggör att man med lätthet kan byta ut fötter mot de 

som är önskvärda, om det behövs mer glid eller om det behövs vara av högfriktionsmaterial eller om 

fötterna enbart behövs bytas för de har blivit nedslitna.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Armstöd, sitts och ryggstöd 

För att göra det komfortabelt att vila armarna på stolen är armstöden utformade bredare vid 

armbågen och längre fram smalnar de av och är inspirerade av Sharpmans framtagna armstöd. De är 

inte lika extrema men det ska vara skönt för brukarna att ha något att hålla i, samt att de ska känna 

armstöden lite tidigare än vanliga armstöd som är helt plana.  

Sitsen och ryggstödet har sin grund av laminerat trä som är stoppat och är klätt med grovt tyg för att 

minimera glidning. Då det ibland händer olyckor är även tyget borttagbart för att kunna tvättas med 

lätthet. Det finns möjlighet även att tyget har en baksida i galon och blir då mer säkert. För att ta 

bort tyget lossas enbart kardborreband som håller fast det.  

Ryggstödet har inte samma krav på tyget som sitsen har, då det inte är lika utsatt. Det är samma 

uppbyggnad av laminerat trä och stoppning men inte avtagbar klädsel.  

Figur 35 Sprängskiss på höjdreglering 
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6 Diskussion  

Ifrån början har alltid målet varit att tagit fram ett slutresultat som ska ligga till grund för en förserie, 

då målet är uppfyllt finns det stora förhoppningar på att detta blir ett väldigt bra hjälpmedel som 

kommer att ge ett mervärde för de äldre då det stärker deras självförtroende och självkänsla. Det 

har varit en väldigt intressant väg fram till slutresultatet som har varit relativt rak, med tanke på att 

framtagande av ett helt nytt koncept brukar vägen fram vara väldigt krokig. Anledningen beror på 

begränsningarna på utformningen har varit väldigt hårt satt till ren mekanisk lösning samt att den 

ska innehålla minimalt med rörliga delar. Om koncept som skulle innebära antingen någon extern 

kraftkälla, fler funktioner skulle direkt komplexiteten och kostnaden öka, samt flexibiliteten minska. 

 Slutresultatet måste hålla sig så billigt som möjligt men ändå ge den hjälp och vara säkert utformad 

med smarta lösningar som underlättar för alla som kommer vara i kontakt med hjälpmedlet. Inget 

får vara direkt farligt som brukarna eller personal kan skada sig på. Den enda farliga med 

uppresningshjälpen är om en lätt brukare använder en tyngre brukares stol, och uppresningshjälpen 

är mycket högre än brukaren är van med. Det kan ge ett starkt obehag eller göra så att uppresningen 

blir okontrollerad. Om scenariot med att något ligger på golvet och det behövs plockas upp, så kan 

det vara farligt om brukaren lutar sig framåt, och uppresningshjälpen börjar hjälpa. Då kan det bli en 

farlig rörelse, och brukaren kan tippas ur stolen. Det måste givetvis vara med på 

säkerhetsföreskrifter och även instruera de brukare som har den rörelseförmåga att luta sig framåt. 

På ålderdomshem där stolen har sitt huvudsyfte är oftast rörligheten så pass låg hos brukarna så att 

det scenariot inte kommer att uppträda.  

Slutresultatet är väl genomtänkt med många smarta lösningar, som dels fungerar som ren mekanisk 

lösning men leder även till en tilltalande design. Funktion och form möts och blir ett bra slutresultat. 

Då måtten skulle fasställas till slutresultatet har de empiriska måtten från befintliga stolarna varit 

mer till nytta och mer användbara än de som återfinns i teorin för antropometri . Orsaken till detta 

kan vara att det är gammal data, och populationen blir generellt längre. En annan bidragande faktor 

kan vara att det är väldigt hög grad av variationen på personer som tas i beaktning.  

För att kunna börja producera detta hjälpmedel i storskala behövs det utvärderas grundligt av 

brukare. Den slutgiltiga prototypen är en otroligt bra utgångspunkt för att utvärdera i vilken grad en 

sådan stol verkligen kommer att användas på ett ålderdomshem. Huvudfunktionen måste också 

utvärderas väldigt grundligt, se i vilken grad den hjälper till, utvärdera vilka vinklar som är 

uppskattade under en längre tid och om det behövs fler funktion. Fler funktioner har varit uppe på 

idéstadium som inte har behandlats i detta arbete. Dessa idéer kan resultera i antingen 

extrautrustning eller som standardutrustning på hjälpmedlet i senare stadier.  

Metoden som har använts har varit väldigt rakt fram, med ständiga iterationer där alltid en 

diskussion har varit levande med personalen på Sharpman. Dessa diskussioner har varit väldigt 

användbara och har drivit framåt utvecklingen. French metod har strukturerat upp metoddelarna 

bra och har gett en överskådlig bild över arbetet.  
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8 Bilagor 

Bilaga A. Kravspecifikation 

Bilaga B. Tidsplan 

Bilaga C. Morfologisk matris 

Bilaga D. Data för vridfjäder 8612 

Bilaga E. Data för konisk fjäder 6733 

Bilaga F. Uträkningsinformation konsisk fjäder 

Bilaga G. Data koncept 2:s drivningsmekanism 

Bilaga H. Rörlig sitts och medföljande ryggstöd 

Bilaga I. Fast rygg och koniskafjädrar 

Bilaga J. Koncept 2 

Bilaga K. Enkät 

Bilaga L. Ritningar, chassi och ryggstöd 

Bilaga M. Koncept 2:s drivningsmekanism 

Bilaga N. Höjdreglering  
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Bilaga D. Data för vridfjäder 8612 
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Bilaga E. Data för konisk fjäder 6733 
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Bilaga F. Uträkningsinformation koniskfjäder 

Program

Användare

Kund Land Sverige Ber.datum

Ritn/ID Övrigt

Kontakt

Sort dt [mm] 5,50 Rm [MPa] 1550

G-modul 74800 MPa Runt,Draget

E-modul 190000 MPa

Rm,MIN 1400 MPa

L0 [mm] 105,0 Ände 1 1430

nt
5,50 Ände 2 268,4

Dy,max
117,1 Lstum[mm] 5,50

Di,min
47,91

Varv

2*Rytter 

[mm]

Stigning 

[mm/varv]

0 56,00 5,00

0,500 61,82 5,00

1,00 67,64 5,00

1,50 73,45 27,15

2,00 79,27 27,15

2,50 85,09 27,15

3,00 90,91 27,15

3,50 96,73 27,15

4,00 102,5 27,15

4,50 108,4 5,00

5,00 114,2 5,00

5,50 120,0 5,00

Längd 

[mm]

Fjädring 

[mm] Kraft [N]

Fjäder-

styvhet 

[N/mm]

Dy,aktiv,max 

[mm] t [MPa]

t [% av 

Rm,min] tk [MPa]

tk [% av 

Rm,MIN]

Stum 99,50 799 71,36 806 52,0% 895 57,8%

EN 10270-3 1.4310 - NS Efter anlöpning

Geometri

Belastningsdata

Ej slipad

Ej slipad

Trådlängd [mm]

Oslipad vikt [g]

TFCH  Ver100318

hjajano

Material

Sharp Enigineering

1030261001JN

Magnus 

2010-03-26 10:01
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Bilaga G. Data för koncept 2:s drivningsmekanism 

 

  

        Konfidentiellt 
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Bilaga H. Rörlig sitts och medföljande ryggstöd 
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Bilaga I. Fast rygg och koniska fjädrar 
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Bilaga J. Koncept 2 

 

  

        Konfidentiellt 
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Bilaga K. Enkät 

 Vilken av de tre stolarna tycker du bäst om? Rangordna gärna. 
 

- Ryggstödstolen            |__ 

- Konisk fjäder med sitts        |__ 

- koncept 2     |__  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Varför fick stolarna den rankordningen?  
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Ska ryggstödet vara fast eller följa med? Varför? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Om ryggstödet ska följa med, ska det hjälpa till att luta dig framåt? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

81 
 

 Kände du någon skillnad på stolarnas karaktäristik? Vilken skillnad? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Vilken karaktäristik föredrar du? Varför? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Hjälper stolen tillräckligt mycket? Vill du har mer eller mindre hjälp upp? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Tycker du sitsen är ”studsig”? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 Kände du dig säker när du använder stolen? Vilken stol känns tryggast? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Upplever du något obehag? Är det något på stolen som du vill ändra på? Förbättra? Varför? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Skulle du vilja kunna ställa sitthöjden? Vill du ha stolsitsen högre eller lägre? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Skulle du vilja kunna ställa armstödshöjden? Högre eller lägre? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Skulle du vilja kunna ställa armstödspositionen i horisontell led? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Tycker du den här är lättare att sig ur en vanlig stol? Varför? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 Vilken vinkel föredrar du på sitsen? Hög eller låg? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Skulle du vilja ha en stol med uppresningsfunktion?  
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

84 
 

Bilaga L. Ritningar, chassi och ryggstöd 

  

Framben 

     X 

     X 

     X 
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Bakben 

     X 

     X 

 X 

     X 

     X 

   X 
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Glidhylsa 
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Glidrör 

     X 
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Sitts 

     X 

     X 

     X 
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        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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Främre mellanstag 

   X 

     X 

 X 
 X 
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Bakre mellanstag 

 X 
 X 

 X 
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Undergående sidostag 

 X  X 

 X 
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Bilaga M. Koncept 2:s drivningsmekanism  

        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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        Konfidentiellt 
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Bilaga N. Höjdreglering 

  

Ytterben 
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Mutter till ytterben 
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Insats 


