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Sammanfattning 
 

På uppdrag av Christer Eriksson Jörnelind, ägare av Nordic Gym, har ett arbete 

med att ta fram en visuell prototyp på en rullstol för styrketräning genomförts. 

Syftet med arbetet var att ta fram underlag till att förbättra styrketräning på gym 

för personer i behov av rullstol. Projektets mål var att ta fram en visuell prototyp 

på en rullstol genom att konstruera och ta fram alla delar till rullstolen, modellera i 

ett CAD-program och göra hållfasthetsberäkningar. Rullstolen skulle möjliggöra 

träning och vara anpassningsbar för olika användare. För att nå projektmålet 

genomfördes en produktutvecklingsfas och en visualiserings- och beräkningsfas. I 

produktutvecklingsfasen gjordes en produktplanering, förstudie och 

produktspecificering, konceptgenerering, val av koncept samt konfigurering och 

detaljkonstruktion. Från produktutvecklingsfasen väljs ett av sex koncept ut för att 

visualiseras. Valet av vilket koncept som skulle gå vidare skedde utifrån hur väl 

koncepten uppfyllde önskemål och krav.  När produktutvecklingsfasen var klar 

gjordes en visualisering av rullstolskonceptet med ett CAD-program och slutligen 

gjordes hållfasthetsberäkningar i form av FEM-analyser. Utifrån resultaten av 

projektets faser drogs slutsatser om att  syfte och mål har uppnåtts. En visuell 

prototyp på en rullstol som är justerbar för användning av gymmaskiner, 

anpassningsbar för att passa olika användare samt har godkända 

hållfasthetsberäkningar har konstruerats. Övriga slutsatser visar att det finns 

intresse för producering av en rullstol för styrketräning och att det finns 

förbättringsalternativ att jobba vidare med. 
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Abstract 
 

On behalf of Christer Eriksson Jörnelind, the owner of Nordic Gym, has a project 

to develop a visual prototype of a wheelchair for weight training been conducted. 

The purpose of this project was to develop a basis for improvement of weight 

training at the gym for people that need a wheelchair. The project's goal was to 

create a visual prototype of a wheelchair by designing and producing all the parts 

of the wheelchair, create a model with CAD software and make strength 

calculations. The wheelchair must allow training and be adjustable to suit 

different user. To reach the goals of the project, a product development phase, a 

visualization phase and a calculation phase were made. In the product 

development phase, a product planning, feasibility study and product 

specification, concept generation, selection of concepts as well as configuration 

and detailed design were made. 

From the product development phase one of six concepts was selected to be 

visualized. The choice of which concept was based on how well the concepts 

fulfilled the requirements and requests. When the product development phase was 

done, a visualization of the wheelchair was made with CAD software to 

eventually do strength calculations in the form of FEM analysis. Based on the 

results of the project's phases, conclusions can be drawn about the purpose and 

goals being achieved. A visual prototype of the wheelchair that is adjustable for 

the use of machines at the gym, adjustable to suit different users and has approved 

strength calculations have been constructed. Other findings show that there is 

interest in producing a wheelchair for weight training and that there is 

improvement options to work with. 

  



Konstruktion av justerbar Förord 

rullstol för styrketräning 2015-06-11 

Erik Eriksson  

 

v 
 

Förord 
 

Ett stort tack till Nordic Gym och Christer Eriksson Jörnelind för möjligheten att 

genomföra detta arbete, det goda bemötandet och för all hjälp som har gjort detta 

examensarbete möjligt. Även ett stort tack till Mats Ainegren för handledning 

genom arbetets gång.  
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Terminologi 
 

 

 

Assembly Ett montage av flera sammansatta delar i ett 

CAD-program. 

 

 

Brainstorming En kreativ metod för att generera lösningar. 

 

 

 

CAD Computer Aided Design, programvara för 

digital konstruktion och design. 

 

 

FEM   Finita elementmetoden som innebär en   

numerisk metod för att lösa partiella 

differentialekvationer. 

 

Navmotor  En motor som är placerad i navet på ett hjul. 

 

 

 

SolidWorks  Det CAD-program som användes i projektet. 
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1.   Inledning  
 

I kapitel 1.1-1.6 presenteras bakgrund, information om företaget, syfte, mål, 

avgränsningar samt författarens bidrag. 

1.1. Bakgrund 
 

Personer som är rullstolsburna har stort behov av överkroppsstyrka för att klara av 

sin vardag på ett lätt sätt. Är inte den maximala styrkan tillräckligt stor kan enkla 

vardagsaktiviteter bli tunga eller till och med för svåra att klara av, vilket 

resulterar i att personen blir beroende av personlig assistent.[1] 

 

Det har visats genom studier att en låg fysiskt kapacitet kan medföra 

överbelastningar av muskler, leder och andra vävnader och då ge besvär med 

skuldror, armbågar och handleder för rullstolsburna. 72%  av de som har låg 

fysisk kapacitet har skulderbesvär och 40-66% har problem med handlederna. En 

mer upprätt hållning ger bättre förutsättningar för att skuldrorna ska fungera bättre 

och kunna utveckla mera kraft än vid en hopsjunken ställning i ryggen. Därför 

behöver rullstolsburna personer träna upp muskelstyrkan, där även 

kompletterande muskler är mycket viktiga att träna upp. För exempelvis axlarna 

så bör Deltoideus posterior, Rhomboideus major, Trapezius och de yttre delarna 

på rotatorkuffen (Infraspinatus och Teres minor), tränas upp.[1][2] 

 

För att enklast träna upp alla muskler inklusive de kompletterande musklerna är 

det bäst att blanda träning med maskiner och fria vikter [3]. Dock kan det i många 

fall vara näst intill omöjligt att göra vissa övningar med fria vikter för en person 

med nedsatt bålstyrka, så som en pressövning över huvudet [3]. Eftersom styrkan 

hos en rullstolsburen person är viktig, är god tillgänglighet till styrketräning ett 

måste. För att skapa god tillgänglighet måste träningsmiljön och 

träningsutrustningen vara anpassad efter en person i rullstol.[1] 

 

Vad kan då  göras för att tillgängligheten till styrketräning, träningsmiljön och 

träningsutrustningen ska bli bättre för en person som sitter i rullstol? 

Christer Eriksson Jörnelind på Nordic Gym har kommit på en idé med en 

träningsrullstol som är anpassningsbar för att kunna utnyttja gymmet. Rullstolen 

ska kunna köpas in av gymmen så att rullstolsburna personer kan byta från sin 

egna rullstol till träningsrullstolen och då få en bättre träningsupplevelse. För att 

en sådan träningsrullstol ska kunna konstrueras måste behov och krav undersökas 

för att sedan kunna ta fram behövliga komponenter.[3] 
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1.2. Nordic Gym 
 

Företaget Nordic Gym är ett utvecklings- och försäljningsbolag inom 

träningsutrustning som startades 1980. Företaget ligger i Bollnäs, är helsvenskt 

och har rikstäckande sälj- och serviceorganisation. Nordic Gym säljer produkter 

från bland annat SportsArt och True fitness, men har även egen 

produktutveckling. Nordic Gym har visionen om att alla ska ha möjligheten att 

träna oavsett förutsättning, vilket motiverar dem att tillverka optimal och 

högkvalitativ styrkeutrustning för alla.[4] 

1.3. Övergripande syfte 
 

Projektets övergripande syfte är att ta fram underlag till att förbättra styrketräning 

på gym för personer i behov av rullstol 

1.4. Mål 
 

Målet med projektet var att ta fram en visuell prototyp på en rullstol genom att 

konstruera och ta fram alla behövliga delar till rullstolen, lägga ihop delarna till ett 

slutkoncept, modellera upp rullstolen med hjälp av ett CAD-program och göra 

hållfasthetsberäkningar. Rullstolen ska kunna justeras för användande av i första 

hand maskiner men även för att lättare kunna träna med fria vikter. Rullstolen ska 

även kunna anpassas för olika användare. 

1.5. Avgränsningar 
 

I projektet kommer inga kostnadsberäkningar att göras, inga djupgående studier 

hur olika komponenter fungerar eller tillverkas, inga fysiska beräkningar förutom 

hållfasthetsberäkning på rullstolen. Projektet omfattar 15 högskolepoäng vilket 

motsvarar 10 veckors heltidsarbete. 

1.6. Författarens bidrag 
 

De illustrationer som inte har någon källa angiven är gjorda av författaren själv. 
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2.   Metod 
 

I kapitel 2.1-2.3 presenteras de metoder som använts för att uppnå målen i 

projektet. Projektet har delats upp i tre faser. Projektinitiering, en 

produktutvecklingsfas och en visualisering- och beräkningsfas.  

2.1. Projektinitiering och planering 
 

Inför projektet skapades ett projektdirektiv i form av en SMART (syfte, mål, 

avgränsningar, resurser och tidsplan). Genom projektets SMART gavs en tydlig 

bild av projektet. I arbetet hölls även en konstant logg uppdaterad om vad som 

hade gjorts och vad som skulle göras. Projektets SMART och ett utdrag från 

loggen återfinns i bilaga A. 

 

2.2. Produktutveckling 
 

Produktutvecklingsfasen är inspirerad av en produktutveckling med milstolpar, 

där de fem milstolparna som används består av produktplanering, förstudie och 

produktspecificering, konceptgenerering, val av koncept samt konfigurering och 

detaljkonstruktion. 

 

2.2.1. Produktplanering 
 

Det är viktigt att ha bra kunskap om konkurrenter,  marknadssituation och trender 

som kan påverka marknadsläget. Varje liten del inför ett projekt kan ge påverkan, 

bland annat kan ny teknik ändra förutsättningar totalt genom att nya möjligheter 

uppstår, men även hot i olika slag. Ibland kan ett företag bruka ny teknik för att 

förbättra sin produkt medan företaget en annan gång inte har kapacitet för att 

utveckla allt för komplexa produkter.[5] 

 

Ett sätt att få en översikt på vilket sätt en produkt ska särskiljas från 

konkurrenterna samt hur produkten ska efterlikna konkurrenternas produkter var 

att använda PoDs and PoPs. PoDs and PoPs står för points of difference and 

points of parity vilket innebär delar som särskiljer sig och delar som efterliknas. 

För PoDs är det viktigt att särskilja sig för att kunderna få en positiv känsla av 

produktens unika attribut. Attributen ska ha en tydlig särskiljning, vara relevanta 

för produkten samt att attributen ska vara möjliga att leverera. För PoPs gäller att 

försöka eftersträva attribut där konkurrenterna har försökt att särskilja sig från 

mängden.[6] 

 

En annan metod som använts för att kartlägga marknaden är en SWOT-analys. I 

en SWOT (Strength-Weakness-Oppertunities-Threat) bedöms varje 

produktområde för styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan identifieras 

[5]. Efter att de bedömdes bestämdes det hur styrkorna och möjligheterna skulle 

utnyttjas samt hur svagheterna och hoten skulle hanteras. 
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Genom användning av PoDs and PoPs och SWOT-analys togs ett beslut om den 

riktning projektet skulle utvecklas mot, vilka attribut som var viktiga att ha med 

och hur elementen i SWOT-analysen skulle hanteras. 

 

2.2.2. Förstudie och produktspecificering 
 

I förstudien gjordes en förutsättningslös problemanalys för att bakgrundsmaterial 

om marknad, design och teknik skulle tas fram för utveckling av produkten. 

Under förstudien undersöktes tekniska lösningar och förutsättningar okritiskt för 

att inte starta arbetet med fel utgångspunkter.[5] 

 

Uppgiften i produktspecificeringen var att upprätta resultaten som ska 

åstadkommas av produktframtagningsprocessen. Från förstudien och 

produktspecificeringen bestämdes en första målspecifikation där krav och 

önskemål togs fram och viktades. Målspecifikationen fylldes under arbetets gång 

på och förbättrades.[5] 

 

För att få en bild av vilka som kommer att beröras av produkten gjordes en 

intressentanalys. En intressentanalys är ett bestämmande av vilka som på något 

sätt kommer beröras av eller ha synpunkter på produkten. Krav och önskemål från 

alla intressenters perspektiv samlades in och användes för att förbättra 

målspecifikationen. I målspecifikationen gjordes även en viktning av 

önskemålen.[5] 

 

För att fylla på listan med krav och önskemål efter intressentanalysen skapades ett 

frågeformulär där relevanta frågor ställdes om styrketräning med rullstol samt 

krav och önskemål om hur rullstolen skulle vara utformad. Frågorna ställdes till 

personer som var kunniga i ämnet, exempelvis före detta rullstolsburna 

elitidrottare som har tränat och fortfarande tränar kontinuerligt på gym. 

 

2.2.3. Konceptgenerering 
 

Konceptgenereringsfasen är den fas där olika totalkoncept som uppfyller 

produktens krav togs fram. I den här fasen behövdes kreativitet för att få ut många 

lösningsförslag att jobba med. En viktig del för konceptgenereringen är att ett bra 

specificeringsarbete är gjort i ett tidigare skede så att produkten får med alla 

viktiga krav och önskemål. En funktionsanalys skapades där alla funktioner och 

funktionella delar som ska åstadkommas visades, efter det togs lösningar till alla 

delfunktioner fram, dellösningarna kombinerades sedan till godtagbara 

totalkoncept.[5] 

 

Syftet med funktionsanalysen var att dela upp hela konstruktionsproblemet i 

mindre problem där enskilda lösningar kunde uppfylla delfunktionerna. När 

funktionsanalysen var framtagen gick det enkelt att se hur produkten var beroende 

av att enskilda delfunktioner samverkade på ett bra sätt.[5] 
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Efter att funktionsanalysen var framtagen började lösningar till delfunktionerna 

sökas fram. För att ta fram lösningar kan systematiska eller kreativa metoder 

användas. Systematiska  metoder kan vara lösningssökning, likheter i biologiska 

system, konkurrentanalys eller intervjuer. I de kreativa metoderna används 

brainstorming där någon form av stimuli kan användas t.ex. ny formulering eller 

vinkling av problemet. I de kreativa metoderna är målet att få ut så många 

lösningar som möjligt för att sedan välja ut de bästa. [5] I det här steget användes 

mestadels systematiska metoder för att få fram lösningar och då i största del egen 

kunskap, sökningar på internet samt idéer från de tidigare intervjuerna. De 

kreativa metoderna användes, men inte i samma utsträckning.  

 

När alla dellösningar till funktionerna var framtagna var det dags att generera 

koncept för rullstolen. En morfologisk matris som är en metod vars syfte är att ta 

fram koncept  sattes upp där koncept kunde skapas genom att välja ut dellösningar 

till delfunktionerna som tillsammans skapade hela totalkoncept [5]. 

Dellösningarna valdes så att de passade ihop med varandra för att kunna skapa 

rimliga koncept direkt istället för att skapa koncept som måste skrotas, detta för 

att spara tid. Till varje koncept gjordes även beskrivningar och skisser för att 

lättare kunna få en förståelse över hur koncepten var utformade. 

 

2.2.4. Konceptval 
 

I fasen konceptval gjordes först en eliminering av lösningar som var dåliga eller 

inte aktuella, sedan analyserades och valdes det bästa konceptet ut genom 

värdering [5]. 

 

I elimineringen undersöktes lösningsalternativen för att se om de löste 

huvudproblemet, uppfyllde krav, kan realiseras i verkligheten, passar företagets 

produktprogram samt om de är fördelaktiga inom säkerhet och ergonomi. 

I elimineringen av lösningar användes en elimineringsmatris av Paul och Beitz för 

att enkelt kunna ta beslut om en dellösning ska tas med eller inte [5]. 

 

Vid utvärderingen av koncepten användes Pughs beslutsmatris för att sortera bort 

de sämre koncepten. Utvärderingen skedde genom jämförelser och värderingar 

mellan lösningar på koncepten. Efter att ett referenskoncept valts jämfördes de 

andra koncepten för att se om de var bättre, sämre eller lika bra som 

referenskonceptet. Lösningar som var lika bra fick inga poäng, lösningar som var 

bättre fick det antal poäng som kriteriet värderats till och lösningar som var sämre 

fick minus det antal poäng som kriteriet värderats till. Efter att alla koncepts 

lösningar hade utvärderats så rangordnades koncepten där de bästa koncepten gick 

vidare till ännu en utvärdering tillsammans med ett nytt koncept som uppstod från 

modifiering av de andra koncepten. Efter den andra omgången blev ett koncept 

utsedd som vinnare och skulle komma att vidareutvecklas i nästa fas.[5] 

 

 



Konstruktion av justerbar Metod 

rullstol för styrketräning 2015-06-11 

Erik Eriksson  

 

6 
 

2.2.5. Konfigurering och detaljkonstruktion 
 

I den här fasen vidareutvecklades det koncept som arbetats fram för att bli en 

fungerande produkt som uppfyller produktspecifikationens kriterier. Komponenter 

sågs över för att se om de behövde nykonstrueras eller om det fanns 

standardkomponenter att använda. Även produktens layout och arkitektur 

bestämdes, vilket betyder hur produktens komponenter skulle vara placerade samt 

hur komponenterna skulle fungera i förhållande till varandra.[5] 

 

Fasen startades med att en utvärdering av konceptet utfördes med Eriksson 

Jörnelind på Nordic Gym. Vid utvärderingen diskuterades konceptet där nya tips 

och idéer även framgick. Tipsen visade sig vara värdefulla och kunde användas 

för att förbättra konceptet ytterligare eftersom de var förbättringar och alternativ 

på delfunktioner som konceptet redan hade. 

 

Efter utvärderingen startades en systematisk primärkonstruktion av rullstolen. 

Primärkonstruktionen delades upp i två delar där ena delen beskriver komponenter 

som redan existerar och som kan köpas in eller som företaget själv kan tillverka 

och den andra delen beskriver de delar som måste nyutvecklas, dessa delar kallas 

för ”standardkomponenter” och ”Unika delar” [5]. Delen ”standardkomponenter” 

delades även upp i komponenter som Nordic Gym själv kan producera eller redan 

köper in och nya standardkomponenter som måste köpas in. Rullstolens alla delar 

undersöktes och parallellt gjordes kontroller om hur vida delarna skulle sorteras in 

i primärkonstruktionen. Komponenter på rullstolen som kunde relateras till 

gymutrustning hamnade under kategorin ”standardkomponenter hos Nordic 

Gym”, komponenter som redan existerar som inte kunde relateras till 

gymutrustning delades in i kategorin ”standardkomponenter att köpa in” samt så 

delades helt nya komponenter in i kategorin ”unika komponenter”. 

 

När primärkonstruktionen var klar så gjordes en slutkonstruktion av rullstolen 

som innebär att kontrollera om produkten är processriktig, interaktionsriktig och 

ekonomisk riktig [5]. Eftersom kontroll av kostnader är en avgränsning i projektet 

kontrollerades enbart de första två delarna och det gjordes med hjälp av 

målspecifikationen. Kraven och önskemålen sattes upp och en kontroll om 

huruvida rullstolens egenskaper tillfredsställde dem gjordes och beskrevs.  
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2.3. Visualisering och beräkning 
 

I den här fasen har rullstolen visualiserats i CAD-programmet SolidWorks. Efter 

att visualiseringen var klar ritades en förenklad version av rullstolen upp för att 

kunna göra en FEM-analys som skulle visa spänningar, och förskjutningar i 

rullstolen och på så sätt visa hur stora krafter rullstolen kan klara av. Den 

förenklade versionen av rullstolen samt beräkningarna gjordes även de i 

SolidWorks som har en inprogrammerad FEM-analys. 

 

2.3.1. Visualisering 
 

Önskemål från Nordic Gym och Eriksson Jörnelind var att i så stor utsträckning 

som möjligt använda komponenter de redan idag använder sig av på deras egna 

maskiner till rullstolen. Ett krav var att använda deras egenframtagna och 

patenterade sits för rullstolsburna personer. För att uppnå det kravet och 

önskemålen erhölls filer som skickades av Anders Stenberg, konstruktör på 

Nordic Gym. De filer som mottogs bestod av alla delar som sätts samman för att 

bygga upp maskinerna 131SEC och 131FHC. Dessa är maskiner för sittande dips, 

vilket är en övning som bygger upp styrka i stora delar av överkroppen, men 

främst muskler i armar och bröst (triceps brachii och pectoralis major) 

[7][8][9][10]. 131SEC är den klassiska versionen av maskinen och 131FHC är 

anpassad för att användas av både rullstolsburna och icke rullstolsburna personer. 

Eftersom inte alla filer som erhölls skulle användas för konstruering av rullstolen 

valdes följande filer ut:  

 

 Filer till sitsen för rullstolsburna 

 Filer för plattan till sitsen 

 Filer till ryggstöd för 131SEC 

 Filer till hanen och honan som används för att höja och sänka sitsen 

 Filer till sprinten som dras ut för att kunna höja och sänka sitsen 

 Filer till rör som användes till handtag  

 

Filerna som valdes ut användes antingen som de var eller omkonstruerades på 

olika sätt för att passa till rullstolen. De andra delarna som inte användes för 

modellering var användbara i form av att mått kunde avläsas ur modellerna. 

 

I arbetet med att rita upp rullstolen användes metoden ”Trial and error” (att 

upprepa försök till ett lyckat resultat uppstår) med enkla ritningar som grund. En 

enkel skiss på rullstolen fanns sedan tidigare från konceptvalsfasen och utifrån 

den planerades i stora drag hur rullstolen skulle se ut och skisser på de delar som 

skulle modelleras gjordes. För att bestämma mått på delar som skulle modelleras 

upp mättes höjder och längder upp på maskinerna med hjälp av mätverktyg i 

SolidWorks samt så gjordes fysiska mätningar med linjal och måttband. När 

skisserna var klara startade arbetet med att rita upp delarna på rullstolen. Delar 

ritades upp var för sig och sattes sedan ihop i montage, en s.k. assembly för att 

bygga ihop del för del av rullstolen. För att få en visualisering av hela rullstolen 

sattes sedan alla delar ihop till en större assembly. I den slutliga assemblyn där 

rullstolen kunde visualiseras var de mottagna delarna som både var omgjorda och 
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icke omgjorda, de uppritade delarna samt delar som laddats ner med. De delar 

som laddats ner var cylindrar till pneumatiksystem.  

2.3.2. Beräkning 
 

När allt på rullstolen var uppritat var det dags för att göra beräkningar om hur vida 

rullstolen skulle hålla för en tränande person. De beräkningar som gjordes var för 

en kraft rakt uppifrån på 3000 N, vilket skulle återspegla en person som gör en 

pressövning över huvudet där den totala vikten för personen och vikten som 

pressas är ca 300 kg. Val av storlek på kraft gjordes tillsammans med Eriksson 

Jörnelind och uppskattades vara en rimlig kraft att göra beräkning med. För att 

möjliggöra uträkningen på ett enkelt sätt ritades en förenklad version av 

rullstolens delar upp där geometrierna var förenklade och delar som inte tillförde 

något i beräkningarna var borttagna. När den förenklade versionen var uppritad 

gjordes en FEM-analys på modellen. En kraft rakt uppifrån ner på plattan under 

sitsen skapades, låsningar vid hjulinfästningar tillsattes och materialet valdes till 

det material som Nordic Gym använder sig av på deras stänger och slutligen 

gjordes beräkningarna. 
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3.   Resultat 
 

I kapitel 3.1-3.6 redovisas projektets resultat. 

3.1. Produktplanering 
 

Produktplaneringsfasen visade vilken riktning projektet skulle gå mot och vilka 

egenskaper som skulle läggas i fokus.  

 

3.1.1. PoDs and PoPs 
 

Användningen av PoDs och PoPs visade vilket fokus på attribut projektet skulle 

rikta sig emot.  
 

PoDs:  
Hållbarhet – Rullstolen ska hålla för stora krafter utan att gå sönder eller nötas ut. 

Stabilitet – Rullstolen ska vara mer stabil än en vanlig rullstol för stadig träning. 

Estetik – Produkten ska särskiljas från konkurrenternas produkter genom att skapa 

en tilltalande produkt som passar in i Nordic Gyms sortiment. 

Nya funktioner – För att locka kunder ska rullstolen särskiljas med nya unika 

funktioner. 

Smidighet – Rullstolen ska på ett smidigt sätt manövreras i gymmet.  

Miljöpolicy - Miljön ska alltid finnas i åtanke, därmed anses möjlighet att med en 

god miljöpolicy knipa marknadsandeler från konkurrenter. 

 

PoPs:  
Pris - Rullstolen ska ha ett förmånligt pris i förhållande till vad den erbjuder för 

att konkurrera med dagens rullstolstillverkare. 
Stödfunktioner - Produkten ska erbjuda samma stödfunktioner som dagens 

rullstolar gör för rygg, nacke, ben och armar. 

Komfort - Produktens komfort ska eftersträvas vara likt en vanlig rullstol, 

samtidigt som den ska vara smidig i gymmiljö. 

Liknande/befintliga komponenter – Rullstolen ska i så stor utsträckning som 

möjligt ha samma eller liknande komponenter som andra rullstolar när det gäller 

motorer, batterier och styrfunktioner.   

 

PoDsen visar att skillnaderna mot dagens rullstolar ska vara att hållbarheten ska 

hållas högre, stabiliteten ska vara bättre, rullstolen ska skiljas i utseende för att 

visuellt kopplas med träning, bära på nya funktioner, vara smidig på gymmet samt 

inte tära på miljön. 

 

PoPsen visar att priset ska hållas ned även om detta är en avgränsning i projektet, 

ha liknande stödfunktioner som dagens rullstolar, hålla god komfort samt använda 

sig av komponenter som dagens rullstolar gör.   
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Det här betyder att rullstolen i stor utsträckning ska efterlikna en vanlig rullstol 

men även vara förbättrad i vissa egenskaper. Detta togs med i arbetet med 

rullstolen för att ha en tydlig syn på fokuseringen av egenskaper. 

 

3.1.2. SWOT-analys 
 

Resultatet av SWOT-analysen visade att det finns styrkor och möjligheter att 

använda sig av i projektet samt så har svagheter och hot identifierats. SWOT-

analysen och en handlingsplan hur styrkor och möjligheter ska användas och hur 

svagheter och hot ska bemötas återfinns i bilaga B.  
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3.2. Förstudie och produktspecificering 
 

Förstudien och produktspecificeringen visade att det finns förutsättningar för att 

konstruera en rullstol för gymmet och vad som är viktigt att tänka på i 

framtagningsprocessen. 

 

3.2.1. Intressentanalys 
 

Intressentanalysen, som kan avläsas i figur 1, visade vilka intressenter som 

projektet berörde och gav en bra bild av vilka som kunde ge synpunkter om hur 

rullstolen skulle vara utformad.  

 

 

 
Figur 1: Intressentanalys 

 

3.2.2. Frågeformulär 
 

För att få information om hur det är att träna på gym för en rullstolsburen person, 

vad som skulle kunna förbättras samt vilka krav och önskemål som kan tänkas 

finnas för en träningsrullstol skapades ett frågeformulär som skulle besvara dessa 

frågor. En sammanställning av alla svar till frågeformuläret återfinns i bilaga C. 

 

3.2.3. Målspecifikation 
 

Efter att information insamlats från redan kända krav och önskemål och fyllts på från 

synpunkter ifrån frågeformuläret kunde en första  målspecifikation skapas. Eftersom 

målspecifikationen uppdaterades kontinuerligt under projektets gång så skiljer sig den 

slutliga målspecifikationen ifrån den första. Den slutliga målspecifikationen återfinns i 

bilaga D. 
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3.3. Konceptgenerering 
 

Nedan visas resultaten från funktionsanalys, generering av lösningar samt 

sammansättning av totalkoncept. 

 

3.3.1. Funktionsanalys och morfologisk matris 
 

För att se vilka delfunktioner rullstolen skulle använda sig av gjordes en 

funktionsanalys. Dellösningar togs fram genom systematiska och kreativa 

metoder. Funktionsanalysen tillsammans med dellösningarna sattes sedan ihop till 

en morfologisk matris som återfinns i bilaga E.  

 

3.3.2. Totalkoncept 
 

I bilaga F redovisas de totalkoncept som skapades genom att sätta samman 

dellösningar från den morfologiska matrisen. 
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3.4. Konceptval 
 

Nedan redovisas resultat från de elimineringar som gjordes för att nå fram till 

valet av vilket koncept som skulle vidareutvecklas. 

 

3.4.1. Elimineringsmatris 
 

I figur 2 visas resultatet av elimineringsmatrisen. Matrisen visar dellösningar som 

valdes att elimineras eller dellösningar som valdes att behållas. Elimineringen av 

dellösningar underlättade i nästa steg som var att besluta vilket koncept som 

skulle vidareutvecklas. 
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Figur 2: En visualisering av elimineringsmatrisen. De gröna lösningarna är helt okej, de gula 

lösningarna kan vara okej och de röda lösningarna ska bort 
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3.4.2. Pughs beslutsmatris 
 

I figur 3 visas det resultat som skapades från användningen av Pughs 

beslutsmatris. En första utvärdering gjordes med de fem koncept som tagits fram 

ur den morfologiska matrisen där koncept 1 och koncept 5 gick vidare till en ny 

utvärdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att granska dellösningar på koncept som eliminerats samt dellösningar 

från de två koncept som gått vidare skapades ett ytterligare koncept, ett koncept 

med dellösningar ur de andra fem koncept.  

 

  

Figur 3: En illustration på den första utvärderingen med Pughs beslutsmatris 
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Koncept 6 

 

 El-motor 

 Joystick 

 Rullar på däck 

 Lätt åtkomst för avtorkning 

 Mjuka delar för ryggen och benen 

 Kupat ryggstöd för ländryggen 

 Bekvämt band med kardborre som spänne 

 Skjuts upp och ner längs stänger 

 Handtag att hålla i vid förflyttning 

 Höjbar med hydraulik 

 Vinklar på ryggstödet justeras med hjul som skruvas 

 Höjd på ryggstödet justeras med sprint 

 Inga armstöd 

 Extra hjul som välthinder 

 Nordic Gyms säte 

 Broms på däcken och mot marken 

 

 

 
Figur 4: En skiss på koncept 6 

 

Konceptet drivs av en el-motor, rullar på däck och styrs med hjälp av en joystick. 

Rullstolen har ytor som är lättåtkomliga för avtorkning så att den kan hållas 

fräsch.  Det är mjuka delar för benen för komfort samt mjukt ryggstöd för 

behagligt stöd. Vid ländryggen är det en kupad del för extra komfort och att 

ryggen ska hållas mer stabil. Spännband i form av bekväma kardborreband finns 

för att spänna fast ben, höft och bröstrygg. Dessa kan justeras genom att de skjuts 

fram och tillbaka på stänger på sidan av rullstolen. För att förenkla förflyttning till 

och från rullstolen finns extra handtag. Handtagen kan också vara till hjälp när 

vikterna på maskinerna ska justeras. För att höja och sänka rullstolen finns ett 

hydrauliksystem som styrs med joysticken. För att höja rullstolens ryggstöd dras 
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en sprint ut ur utsatta hål på baksidan av rullstolen och skjuts in igen efter att 

höjden är ändrad och för att justera vinklar på rullstolen skruvas ett hjul som är 

kopplat till ryggstödet. Rullstolen har inga armstöd för att kunna vara mer lämplig 

för träning med fria vikter. Som säte väljs Nordic Gyms egna säte och för att 

rullstolen inte ska välta bakåt väljs det att sätta dit små extrahjul. Som broms för 

rullstolen har det valts att använda en broms mot däcken samt en broms mot 

marken.  

 

Efter att det nya konceptet tagits fram gjordes en ny utvärdering av de tre 

kvarvarande koncepten där det nya konceptet fick högst viktad summa och blev 

därmed det koncept som vidareutvecklades. 

 
Figur 5: En illustration på den andra utvärderingen med Pughs beslutsmatris 

 
Figur 6: En förfinad skiss på det slutliga konceptet 
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3.5. Konfigurering och detaljkonstruktion 
 

Nedan visas resultatet av vidareutvecklingen som skett av det koncept som gick 

vidare från förra fasen.  

3.5.1. Utvärdering av koncept 
 

Som första steg i den här fasen gjordes en utvärdering med Eriksson Jörnelind där 

rullstolen beskrevs samt att skiss på rullstolen visades. Utvärdering kan läsas 

under bilaga G.  

3.5.2. Primärkonstruktion 
 

Nedan är alla komponenter på rullstolen upplistade i hur vida de ska tillverkas, 

köpas in eller utvecklas. 

 

Standardkomponenter hos Nordic gym 

 Mjuka delar för rygg och ben 

 Stänger till spännen 

 Handtag för förflyttning 

 Höj- och sänkbarhet på ryggstöd 

 Sitsen 

 

Standardkomponenter att köpa in 

 Navmotor med tillbehör 

 Framhjul 

 Bekväma band med kardborre 

 Pneumatiskt system 

 Vinkeljustering till ryggstöd 

 Extrahjul 

 Broms mot däck 

 

Unika komponenter 

 Kupat ryggstöd 

 Broms mot golv 

  



Konstruktion av justerbar Resultat 

rullstol för styrketräning 2015-06-11 

Erik Eriksson  

 

19 
 

3.5.3. Slutkonstruktion 
 

Nedan visas resultatet av slutkonstruktion som är säkrad mot målspecifikationen.  

 

Design 

- Ingen specifik funktion finns för att skapa en snygg design. Däremot 

kommer det att skapas en snygg rullstol genom att hålla alla delar på rullstolen 

snyggt placerade samt användning av Nordic Gyms egna färger. 

Tvättbar 

- För att hålla en god hygien kommer rullstolen vara enkel att tvätta av 

genom god placering av komponenter. 

Komfort  

- Genom att ha med de mjuka delarna, den kupade delen av ryggstödet, de 

bekväma banden samt Nordic Gyms egna säte skapas en god komfort som inte 

bara är skön att träna i utan är även skön under träningsvilan. 

Transport – smidig åtkomst 

- Genom att ha navmotor med smidig styrning i form av en joystick 

tillsammans med att rullstolen är smidigt utformad skapas en rullstol som 

rullstolsburna personer kan ta sig fram med utan att känna att de är i vägen. 

Transport – hastighet 

- Med hjälp av programmeringen i joysticken går det att justera hastigheten 

på rullstolen .  

Konkurrerande priser 

- Konkurrerande priser mot vanliga elrullstolar är svårt att hålla. 

Pneumatiken och navmotorn kommer dra iväg i pris, men med tanke på den 

monopol Nordic Gym kan få tack vare den här produkten ger det ändå ett bra 

värde för rullstolen. 

Möjliggöra träning 

- Tack vare dessa funktioner har rullstolen goda egenskaper för att förenkla 

träning för rullstolsburna personer. 

Stödja/stabilisera 

- Tack vare spännen,  kupat ryggstöd  och sätet skapas en god stabilitet som 

förenklar träning både i maskiner och med fria vikter. 

Spännen – bekväma 

- Genom de mjuka banden med kardborre skapas bekväma spännen som 

inte hämmar träningen. 

Spännen – på rätt ställen 

- Genom att kunna skjuta spännen till rätt placering skapas rätt stöd till alla 

olika användare. 
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Enkel och bekväm att kliva i och ur 

- Extrahandtagen som ska finnas på rullstolen kommer förenkla övergång 

till och från rullstolen och skapar därmed mer bekvämlighet. 

Justerbar i höjd 

- Med hjälp av pneumatiksystem kommer rullstolen enkelt kunna höjas och 

sänkas för att kunna anpassas till personen som tränar samt till olika maskiner. 

Justerbart ryggstöd 

- Genom att kunna höja och sänka ryggstödet likt ett säte på gymmaskiner 

samt att justera ryggstödets vinklar med hjälp av att skruva ett hjul kan ryggstödet 

anpassas för att alla användare ska kunna träna bekvämt och ergonomiskt. 

Hållbar 

- Genom att använda starka komponenter kommer rullstolen få hög 

hållbarhet. 

Säkerhet 

- Genom att kunna spänna fast sig, bra bromsar samt bra placering på 

bakhjulen kommer en säker användning att skapas. 

Förenkling med fria vikter 

- Genom att välja bort armstöd och inte ha för brett  ryggstöd kommer det 

vara enklare att träna med fria vikter.  

Ställa in vikter på maskiner 

- Tack vare handtagen för förflyttning kommer även viktändringen att 

förenklas samt att rullstolen kommer konstrueras så att inga komponenter är i 

vägen för viktändringen.  

Broms- och hakningsfunktioner 

- Bromsar i form av broms mot däck och broms mot golvet kommer ge en 

mer stabil träning då rullstolen inte kommer att kunna flyttas. Broms av fart sker 

genom fartsänkning på rullstolens joystick. 

 

Storlekar 

- Tack vare funktionerna nämnda ovan, med justering på ryggstöd och 

spännen kommer rullstolen att kunna användas av personer som har olika 

kroppsstorlekar.  
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3.6. Visualisering och beräkning 
 

Nedan presenteras resultat från visualiseringen i SolidWorks samt uträkningar 

från FEM-analysen. 

3.6.1. Visualisering 
 

Här visas de skisser som använts som ritningar följt på hur resultaten av 

modellering för de delarna blev. 

 

En skiss på en bredare platta till sitsen gjordes dels för att rullstolens undre del 

skulle bli bredare och dels att det skulle få plats med komponenter på sidan av 

sitsen.  

 

 
Figur 7: Skiss på hur plattan var tänkt att se ut 

Efter modellerandet blev resultatet av plattan följande: Plattan blev lite bredare än 

förväntat samt att inget sticker ut under dynan på framsidan likt figur 7. I figur 9 

visas de stänger där banden för åtspänning av höften ska fästas. En bild på banden 

visas i figur 24.  

    
Figur 8: Modellerad platta   Figur 9: Sidostänger 
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En skiss på ryggstödet och stång för höj- och sänkbarhet gjordes för att få en 

ungefärlig bild på hur lång stången skulle bli och hur den skulle modelleras.  

 

 

 
Figur 10: Skiss på ryggstödet och stång 

Efter modellerande kan en sprängskiss visas av ryggstödet och stången där delarna 

består av ryggstöd, ryggstång med hane och hona för att kunna höja och sänka 

ryggstödet, en sprint som låser ryggstödets höjdläge och ett hjul som tillåter att 

ändra vinkel på ryggstödet genom att skruva fram eller tillbaka.  

 
Figur 11:  Sprängskiss på ryggstödet 
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En enkel skiss på ett handtag som skulle fästas på sidan av sitsen. 

 

 

 
Figur 12: Skiss på handtag 

Det färdiga handtaget kunde enkelt tas ur filerna som mottogs. 

 

 
Figur 13: Modellerat handtag 
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För att modellera upp benstödet gjordes skiss på benstöd med fotplatta samt en 

bild på en dyna för komfort för benen.  

 

 
Figur 14: Skiss på benstöd, fotplata (vänster) och dyna för benen (höger) 

I figur 15 visas resultatet av modelleringen av benstödet. Här går det att se 

fotplatta, dynan, höj- och sänkbarhet med funktion likt en krycka med en knapp 

som tycks in för justering. I figur 16 visas en bild på en stång för band för 

åtspänning likt i figur 9. 

 

  
 

Figur 2: Modellerade delar från figur 14                 Figur 16: sidostänger 
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Figur 17 och 18 är bilder på de skisser som gjordes för balkar på rullstolen.   

 

    
Figur 17: Skiss av undersidan på rullstolen          Figur 18: en sidoskiss av balkarna 

 

 

Figur 19 visar resultatet av modelleringen av balkarna. Balkarna modellerades om 

flera gånger och den bästa varianten  visade sig vara plattor mellan de tjocka 

stängerna p.g.a. hållbarhet och lättare infästning för hjul.  

 
Figur 19: Modellering av balkarna  
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Skiss på hjulgaffel till framhjulet gjordes för att få en ungefärlig bild på hur de 

skulle se ut.  

 
Figur 20: Skiss på hjulgaffel 

 

Hjulgaffeln blev ommodellerad flertalet gånger för att passa ihop och inte krocka 

med andra delar så som benstöd och balkar.  

 

 
Figur 21: Modellerad bild på hjulgaffel 
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Figur 22 visar en bild på ett tomrum under stolen. Tomrummet är till för att en 

gymmaskins sits ska få plats under stolen. Den minimala höjden på ett gymssits är 

ungefär 500 mm. Den informationen är uppmätt från de filer som mottogs för 

ommodellering där två olika sitsar existerade. Det går inte att säga om detta är lika 

hos alla gymtillverkare men det är en god riktlinje. Höjden upp till plattan under 

sitsen modellerades därför till en lägsta höjd på 600 mm för att ge god marginal.  

 

 
Figur 22: Skiss på tomrummet under rullstolen 

 

I figur 23 visas tomrummet efter modellering. Här går det även att se att 

överflödig plats finns för batterier, minikompressor, sladdar och andra tillbehör.  

 

 
Figur 23: Baksidan av rullstolen  
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I figur 24 visas de band som möjliggör åtspänning av ben, höft och bröstrygg. 

 

 
Figur 24: Band för åtspänning 

 

I figur 25: visas en av de fyra cylindrar som används i det pneumatiska systemet 

för att höja och sänka rullstolen i höjd. Cylindrarna är nerladdade och är inte 

modellerade på egen hand [11]. 

 

 

 
Figur 25: Cylinder till pneumatik 
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Figur 26 visar en bild på hela rullstolen där det går att se att alla delar är 

monterade med varandra för att bygga upp hela rullstolen.  

 

 
Figur 26: En bild på hela rullstolen 

Alla dessa komponenter modellerades parallellt för att passa till varandra. 

Eftersom det inte fanns ritningar på någon av komponenterna är nästan allt 

nymodellerat eller ommodellerat från egna tankar och uppmätningar.  
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3.6.2. Beräkning 
 

När visualiseringen av rullstolen var klar gjordes en förenklad version av 

underdelen till rullstolen som en FEM-analys skulle göras på. Materialet valdes 

till det stål som Nordic Gym använder sig av på deras egna gymmaskiner.  

 

 

 
Figur 27: En förenkling av underdelen av rullstolen 

 

En låsning i konstruktionen gjordes vid infästningarna för hjulen och en kraft på 

3000 N lades på rakt uppifrån.  

 

 
Figur 28: En bild på låsningar och kraft 
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Figur 29: Bilden visar maximal förskjutning på modellen 

 
Figur 30: Bilden visar spänningar i modellen 

Resultatet visar att maximala spänningar blev 122.8 MPa för materialet som klarar 

av 250 MPa, vilket tyder på att rullstolen klarar av spänningarna som uppstår. 

Förskjutningarna blev maximalt 3.16478 mm på plattan under sitsen, vilket inte är 

mycket för en kraft på 3000 N. 
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Figur 31: Bild på maximal förskjutning efter ändrad tjocklek på plattan 

Genom att göra plattan 2 mm tjockare ändrades den maximala förskjutningen til 

0.8457 mm vilket är mer än godkänt för en last på 3000 N.  
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4.   Slutsats 
 

I kapitel 4.1-4.4 redovisas de slutsatser som dragits utifrån resultatkapitlet 

4.1. Produktutvecklingsfas 
 

Produktutvecklingen visar att det finns stort intresse för en rullstol som är 

anpassad för att utföra styrketräning i. Rullstolen skulle inte bara vara bra för den 

rullstolsburna utan även för de runtomkring. Genom produktutvecklingsarbetet 

har ett slutkoncept tagits fram som överenskommer med målspecifikationen och 

är därmed ett godkänt koncept i överlag även om önskemål hur lösningarna är 

utformade är olika mellan intressenterna. För det slutkoncept som tagits fram 

finns det i största del standardkomponenter som antingen Nordic Gym kan 

tillverka på samma sätt som till sina maskiner eller komponenter att köpa in som 

de inte använder sig av i sitt egna sortiment. Det finns även delar som behöver 

nykonstrueras. 

 

4.2. Visualiserings- och beräkningsfas 
 

Visualiserings- och beräkningsfasen visar att det går, genom en blandning av 

komponenter från  Nordic Gym, egenkonstruerade komponenter samt användning 

av redan existerande komponenter att skapa en rullstol som håller för belastningar 

på 3000 N rakt uppifrån. Den kraften ska visualisera en tränande person med 

kroppsvikt och träningsvikt på sammanlagt 300 kg. Den skapade rullstolen är i 

nuläget inte designad för att vara estetiskt tilltalande då detta enbart är en första 

prototyp som är konstruerad för att hålla. Rullstolen kan göras mer tilltalande 

genom att göra om designen för rullstolen eller göra ändringar på komponenterna.  

 

4.3. Övergripande slutsatser 
 

Projektets syfte och mål var att ta fram en visuell prototyp på en rullstol genom att 

konstruera och ta fram alla behövliga delar, modellera upp rullstolen i ett CAD-

program och göra hållfasthetsberäkningar. Resultatet av projektet visar att nästan 

alla rullstolens delar är färdigkonstruerade, en visuell prototyp har ritats upp samt 

att godkända hållfasthetsaberäkningar har gjorts. Rullstolen är även justerbar i 

form av att den möjliggör justering för användning av gymmaskiner samt är 

anpassningsbar för olika användare. 

 

4.4. Förslag till fortsatt arbete 
 

Som slutsats från resultatkapitlet har det uppkommit tre förslag som kan förbättras 

eller som Nordic Gym kan jobba vidare med.  

 

Det första är att förbättra funktionen med att höja och sänka höjden på sitsen. Att 

ha en anordning med cylindrar, batteri och kompressor fungerar, men är inte den 
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bästa lösningen. Att istället skapa en anordning som endast kräver batteri kan vara 

en bättre lösning.  

 

Det andra förslaget är att fortsätta jobba på att göra en bättre broms till rullstolen. 

Den bromsen som finns just nu är en broms som låser däcken, men i vissa 

övningar på gymmet kan det behövas mer kraft för att hålla rullstolen stilla. Ett 

alternativ till broms är en broms som låser mot marken. 

 

Ett sista förslag är att göra beräkningar om rullstolen är rätt dimensionerad. 

Dimensioneringen gjordes endast utifrån författarens mått och inga beräkningar 

om var krafterna kommer hamna har gjorts. Till exempel kan det vara bra att kolla 

så att inte rullstolen kommer välta bakåt vid brant lutning på ryggstödet för en 

tyngre person. Det som då kan göras är att flytta de två bakre däcken, alternativt 

använda sig utav fyra däck bak och två hjul fram.  
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5.   Diskussion 
 

I kapitel 5.1-5.3 diskuteras projektets metoder, resultat och slutsatser. 

5.1. Metod 
 

Arbetet lades upp genom att dela upp projektet i tre faser,  en 

produktutvecklingsfas och en visualiserings- och beräkningsfas och en 

projektinitiering- och planeringsfas. Att dela upp projektet på detta sätt gjorde att 

projektet kunde betas av bit för bit och hela tiden gå framåt i säker takt vilket 

gjorde arbetet enklare. 

 

Inför projektets start kändes projektdirektivet väl definierat. Efter några dagar in i 

projektet kom förståelsen att tidsplanen var tvungen att ändras. Planeringen att 

kolla på en komponent eller funktion i taget ändrades till användning av 

milstolpar som beskrivet i rapporten, vilket fungerade bättre. Att använda sig av 

en logg som visade vad som hade gjorts och vad som skulle göras var ett bra 

hjälpmedel för att se om projektet låg på rätt bana. Det var även till hjälp för att 

inte glömma bort saker som skulle göras då loggen fungerade som både 

planeringshjälpmedel och anteckningsbok. 

 

Vissa metoder som användes i produktutvecklingsfasen fick anpassas efter 

projektet. Till exempel fanns redan innan projektets start vissa krav och önskemål 

från beställaren Eriksson Jörnelind som skulle finnas i åtanke. Detta kunde vara 

till både för- och nackdel under projektets gång då det exempelvis vid granskning 

av lösningar gjorde så att vissa lösningar inte behövde granskas medan det andra 

behövde granskas mycket noggrant. 

 

Något som tog lång tid i projektet var förstudien. Författaren hade lite förkunskap 

om hur dagens rullstolar fungerar, hur rullstolsburna personer tränar på gym och 

hur rullstolsburna personer vill och måste ha sina rullstolar. För att försöka få mer 

förståelse kontaktades rullstolstillverkare och återförsäljare av rullstolar där bättre 

kunskap om hur rullstolar är uppbyggda kunde hämtas. Ett problem som uppstod 

var att hitta personer som kunde svara på frågeformuläret om hur rullstolsburna 

styrketränar på gym och hur rullstolsburna vill ha sina rullstolar. Att fråga en 

person som sitter i rullstol men som inte styrketränar på gym eller att fråga en 

person som inte är rullstolsburen om hur de tränar på gym var inte aktuellt då 

svaren skulle bli irrelevanta. Goda kontakter som kunde svara på frågorna kunde 

tillslut påträffas och responsen på frågeformuläret blev över förväntan. Av de 

tillfrågade personerna var alla intresserade av att hjälpa till genom att svara på och 

diskutera frågorna. Liknande svar gavs från alla tillfrågande vilket visade att det 

fanns gemensamma åsikter om hur det är att styrketräna på gym som 

rullstolsburen. Svaren var till stor hjälp genom hela projektet genom dels 

påfyllning av målspecifikationen och dels att åsikterna från övriga frågor alltid var 

i åtanke. 

 

Vid genereringen av lösningar användes delvis brainstorming vilket inte var det 

lättaste då det inte fanns något team att arbeta med. Att arbeta i team vid 
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generering av lösningar via brainstorming gör att det uppkommer fler lösningar 

eftersom teamet stimulerar varandras kreativitet. Trots detta användes 

brainstorming och gav ett fåtal lösningar. Något som hade kunnat göras 

annorlunda var att avstå från att generera lösningar via brainstorming alternativt 

tagit hjälp av någon på Nordic Gym i det steget.  

 

När det kom till att ta fram totalkoncept var den morfologiska matrisen till stor 

hjälp. Att få en helhetsbild över vilka dellösningar som finns att välja mellan 

gjorde att bra koncept kunde skapas direkt och tillsammans med skisser till varje 

koncept var det enkelt att utvärdera var koncept med Pughs beslutsmatris som gav 

det slutliga konceptet. 

 

Vid visualiseringen av rullstolen användes som tidigare nämnt vissa filer som 

Nordic Gym redan ritat upp. Det som var bra vid användningen av deras filer var 

att det enkelt gick att mäta ut olika mått på de färdiga maskinerna, t.ex. minimal 

höjd på sitsar från golvet så att det gick att avgöra vad rullstolens lägsta höjd fick 

vara. Något annat bra var att allting inte behövde ritas upp själv utan det gick att 

utgå från den existerande sitsen vid uppritandet av andra komponenter och sitsen 

kunde användas som grund när alla delar skulle sättas samman. Det som var 

mindre bra med att använda Nordic Gyms filer var att problem kan förekomma 

vid editering av andras filer, vilket det även gjorde. Anledningen till att problem 

kan förekomma är att alla inte modellerar upp sina komponenter på samma sätt så 

det kan vara svårt att veta exakt hur någon annans fil är uppritad samt att vissa 

låsningar inte kan ändras utan att det blir problem i filerna. Att arbeta runt det 

problemet var utmanande och tidskrävande men var ändå mycket givande i form 

av lärande om hur hanteringen av andras filer ska ske.  

 

Att använda metoden trial and error i den här delen av projektet var ett bra val 

eftersom det är svårt att skapa ritningar när det inte är helt klart hur alla 

komponenter ska se ut och hur de ska utformas i förhållande till varandra. 

Användningen av trial and error tog mycket tid eftersom många delar behövde 

göras om flera gånger, så användning skulle ha kunnat optimeras genom att 

försöka göra lite bättre ritningar med grova mått istället för att bara ha skisser på 

delar. Det skulle ha sparat tid eftersom det skulle minimera antal gånger delarna 

behövde modelleras om. 

 

Övriga problem som uppstod vid visualiseringen var att programmet kraschade, 

d.v.s. låste sig och startade om sig själv, flera gånger utan förvarning. Det var 

oklart vad som orsakade problemet och detta behövde jobbas runt genom att spara 

varje ny förändring så att de inte skulle gå förlorade. Anledningen till att 

programmet kraschade hittades aldrig men problemet slutade efter diverse 

ändringar i olika filer.  

 

Att göra beräkningar med FEM-analysen visade sig fungera bra då inga problem 

uppstod. Något som skulle kunna ha gjorts annorlunda i den här fasen är att ändra 

krafterna som lades på, göra andra beräkningar så som lägga in en kraft mot 

ryggstödet samt ändra materialet  på rullstolen. Detta valdes dock att inte göra då 

det fanns en tidsbegränsning i projektet.. 
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5.2. Resultat 
 

Resultatet från produktplaneringen visar på att det finns en marknad för rullstolen, 

hur rullstolen ska vara utformad för att slå sig in på marknaden samt hur styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot ska hanteras . Detta är ett viktigt resultat för Nordic 

Gym eftersom det visar på att det finns anledning till att vidareutveckla rullstolen. 

 

Förstudien visades vilka intressenter som är relevanta vid framtagning av 

produkten, gav svar på hur rullstolsburna personer vill ha rullstolen samt gav en 

första målspecifikation. Resultaten från förstudien gjorde att arbetet genom 

projektet blev möjligt och kan även vara till god hjälp vid en eventuell 

vidareutveckling av rullstolen. Intressenterna som togs fram samt eventuella nya 

intressenter följer med även vid en vidareutveckling av rullstolen, åsikterna ur 

frågeformuläret samt slutliga målspecifikationen tas även de med till 

vidareutveckling då krav, önskemål och åsikter är desamma. 

 

Ur konceptgenereringen var funktionsanalysen och den morfologiska matrisen till 

god grund för att skapa de fem första koncepten. Alla dellösningar till 

delfunktionerna var inte passande med varandra, men fem godkända koncept 

kunde tas fram för att sedan gå vidare till utvärdering.   

 

Resultatet ur fasen konceptval blev att koncept 6 hade bäst egenskaper. Konceptet 

var en blandning mellan de andra koncepten som var och en hade bra lösningar 

men inte hade en helhet som var lika bra som det konceptet. Koncept 6 blev sedan 

det slutkoncept som gick vidare till att bli visualiserat och som det gjordes 

beräkningar på.  

 

 

Ur fasen konfiguering och detaljkonstruktion visades genom den systematiska 

primärkonstruktionen vilka komponenter som kan tillverkas, vilka komponenter 

som kan köpas in samt vilka komponenter som måste nyutvecklas. Ur fasen dök 

även nya tips och idéer upp på komponenter som redan fanns i koncept 6. De nya 

idéerna och tipsen användes på rullstolen och togs vidare till visualiseringen av 

rullstolen. Den systematiska primärkonstruktionen är mest till för att vara till hjälp 

när rullstolen ska tillverkas, därför kan den vara bra om Nordic Gym väljer att 

vidareutveckla rullstolen. 

 

Resultatet av visualiseringen av rullstolen från  koncept 6 visar att en rullstol som 

är anpassad till styrketräning för rullstolsburna är möjlig att konstruera. Rullstolen 

är inte helt komplett då den extra bromsen som nämnts tidigare inte är fullständigt 

framtagen, vilket skulle kunna ha gjorts om mer tid till projektet fanns tillgängligt. 

Ur resultatet går det att avläsa genom bilder och förklaringar till bilder hur 

rullstolen är uppbyggd, varför rullstolen är uppbyggd som den är och hur olika 

komponenter fungerar. Visualiseringen av den här rullstolen gjordes som tidigare 

nämnt endast efter enkla skisser vilket gör att den inte är färdig i form av 

utformning av komponenter, storlekar samt placeringar för komponenterna. Vid 

en vidareutveckling av denna rullstol kan noggrannare uträkningar göras, 

exempelvis på hur stora spann höjdjusteringen på ryggstödet och längdjusteringen 

för benen ska vara. Designen på rullstolen styrdes enbart av att försöka använda 
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liknande komponenter som Nordic Gym gör på sina maskiner, vilket betyder att 

det går att göra rullstolen mer estetiskt tilltalande genom t.ex. snyggare 

utformning av komponenterna.  

 

Resultatet från beräkningsfasen visar att rullstolen, efter omkonstruering av 

plattan i form av att göra den 2 mm tjockare håller för de belastningar som kravet 

var att den skulle hålla för. Att förskjutningarna blev 0.8457 mm för en kraft på 

3000 N uppifrån är ett godkänt resultat och för att förbättra resultatet ytterligare 

går det att göra plattan under sitsen ännu tjockare, vilket inte är nödvändigt i 

nuläget.  

 

5.3. Slutsats 
 

De slutsatser som dras utifrån projektet visar att syfte och mål har uppfyllts men 

att det finns delar som inte helt är färdigkonstruerade, t.ex. extra broms.  

Slutsatserna visar även att det finns goda möjligheter för Nordic Gym att 

vidareutveckla rullstolen och förslag på vad de kan jobba vidare med efteråt. 

Anledningen till att förslagen inte bearbetades under projektets gång var 

tidsbegränsningen. Hade mer tid funnits till projektet hade mer arbete lags ner för 

att förbättra rullstolen och ta fram en produkt som skulle vara redo att tillverkas. 
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Bilaga A: Projektdirektiv 
 

Konstruktion av justerbar rullstol för styrketräning 
Syfte 
 

Projektets syfte  är att ta fram en visuell prototyp på en justerbar rullstol till gym. Rullstolen 

ska kunna justeras för användande av i första hand maskiner men även för att lättare kunna 

träna med fria vikter.  

 

Mål 
 
Målet med projektet är att i konstruera alla behövande delar till rullstolen för att sedan kunna göra 
ritningar och beräkningar med hjälp av CAD-programmet SolidWorks. 

 

Avgränsningar 
 

Projektet avgränsas med att inga kostnadsberäkningar kommer behandlas i projektet, ingen 

anpassning för kroppstorlekar kommer göras samt de tio utsatta veckorna. 

 

Resurser 
 

Resurser som finns att utnyttja är CAD-programmet SolidWorks som finns att tillgå på 

universitetet i Östersund och på Nordic Gym i Bollnäs, kunskaper och kontakter för 

gymverksamhet och handikappidrott inom företaget, existerande CAD-filer samt ekonomiska 

resurser i form av resor. 

 

Tid 
 
Preliminär tidsplan 
 

  

Datum 23/3-29/3 30/3-5/4 6/4-12/4 13-04-19/4 20/4-26/4 27/4-3/5 4/5-10/5 11/5-17/5 18/5-24/5 25/5-29/5

Aktivitet/Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transportsätt

Hiss för höjdjustering

Hjulval

Ryggstöd

Hakningsfunktion

CAD

Beräkningar

Rapportskrivande

Korrektur/Presentation
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Kommentarer 
 

Handikappidrotten är växande överallt och inte minst på gymmen. Det kan handla om 

personer som behöver träna upp försvagande delar i kroppen, personer som  tycker om att 

träna samt elitidrottare med funktionshinder. Problemet med träning på gym för 

funktionshindrade är att existerande standardmaskiner inte lämpar sig för funktionshindrade 

och att gym som har speciella maskiner till funktionshindrade är få. Nordic Gym har då 

kommit med idén att ta fram en rullstol som lånas ut till de personer som kommer och tränar 

på gymmet. 

 

 

Utdrag ur loggen: 

 
2015-03-31 
 

1. Ringt Tim Johansson och fått svar på min enkät. 
2. Läst Rapport 7 och lagt in några kommentarer 
3. Nästan läst hela rapport 14 och lagt in kommentarer 

Planering inför fortsatt arbete: 
Läsa klart rapport 14 
Sammanställa svaren till frågeformuläret efter de sista samtalen 
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Bilaga B: SWOT-analys 
 

 

Styrkor    Svagheter 

 

 

 Ny idé 

 Nytänkande inom området 

 Starka sammarbeten 

 Tillgång till Nordic Gyms filer 

och kunskap 

 Cad/illustrations-kunskaper 

 

 

 

 Dåligt med lättillgänglig 

information 

 Liten erfarenhet av rullstolar 

 Kort tidsram 

 

 

 

 Intervjumöjligheter med brukare 

 Marknad som inte används 

 Stabil ekonomi för Nordic Gym 

 Ökad interaktion mellan 

brukare/tillverkare 

 Nya funktioner 

 Användning av befintliga 

funktioner 

 

 

 Nya rullstolsmodeller 

 Nedskärningar för Nordic Gym 

 Konkurrerande företag 

 Spionage 

 

 

Möjligheter    Hot 
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Handlingsplan för SWOT-analys 

 

 
 

Styrkor och möjligheter 

Blandningen med den nya idén med en rullstol på gymmet och nytänkande inom området 

kommer ge stor framgång i projektet eftersom en tankegång utanför boxen blir oundviklig.  

Samarbeten mellan Nordic Gym och Nordic Gyms kontakter kommer ge projektet en extra 

skjuts framåt och med tillgång till filer och kunskap från Nordic Gym kan egna CAD-

kunskaper utnyttjas för att skapa ett bra resultat.  

Genom intervjuer med rullstolsburna personer kan idéer tas fram för att använda en marknad 

som för nuvarande inte används till fullo, d.v.s. gymverksamhet för funktionshindrade. Med 

Nordic Gyms stabila ekonomi finns möjlighet till att både ta fram nya funktioner till rullstolen 

och använda befintliga funktioner.   

 

 

Svagheter och hot 

Det finns lite lättillgänglig information om rullstolar och dess tekniska funktioner blandat med 

bristen på kunskap inom området kan ställa till besvär. Med ordentlig eftersökning av 

information och med hjälp av samarbeten ska detta problem minskas så mycket som möjligt. 

Den korta tidsramen kan även den ställa till med besvär eftersom det är svårt att avgöra hur 

lång tid alla delar i projektet tar. Genom att hålla tidsplanen till så stor grad som möjligt ska 

detta problem undvikas.  

Hot för projektet kan vara att nya förbättrade rullstolsmodeller tas fram och att nedskärningar 

förekommer på Nordic Gym. Andra hot kan vara att konkurrerande företag sitter på samma 

eller liknande idéer och att kopiering av idéer förekommer på Nordic Gym eller inom detta 

examensarbete. Genom att ta fram en tillräckligt bra rullstol i detta projekt ska detta hot 

undvikas i så stor grad som möjligt. 
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Bilaga C: Sammanställning av svar  
 

Frågor om styrketräning på gym för funktionshindrade 
 

Styrketräningen 
 

1. Hur mycket styrketräning utövas? 

Precis som för en person som inte är rullstolsburen är det helt olika från person till 

person.  

Rekommenderat är ca. 3 dagar i veckan för att bygga upp styrka och i 

skadeförebyggande syfte. 

 

2. Var utövas styrketräningen? 

Vanliga gym där det helst finns stora ytor att ta sig fram på och där det är lättåtkomligt 

eller gym som är anpassade för funktionshindrade personer. 

 

3. Vilken typ av styrketräning utövas? 

Mestadels utövas styrketräning med maskiner av olika slag, men det förekommer även 

träning med fria vikter för de med bålstyrka som tillåter. 

 

4. Hur går styrketräningen till? 

Som vanligt förutom att det kan behövas hjälp för vissa personer att komma i position. 

 

5. Används speciella verktyg, t.ex. annan typ av rullstol? 

De verktyg som kan förekomma är gummiband, band för att spänna fast kroppen 

(bålen eller bröstet) och krokar för tunga vikter eller för åtkomst. 

 

6. Vilka medverkar i styrketräning på gym förutom utövaren? 

Vissa personer kan behöva hjälp med inställningar eller att komma i position. Annars 

medverkar ingen annan än utövaren. 

 

7. Uppstår några problem när träningen utövas och i så fall vilka? 

Svårt att komma åt överallt, svårt att komma i rätt vinklar och höjd, kan vara trångt att 

träna i rullstolen, svårt att få till stabilitet, svårt att spänna fast sig och koppla loss, 

svårt att nå handtag,  svårt att ställa in vikten, svårt att komma nära för förflyttning. 

 

8. Hur skulle styrketräningen kunna förbättras? 

Mer anpassning för funktionshindrade på vanliga gym istället för att utveckla gym 

anpassade för funktionshindrade. På så sätt går det att ”gymma med polarna” istället 

för att behöva träna på separata gym mot för sina kompisar utan funktionshinder. 
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Rullstolen 
 

1. Vilket transportsätt är det bästa? 

El-motor. 

Manuell rullstol är smidigt för de som använder sig av manuella rullstolar eftersom de 

är vana samt att en person som använder manuell rullstol ogärna vill byta. Ett problem 

är att det blir svårt att få till så det passar alla eftersom det handlar om cm-justeringar 

för att få till bra.  

Små hjul är att föredra så de inte är i vägen, eventuellt något som går att vika undan. 

 

2. Vilken hissfunktion är den bästa? 

En motorfunktion eller hydraulik. Att höja och sänka på ett manuellt sätt kan bli svårt, 

speciellt för personer med nedsatt handstyrka. 

 

3. Behövs ryggstöd och i så fall hur bör det vara utformat? 

Ett ryggstöd som är justerbart i vinklar och höjd. 

Kan behövas att det kan skjutas bort. 

Smalt i toppen, brett i botten. 

Kunna vinkla hela sätet (som bilstol). 

Kupat för bra stabilitet. 

Spännen för bålen och bröstryggen.  

 

4. Behövs något hakningssystem och i så fall finns det någon bra idé på hur 

det bör vara utformat? 

Största problemet är dragning framåt vid stora ansträngningar och därför är broms 

bättre än hakningssystem.  

 

5. Behövs någon speciell broms? 

Broms på hjulen samt däck med högfriktion kan behövas. 

Kanske annan typ av broms. 

Platta med hög friktion som hissas ner eller ben som en kranbil som åker ut. 

 

 

6. Vad finns det för mer behövliga funktioner? 

Spännen för höft, bröstrygg, lår och smalben. 

 

7. Hur ska designen på rullstolen vara? Storlek och utseende? 

Smidig för åtkomst, annars ingen kommentar. 
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Övrigt  

 
Styrketräning blir väldigt extrem för personer i rullstol då de bara kan träna 

överkroppen och även måste använda överkroppen för att sedan ta sig fram.  

 

Rullstolen kan vara i vägen om den blir för stor. 

 

Det kan vara bra att kunna få upp sina knän.  

 

Det måste vara lätt att flytta till och från stolen. 
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Bilaga D: Målspecifikation 
 

 

 

 

 
Kriterium 

 
Kundsegment 

Krav/ 

önskemål 

Funktion/ 

begränsande 

Viktning 

Snygg design Nordic Gym Önskemål Begränsande 2 

Tvättbar Köpare Önskemål Funktion 1 

Komfort  Användare Krav Funktion  

Transport 

– smidig åtkomst 

Användare Krav Funktion  

Transport  

- hastighet 

Användare Önskemål Begränsande 1 

Konkurrerande 

priser 

Nordic Gym Önskemål Begränsande 2 

Få komponenter Nordic Gym Önskemål Begränsande 2 

Möjliggöra träning Nordic Gym Krav Funktion  

Stödja/stabilisera  Användare Krav Funktion  

Spännen 

-bekväma 

Användare Önskemål Funktion 4 

Spännen 

- på rätt ställen 

Användare Krav Funktion  

Enkel och bekväm 

att komma i och ur 

Användare Krav Funktion  

Justerbar i höjd Användare Krav Funktion  

Justerbart ryggstöd Användare Önskemål Funktion 4 

Hållbar Köpare Krav Begränsande  

Säkerhet Användare Krav Funktion  

Förenkla träning 

med fria vikter? 

Användare Önskemål Funktion 3 

Kunna ställa in 

vikter på maskiner 

Användare Krav Funktion  

Broms- och 

hakningsfunktioner 

Användare Krav Funktion  

Storlekar Nordic Gym Krav/Önskemål Begränsande 3 
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Bilaga E: Morfologisk matris 
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Bilaga F: Totalkoncept 
 

 

 

 

 

 

Koncept 1 

 

 Motorkraft i form av el-motor 

 Styrs med joystick 

 Rullar på däck 

 Lätt åtkomst för avtorkning 

 Mjuka delar vid ryggen 

 Mjuka delar för benen 

 Kupat ryggstöd vid höften för stabilitet och komfort 

 Spännen i form av bekväma band med kardborre 

 Flyttbarhet på spännen i form av att skjuta upp och ner längs stänger 

 Funktion vid påstigning för att enkelt flytta sig i och ur rullstolen 

 Justerbar i höjd med hjälp av hydraulik 

 Justerbara vinklar på ryggstöd med hjälp av hjul som skruvas 

 Justerbart ryggstöd i höjd med utdragbar sprint 

 Inga armstöd förenklar träning med fria vikter 

 Stabiliserar överkroppen med band likt ovan 

 Extrahjul för att hindra vältning 

 Nordic Gyms säte för stabilt sittande 

 Broms mot golvet för att rullstolen ska vara stilla under träning 

 

 

 
Figur 32: En skiss på koncept 1 
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I det här konceptet ska rullstolen drivas med el-motor, styras med joystick och 

rulla på rullstolsdäck likt en vanlig el-rullstol. Rullstolen ska ha lättåtkomliga ytor 

för avtorkning av svett och smuts. För komfort ska det finnas mjuka delar vid 

ryggen och benen samt ett kupat ryggstöd vid ländryggen. Spännen i form av 

bekväma band som spänns med kardborre ska finnas och ska kunna justeras 

genom att föra upp och ner längs stänger på rullstolen. Ingen extrafunktion för 

lättsam påstigning finns, utan det ska finnas där rullstolen hämtas i form av 

handtag, extra steg eller någon form av hiss. Sätet på rullstolen ska justeras i höjd 

med hydraulik som drivs antingen av samma eller en annan motor som för driften.  

Ryggstödets vinklar ändras genom att skruva på ett hjul och höjden på ryggstödet 

justeras genom att dra ut en sprint, dra upp eller ner ryggstödet och sedan släppa 

sprinten som åker in i ett nytt hål. Det ska inte finnas något armstöd på rullstolen 

för att förenkla träning med fria vikter. För stabilitet kommer överkroppen att 

kunna spännas fast med band likt de som är beskrivna ovan. För extra säkerhet på 

rullstolen kommer det finnas extrahjul som förhindrar att stolen välter, ett säkert 

säte tillverkat av Nordic Gym, vilket är ett säte som är lämpat för rullstolsburna 

personer bland annat så att benen inte glider isär vid träning samt en broms som 

låser mot golvet. 
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Koncept 2 

 

 Motorkraft i form av handkraft plus hjälpmotor 

 Rullar på vanliga rullstolshjul 

 Tvättbara delar 

 Ställning med nät som ryggstöd 

 Spännen i form av bekväma band med klickspänne 

 Flyttbarhet på spännen i form av att de är avklickbara 

 Handtag på rullstolen för att enkelt kunna ta sig i och ur 

 Justerbar i höjd med hjälp av spak 

 Justerbara vinklar på ryggstöd i form av klicksystem med hål 

 Justerbar i höjd tack vare hjul som skruvas 

 Inga armstöd för att förenkla träning med fria vikter 

 Stabiliserar överkroppen med band likt ovan 

 Stabiliserar kroppen med hjälp av kanter på ryggstödet för att inte glida ur 

 Bra yta på sätet för att sitta säkert 

 Broms i form av vanliga bromsar på hjul eller axlar 

 

 

 
Figur 33: En skiss på koncept 2 

 

I koncept 2 ska rullstolen drivas med handkraft plus hjälpmotor på vanliga 

rullstolshjul och ha avtagbara delar som kan tvättas. Som ryggstöd ska det vara 

stänger med nät mellan för komfort och de spännen som ska användas ska vara av 

bekväma band med klickspänne. Dessa ska kunna förflyttas genom att klicka av 

och flytta dem längs ramen på ryggstödet och fotstödet.  Det ska finnas ett 

handtag för att enkelt kunna ta sig i och ur rullstolen. Rullstolen ska vara höj- och 

sänkbar med en spak och vinklar för ryggstödet justeras genom ett klicksystem 

med hål. Inga armstöd förenklar träning med fria vikter. Kroppen ska stabiliseras 

med hjälp av kanter på ryggstödet samt bra fäste på sätet. Bromsar ska finnas i 

form av vanliga bromsar på hjulen eller bromsar som låser fast axlarna. 
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Koncept 3 

 

 El-motor för drift 

 Rullar på larvfötter 

 Styrs med joystick 

 Lätt åtkomst för avtorkning 

 Mjuka delar för ryggen och benen 

 Bekvämt band som spänns likt ett byxbälte 

 Banden skjuts upp och ner längs stänger 

 Utfällbart extrasteg för enkel påstigning 

 Justerbar i höjd med el-motor 

 Justerbart ryggstöd i vinklar med hjul som rullas 

 Justerbart ryggstöd i höjd med cykelram-lås 

 Ergonomiskt ryggstöd 

 Helt kupat ryggstöd för komfort 

 Fäste i kanterna av ryggstödet för att inte glida ur 

 Nordic Gyms säte 

 Broms i form av hakning med karbinhake 

 

 
Figur 34: En skiss på koncept 3 

 

I koncept 3 driver rullstolen fram med ”gummilarvfötter” tack vare el-motor och 

joystick. Rullstolen har lätt åtkomst för avtorkning och har mjuka delar för rygg 

och ben. De bekväma banden spänns med fäste likt ett bälte och kan justeras upp 

och ner längs stänger. Rullstolen har ett extrasteg för lättare av- och påstigning. 

Höjden på rullstolen justeras med el-motor, ryggstödets vinklar justeras med hjul 

som skruvas och höjden på ryggstödet justeras likt en cykelram. Rullstolen har 

ergonomiskt ryggstöd samt så är det kupat längs hela ryggen med bra fäste i 

kanterna. Rullstolen har Nordic Gyms egna säte och bromsas i form av 

hakningssystem med karbinhake där rullstolen ska hakas fast i gymmaskinen för 

att inte förflyttas. 
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Koncept 4 

 

 Handkraft som drivmedel 

 Rullar på vanliga rullstolhjul 

 Tvättbara delar 

 Mjuka delar för benen 

 Kupat ryggstöd i ländryggen 

 Bekväma band med kardborre för höften 

 Banden skjuts upp och ner längs stänger 

 Justerbar i höjd med vev 

 Nordic Gyms säte 

 Broms på hjul/axlar samt broms mot golvet 

 

 
Figur 35: En skiss på koncept 4 

 

Det här konceptet driver hjul med handkraft och har avplockbara delar för tvätt. 

För komfort har rullstolen mjuka delar för benen och ett kupat ryggstöd för 

ländryggen och bekväma band med kardborre för höften. Banden skjuts upp och 

ner längs stänger på sidan av stolen. Rullstolen är justerbar i höjd med hjälp av en 

vev. Rullstolen har Nordic Gyms egna säte och bromsas genom bromsar på hjul 

eller axlar samt broms mot golvet. 
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Koncept 5 

 

 Drivs med el-motor 

 Styrs med joystick 

 Rullar på däck 

 Mjuka delar vid ryggen och för benen 

 Kupat ryggstöd för hela ryggen 

 Nackstöd 

 Bekväma spännen i form av bekväma band med kardborre 

 Skjuter upp och ner spännen längs stänger 

 Handtag att hålla i för att enkelt ta sig i och ur 

 Justerbar i höjd med hjälp av hydraulik 

 Justerbara vinklar för ryggen med gymbänkssystem 

 Ryggstödet höjs och sänks med gymbänks-klick 

 Inga armstöd för att förenkla träning med fria vikter 

 Stabiliserar kroppen med band likt de ovan 

 Yta med bra fäste i kanterna för att inte glida ur 

 Välthinder i form av extrahjul 

 Nordic Gyms säte 

 Broms i form av hakning med kardborre samt broms mot golvet 

 
Figur 36: En skiss på koncept 5 

 

Koncept fem driver rullstolen på däck med el-motor och joystick. Det finns mjuka 

delar för ryggen och för benen. Ryggstödet är kupat hela vägen och har ett 

nackstöd. Spännen finns i form av bekväma band som spänns med kardborre och 

kan justeras upp och ner längs stänger på rullstolen. Handtag finns för att enklare 

ta sig i och ur rullstolen. Höjden på rullstolen justeras med hydraulik. Höjden på 

ryggstödet justeras genom att en sprint dras ut innan justering och vinklarna på 

ryggstödet justeras likt vinkeljustering på en gym bänk. Rullstolen har inga 

armstöd för att förenkla träning med fria vikter. Kroppen stabiliseras med band 

som är beskrivna ovan samt med en yta som har bra fäste i kanterna på ryggstödet. 

På rullstolen finns extrahjul som förhindrar att rullstolen ska välta, Nordic Gyms 

säte, hakning med kardborreband samt broms mot golvet.  
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Bilaga G: Utvärdering av koncept 
 

 

Utvärderingen har skett emot Christer Eriksson Jörnelind 

 

 Motor och styrning 

- Idén med el-motor med tillhörande joystick var bra men en koll på 

navmotorer borde göras  

- Efter samtal och mailkontakt med Åke Gustafson på Electro-mobile gavs 

information om att det som behövs är två navmotorer i form av två 16 tums hjul, ett 24 

volts batteri och tillhörande joystick. Allt detta har electro-mobile och kan köpas in 

färdigt.  

 

 Batterier 

- Eriksson Jörnelind tyckte att en extra koll på som passar till motorn skulle 

göras. 

- Batterier finns på electro-motors hemsida som passar till navmotorn. 

 

 Höj- och sänkbarhet 

- Eriksson Jörnelind ville ha en noggrannare koll på hur rullstolen ska höjas 

och sänkas 

- Enligt samtal med Hydraulikhuset går det att skapa ett system för att höja och 

sänka rullstolen genom att köpa en minikompressor som passar till ett 24-volts batteri. 

Det som behövs då är två stycken 40/16 P1D-C som tillsammans klarar av 1272 N 

vilket är god marginal för en person på 100 kg och det finns även  cylindrar som klarar 

av mycket högre krafter för tyngre personer. Därför valdes det att ta med fyra stycken 

50/16 P1P som tillsammans klarar av en kraft på 4148 N vilket är mycket god 

marginal för en person plus vikter på sammanlagt 300 kg.  

 

 Extrahjul 

- Eriksson Jörnelind tyckte inte detta var nödvändigt om placering av de 

bakre däcken läggs rätt 

- I visualiseringsfasen kommer däcken att designas så att de fästs på ett bra ställe, 

men inga beräkningar kommer göras på exakt var dem bör placeras.  

 

 Individanpassning 

- Ansågs som ett sista steg som inte det skulle läggas allt för stort fokus på 

- Ingen mer tid kommer läggas på att göra mer individanpassningar än vad som 

redan gjorts.  
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 Bromsar 

- Eriksson Jörnelind tror att bromsarna kan bli för svaga och tror på en 

hakningsvariant 

- Från frågeformuläret gavs svar att en hakningsvariant inte skulle vara ett bra val, 

dock har inga kalkyleringar gjorts på hur bromsarna ska vara i mån om tid. 

 

 Användning av Nordic Gyms komponenter och design 

- Det var mycket positivt att fokusering gjorts på att använda Nordic Gyms egna 

design och komponenter i tänkandet. 

 


