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Sammanfattning 
På uppdrag av företaget Krabat AS har ett produktutvecklingsarbete för att ta fram ett 

tillbehör till deras rullstol Krabat Sheriff utförts. Syftet med projektet har varit att 

utveckla ett tillbehör för att öka rullstolens mobilitet i terräng. Målet med processen har 

varit att ta fram ett underlag för vidareutveckling av ett av- och påmonterbart tillbehör 

som ska passa Krabat Sheriff. Detta har genomförts genom att ta fram lösningar med 

hjälp av marknadsanalys, intressentanalys och teoristudier samt visa olika 

konfigurationer av de framtagna lösningarna för att slutligen presentera koncept. 

Arbetet har följt Krabats egen produktutvecklingsprocess, P-08, som inkluderar faserna 

idé, marknadsundersökning, kravspecifikation, koncept, produktspecifikation, 

detaljkonstruktion och granskning. I idéfasen gjordes en marknadsanalys samt en 

intressentanalys för att skapa en överblick av vad kunden och marknaden ville ha. 

Kravspecifikationen bestod av primärbrukarens krav och önskemål. Den fungerade som 

en checklista som alla koncept gick igenom för att se om de var realiserbara. I 

konceptfasen skissades och utvärderades samtliga koncept med hjälp av en 

beslutsmatris. Beslutsmatrisen valde ut två koncept som vidare utvecklades. Dessa två 

koncept kombinerades till ett som sedan gick vidare till produktspecifikationen. I 

produktspecifikationen beskrevs det slutgiltiga konceptet, Krabat Revolvers lösningar i 

detalj. I detaljkonstruktionen beskrevs Revolvers materialval och tillverkningssätt. 

Slutligen gjordes en granskande överblick av projektet med hjälp av en feleffektanalys 

som kontinuerligt byggts på under projektets gång. Sammanfattningsvis ses projektet 

som lyckat då både syfte och mål har uppnåtts; underlag för en produkt som löser 

huvudproblemet har tagits fram. Det finns även ett dokumenterat intresse för produkten 

vilket skapar ett nyhetsvärde för samtliga intressenter.  
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Abstract 
On behalf of the company Krabat AS a product development case concerning 

developing an accessory for making their wheelchair, Krabat Sheriff, more usable in 

terrain has been done. The purpose has been to produce a material for further 

developing of a detachable accessory made for the Sheriff. The goal has been to present 

a proposal of solutions obtained by market analysis, stakeholder analysis and theoretical 

studies as well as showing the possible solutions, showing their optimal configurations 

and proposing a final concept. The work has been following Krabat AS product 

development process, P-08, which included the following phases: idea, market 

research, specifications of requirement, concept, product specifications, details and 

review. In the idea phase the problem, cause and goal was formulated. In the market 

research phase a market analysis as well as a stakeholder analysis was done in order to 

get an idea of what the customer and the market wanted in the product. The 

specification of requirements consisted of the demands and requests of the primary 

stakeholders. It worked like a checklist which every concept had to pass to work as a 

real product. In the conceptual phase every concept was drawn and evaluated. By help 

of a decision making matrix two concepts was deemed the best. These two concepts 

where continued working on finally making it one continuing on to the product 

specification phase. In the product specification the final concept, Krabat Revolver, was 

introduced and explained in detail. In the detail phase the way of production, 

configuration of parts and choice of material was documented. In the last phase the 

project was reviewed by help of a FMEA-analysis which had been worked on the entire 

project. In conclusion the project is a success since it both has been able to accomplish 

the purpose and the goal; documenting a material for a product that clears the main 

issue. It also exist a documented interest for the product by the stakeholders which make 

the product newsworthy. 

 



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Innehållsförteckning 

Utveckling av Krabat Sheriffs mobilitet i terräng  2015-04-09 

ett utvecklingsprojekt för Krabat AS  Linus Larsson 

 

  

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2. Syfte och kvantitativa mål .................................................................................. 1 

1.2.1. Syfte ............................................................................................................ 1 

1.2.2. Kvantitativa mål .......................................................................................... 1 

1.3. Avgränsningar .................................................................................................... 2 

1.4. Tidsplan .............................................................................................................. 2 

2. Teori .......................................................................................................................... 3 

2.1. Funktionsnedsättning ......................................................................................... 3 

2.1.1. Fysisk funktionsnedsättning ....................................................................... 3 

2.2. Sittande ergonomi .............................................................................................. 4 

2.2.1. Sitta rätt ....................................................................................................... 4 

2.2.2. En bra sittställning ...................................................................................... 4 

2.3. CE-märkning ...................................................................................................... 5 

2.3.1. Medicintekniska produkter ......................................................................... 5 

2.4. Krabat Sheriff ..................................................................................................... 6 

2.4.1. Allmänt om Krabat Sheriff ......................................................................... 6 

2.4.2. Fysiologiska fördelar .................................................................................. 7 

2.4.3. Konstruktion ............................................................................................... 7 

3. Metod ......................................................................................................................... 8 

3.1. P-08; utvecklingsprocess .................................................................................... 8 

3.2. Idé ....................................................................................................................... 9 

3.2.1. Egenskapsanalys ......................................................................................... 9 

3.2.2. Riskanalys ................................................................................................... 9 

3.3. Marknadsundersökning ...................................................................................... 9 

3.3.1. POD/POP-analys ...................................................................................... 10 

3.3.2. Marknadsanalys ........................................................................................ 10 

3.3.3. SWOT-analys ............................................................................................ 10 

3.2.4. Intressentanalys ......................................................................................... 10 

3.2.5. Metodansatser ........................................................................................... 10 

3.3. Kravspecifikation ............................................................................................. 12 



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Innehållsförteckning 

Utveckling av Krabat Sheriffs mobilitet i terräng  2015-04-09 

ett utvecklingsprojekt för Krabat AS  Linus Larsson 

 

  

3.4. Koncept ............................................................................................................ 12 

3.4.1. Lösningsgenerering ................................................................................... 12 

3.4.2. Val av koncept .......................................................................................... 13 

3.5. Produktspecifikation ........................................................................................ 13 

3.6. Detaljkonstruktion ............................................................................................ 13 

3.7. Granskning och godkännande .......................................................................... 14 

3.7.1. Feleffektanalys (FMEA) ........................................................................... 14 

4. Resultat .................................................................................................................... 15 

4.1. Idé ..................................................................................................................... 15 

4.1.1. Egenskapsanalys ....................................................................................... 15 

4.1.2. Riskanalys ................................................................................................. 15 

4.2. Marknadsundersökning .................................................................................... 15 

4.2.1. POD/POP-analys ...................................................................................... 15 

4.2.2. Marknadsanalys ........................................................................................ 16 

4.2.3. Swot-analys ............................................................................................... 16 

4.2.4. Intressentanalys ......................................................................................... 16 

4.2.5. Metodansatser ........................................................................................... 16 

4.3. Kravspecifikation ............................................................................................. 16 

4.4. Koncept ............................................................................................................ 17 

4.4.1. Lösningsgenerering ................................................................................... 17 

4.3.2. Konceptval ................................................................................................ 20 

4.4. Produktspecifikation ........................................................................................ 24 

4.5. Detaljkonstruktion ............................................................................................ 24 

4.6. Granskning ....................................................................................................... 25 

5. Diskussion ............................................................................................................... 26 

5.1. Idé ..................................................................................................................... 26 

5.2. Marknadsundersökning .................................................................................... 26 

5.3. Kravspecifikation ............................................................................................. 28 

5.4. Lösningsgenerering .......................................................................................... 28 

5.5. Konceptval ....................................................................................................... 32 

5.6. Produktspecifikation ........................................................................................ 33 

5.7. Detaljkonstruktion ............................................................................................ 34 

5.8. Granskning ....................................................................................................... 35 

6. Slutsats ..................................................................................................................... 36 



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Innehållsförteckning 

Utveckling av Krabat Sheriffs mobilitet i terräng  2015-04-09 

ett utvecklingsprojekt för Krabat AS  Linus Larsson 

 

  

6.1. Förslag till vidarearbete .................................................................................... 36 

Källförteckning ............................................................................................................... 37 

Bilaga A: Planering ......................................................................................................... 41 

Översiktsplanering ...................................................................................................... 41 

Dagsplanering ............................................................................................................. 42 

Bilaga B: Metodansatser ................................................................................................. 43 

Metodansats 1: Studiebesök hos Krabat ..................................................................... 43 

Metodansats 2: Brainstorming med Krabat ................................................................. 43 

Metodansats 3: Intervju med säljare ........................................................................... 43 

Metodansats 4: Intervju med sjukgymnast .................................................................. 44 

Metodansats 5: Observation på utprovning ................................................................. 44 

Metodansats 6: Brainstorming med klasskamrater ..................................................... 44 

Bilaga C: Marknadsanalys .............................................................................................. 45 

Konkurrentanalys ........................................................................................................ 45 

Bilaga D: Swot-analys .................................................................................................... 46 

Bilaga E: Egenskapsanalys ............................................................................................. 47 

Bilaga F: Riskanalys ....................................................................................................... 48 

Bilaga G: Kravspecifikation ........................................................................................... 49 

Bilaga H: Funktionsanalys/morfologisk matris .............................................................. 50 

Bilaga I: Lösningar ......................................................................................................... 52 

Bilaga J: FEM-analyser .................................................................................................. 55 

Bred infästning ............................................................................................................ 55 

Två infästningar .......................................................................................................... 55 

Smal infästning............................................................................................................ 56 

Bilaga K: Urval ............................................................................................................... 57 

Bilaga L: Mall ................................................................................................................. 58 

Bilaga M: Beslutsmatris .................................................................................................. 59 

Bilaga N: Produktspecifikation ....................................................................................... 60 

Bilaga O: Granskning ..................................................................................................... 61 

 

 

 

 



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Terminologi 

Utveckling av Krabat Sheriffs mobilitet i terräng  2015-05-29 

ett utvecklingsprojekt för Krabat AS  Linus Larsson 

 

   

 iii 

Terminologi 
Dolda funktionshinder – Symptom som kan beskriva flera olika sjukdomar [1] 

Anmält organ – Oberoende provnings/certifieringsorganisation [2] 

Postural kontroll – Nervsystemets förmåga att reglera kroppens orientering och 

stabilitet. [3] 

Muskelkontraktion – Muskelkontraktion är den process där muskelvävnad 

kontraheras. [4] 

Komposit – Typ av material som består av två eller flera komponenter och som har 

egenskaper som skiljer sig från grund komponenternas egenskaper. [5] 

Instans – Beslutsnivå i administration 

Kognitiv begränsning – Nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck. 

Förskrivare – Personen som bedömer behov, provar och lämnar ut medicintekniska 

produkter. 

Rörelseinskränkningar – Smärta/begräsning att röra en kroppsdel. 

Profylax – förebyggande åtgärd. 

Farmakologi – Lära om läkemedel. 

Immunologi – Lära om immunförsvaret. 

Metabolisk – Ämnesomsättning. 

Tonus – Normal muskelspänning i muskulatur. 

Spasticitet – Onormal, förhöjd tonus. 

Fackverkskonstruktion – Stänger som kopplas samman för utökad hållfasthet. 

Flytande process – Tillåtet att gå fram och tillbaka mellan olika utvecklingsfaser. 
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1. Inledning 
I avsnitt 1.1 till 1.4 redovisas bakgrunden, syftet, målet, avgränsningarna samt 

tidsplanen till projektet.  

1.1. Bakgrund 
Rullstolsbundna vill inte vara begränsade av sina hjälpmedel, särskilt gäller detta barn 

som vill leka med vänner och ha ett så normalt liv som möjligt. Detta blir ett tydligt 

problem redan då rullstolen flyttas från en asfalterad väg till en gräsmatta; det blir 

tyngre att manuellt manövrera sig framåt och framhjulet gräver ner sig i jorden, vilket 

blir ett dilemma då barn sällan leker på asfaltsplaner.  

Bakgrunden till projektet är efterfrågan från kunder. Med tv-serier som ”Mot alla odds” 

och norska ”Ingen grenser” börjar det bli mer populärt än någonsin för 

funktionsnedsatta att ta sig ut i naturen. Programmen handlar om hur fysiskt 

funktionsnedsatta tar sig ut på långa expiditioner för att bevisa att deras handikapp inte 

begränsar dem. [6] 

Enligt rapporter är det vanligt förekommande med övervikt hos rullstolsbundna, detta 

delvis på grund av att barn med funktionsnedsättningar deltar mindre på idrottslektioner 

i skolan, vilket skapar ett behov hos primärbrukaren att lättare vara med på 

utomhusaktiviteter. [7] 

Naturens betydelse för livskvaliteten är viktig. Forskning visar på att vistelser i 

grönområden positivt påverkar människors hälsa. Solljuset förhindrar depression och är 

en naturlig vitaminkälla som stärker benstommen. Människans välbefinnande påverkas 

av den friska luften. Högtrafikerade områden erbjuder en bullrig miljö med förorenad 

luft. [8] 

Sverige har som ansvar att bygga ett land som passar alla. Där funktionshindrade har 

samma rättigheter och möjligheter som sina ej funktionshindrade landsmän. Från detta 

kommer uttrycket ”Handikappolitik”[9], vilket handlar om funktionsnedsattas rätt i 

samhället. En person med handikapp ska inte betraktas som ett problem, utan snarare en 

möjlighet för samhället att bli en bättre plats för alla. [10] 

1.2. Syfte och kvantitativa mål 
Nedan presenteras projektets syfte och mål 

1.2.1. Syfte 

Projektets syfte är att göra Krabat Sheriff mobil i terräng. I dagsläget tar sig rullstolen 

hjälpligt fram på gräs, men behöver någon typ av assistans på svårare underlag.  

1.2.2. Kvantitativa mål 

De mål som lösningen ska nå är följande: 
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 Manövrera på snö 

 Manövrera på enklare skogsled 

 Manövrera på sand 

 Manövrera på grus 

 Manövrera på asfalt 

 Passa in i Krabats sortiment 

 Skapa ett slutgiltigt koncept som förslag till produkt  

1.3. Avgränsningar 
Nedan följer projektets avgränsningar: 

 Resultatet kommer att bli ett koncept med vissa produktionsunderlag 

(detaljkonstruktion, produktspecifikation). 

 Projektet avgränsas mot lösningar som går att montera som tillbehör dvs. 

grundkonstruktionen av rullstolen kommer inte att modifieras. 

 Ingen fullständig prototyp kommer att tas fram. 

 Projektets helhet begränsas av en tidsram på 10 veckor. 

 Ekonomiska delarna kommer ej beräknas, men en internationell marknad finns i 

åtanke. 

1.4. Tidsplan 
Projektet följer två tidsplaner; en kortsiktig och en långsiktig. Den kortsiktiga 

planeringen är en planering där post-it lappar flyttas mellan olika faser (”inte på gång, 

på gång, färdig”) under projektets gång. Den långsiktiga planeringen är en helhetsbild 

där alla huvudrubriker i utvecklingsprocessen är uppspaltade för att överskådligt se om 

projektet ligger i fas. Se Bilaga A: Planering.
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2. Teori 
I kapitel 2.1 till 2.4 kommer teori kring funktionsnedsättning, ergonomi, CE-märkning 

samt Krabat Sheriff beskrivas. 

2.1. Funktionsnedsättning 
Definition: 

”En funktionsnedsättning är en delvis eller total nedsättning av fysisk, kognitiv, 

psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga.” [11] 

En funktionsnedsättning kan uppkomma vid sjukdom eller skada. Vid kortvariga 

krämpor ses inte personen som funktionsnedsatt. Funktionsnedsättningar är alltid 

personrelaterade. [10] 

Jämförelsevis så är ett handikapp ingen personlig egenskap. Ett handikapp är något som 

uppstår i relation till den miljö den funktionsnedsatta vistas i. Detta kan handla om 

dåligt medmänskligt bemötande eller en miljömässigt dålig anpassning, till exempel att 

en butik saknar rullstolsramp. Då handikapp uppstår i relation till omgivningen är det 

något som kan motverkas, till exempel att butiken bygger en rullstolsramp. [9] 

2.1.1. Fysisk funktionsnedsättning 

Personer med fysiska funktionsnedsättningar räknas huvudsakligen som rullstolsburna, 

de med gångsvårigheter, kortvuxna samt människor med reducerad funktion i armar och 

ben. Även personer med dolda funktionhinder kan i vissa fall vara rörelsehindrade. [10] 

En typisk rullstolsanvändare varierar kraftigt; en ungdom som är stark i armarna har helt 

andra krav än en användare med ålderssvaghet eller muskelsjukdomar. Rullstolarna 

skiljer sig därför lika mycket; en individ kan behöva en lättmanövrerad kolfiberrullstol, 

en annan kan behöva en stor, stabil elrullstol samt en assistent.  

Rullstolar kan delas upp i två kategorier: manuella och eldrivna. En manuell rullstol 

drivs med muskelkraft och har oftast två stora drivhjul samt två mindre länkhjul framför 

drivhjulen. Dessa konfigurationer kan variera. Det finns till exempel rullstolar med 

länkhjulen bakom drivhjulet och med endast ett länkhjul. Manuella rullstolar är 

kostnadsmässigt mer förmånliga än eldrivna, det betyder inte att en rullstol är billig. 

Fördelen i norden är den handikappolitik som finns. De som är i behov kan gå via 

landsting och få en rullstol som passar deras behov. Olika kommuner har upphandlingar 

med olika fabrikanter och därför olika standardsortiment- Om produkter ur 

standardsortimentet ej fungerar går, det med rätt argument, att få det som passar 

brukaren. I Nordamerika fungerar det på så sätt att var individ har ansvaret att själv 

finansiera sitt köp av hjälpmedel. Via Medicaid och Medicare går det att få bidrag, men 

detta sker inte av automatik utan är något personen själv måste söka. Bidragen ges 

endast till en specifik lista rullstolar som instanserna godkänt, Om inte rullstolen finns 

med på listan måste den finansieras av användaren själv. [9][12] 
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Elrullstolar finns i fler konfigurationer än manuella stolar. Då inte hävarmen mellan 

axel och drivhjul spelar någon roll kan den konstrueras på åtskilliga sätt så länge 

användaren sitter på rätt sätt. Samma handikappolitik gäller eldrivna rullstolar; i norden 

är det förhållandevis lätt att få något som passar individen väl, i Nordamerika är det 

svårt att få en stol som passar väl utan att själv finansiera köpet. [11][12] 

2.2. Sittande ergonomi 
Olika personer har olika behov vid sittande. En person utan funktionshinder är beroende 

av en god sitt-ergonomi, men för en person med funktionshinder är den sittande 

ergonomin livsviktig. Om en människa med fullt fungerande ben får ont i ryggen av hur 

den sitter har den åtminstone två alternativ: [12] 

 Kliver upp, sträcker på sig, står ett tag och sätter sig ner igen. 

 Kliver upp, går och hämtar en bekvämare stol. 

Personen börjar båda lösningar med att kliva upp, något som är fysiskt omöjligt för en 

rullstolsbunden. Om den funktionshindrade dessutom har någon typ av kognitiv 

begränsning blir det svårt för användaren att uttrycka om något känns bra eller inte. Då 

inget fall är det andra likt så kräver utprovandet av rullstolar förskrivare med goda 

kunskaper och erfarenhet för att nå en så bra lösning som möjligt. [12] 

2.2.1. Sitta rätt 

Det en förskrivare strävar efter under en utprovning av hjälpmedel är att patienten sitter 

så bra som möjligt oberoende av hur dess kropp är utformad. En bra sittställning är en 

avvägning mellan stabilitet och rörelsefrihet. Beroende på brukare samt aktivitet 

varierar avvägningen mellan de två parametrarna. [13] 

Hög stabilitet utmärks av en sittposition med mycket stöd men sämre möjlighet till 

aktivitet och rörlighet. Hög rörelsefrihet utmärks av lite stöd och ett lågt ryggstöd. Det 

är mer fysiskt krävande men det blir en mer mobil ställning att utföra aktiviteter i. [13] 

Under en vanlig dag utförs både aktiviteter som kräver mobilitet och stabilitet. Det är 

därför svårt att hitta en rullstol som fungerar i alla situationer. Det går antingen att ha 

flera rullstolar för olika situationer eller en kompromissad ”halvbra” lösning som 

fungerar till flera aktiviteter. [13] 

Sittställningen ska förebygga komplikationer och kroppskador som felställningar och 

kontrakturer (åtstramningar i leder som hindrar normal rörlighet), inte öka risken för 

dem. Det sittande trycket ska fördelas jämt över sittytan för att förebygga risken för 

uppkomst av trycksår och smärta. En bra sittställning erbjuder god komfort, en känsla 

av säkerhet, den sparar brukarens krafter och ger en korrekt hävarm mellan brukarens 

arm och rullstolens hjul. [13] 

2.2.2. En bra sittställning 

Sittställningen som beskrivs i detta kapitel är i avseende på en brukare utan 

rörelseinskränkningar. Det är svårt att beskriva en generell lösning för någon med 
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funktionsnedsättning då varje fall är unikt men förskrivaren av rullstolen strävar ändå att 

nå samma mål med samtliga patienter.  

Förutsättningarna för att ha god balans, uthållighet och rörelsefrihet kräver ett neutralt 

och stabilt bäcken. För att få ett neutralt bäcken krävs det att bäckenbenet vilar på 

sittbenet utan att tippas framåt eller bakåt. Då behåller ryggen sin naturliga kurvatur 

vilket rullstolens ryggstöd sedan formas efter. [14]  

Om bäckenbenet tippas framåt eller bakåt kan det till en början kännas som en stabilare 

sittposition vilket kan vara en lockande väg till bålstabilitet. Långsiktigt ger detta sitt-

beteende smärta och tryckskador. Med bakåttippat bäcken ökar risken att glida ur 

rullstolen och trycket på svanskotan och bröstkotornas utskott ökar. Framåttippat 

bäcken skapar en sittställning som är fysiskt krävande och långsiktigt kan skada 

höfterna. För att ha ett neutralt bäcken krävs en viss bålstabilitet. Denna stabilitet kan 

tränas genom att gradvis anpassa ryggstödet. [14] 

2.3. CE-märkning 
CE-märkning är en produktmärkning inom EU som visar att en produkt får säljas utan 

vidare krav inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). En CE-märkt 

produkt visar att tillverkaren följt de grundläggande krav EU ställer på säkerhet, hälsa, 

funktion och miljö. Vid CE-märkning blir tillverkaren ansvarig om produkten skadar 

eller skapar ohälsa för brukaren, förutsatt att personen använder den på rätt sätt och 

följer instruktionsmanualer. [15] 

2.3.1. Medicintekniska produkter 

Medicintekniska produkter har en stor betydelse inom sjukvården och har en viktig del i 

diagnostisering samt behandling vid hälsovård. Produkterna används inom all typ av 

vård, både av privatpersoner och sjukvårdspersonal. [16] 

Medicintekniska produkter avser lösningar till: [16] 

 Diagnos, profylax, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom.  

 Övervakning, behandling, lindring eller kompensation för en skada eller ett 

funktionshinder.  

 Undersökning, utbyte eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process.  

 Befruktningskontroll.  

Om avsedd effekt uppnås genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk process 

kallas produkten läkemedel och är inte en medicinteknisk produkt. [16] 

Under Läkemedelsverkets allmänna krav finns det även så kallade väsentliga krav. I 

korthet innebär de att säkerhet och prestanda måste intygas och att eventuella 

biverkningar och risker måste minimeras och beskrivas. Tillverkaren måste genomföra 

en aktiv riskanalys för att kunna visa att de fördelar som produkten ger uppväger 

eventuella kvarstående risker. Information om användning, användningsområde samt 

kvarstående risker ska anges på produkten eller i en medföljande bruksanvisning. 

[17][18] 
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Tillverkaren kan i många fall själv genomföra de provningar och utredningar som krävs 

för att visa att produkten uppfyller regelverkets krav. Om produkten är förenad med 

någon speciell risk måste tillverkaren anlita en oberoende part, ett anmält organ, som 

ska utvärdera och styrka att produkten uppfyller kraven. [18] 

CE-märket ska bäras av alla medicintekniska produkter, förutom de som är 

specialanpassade eller framtagna för utvärdering av prestanda. [18] 

När en CE-märkning sker innebär det inte att produkten godkänts av en myndighet. 

Därför ligger ansvaret för att produkten fungerar och överensstämmer med samtliga 

krav kvar hos fabrikanten. [18] 

Enligt läkemedelverkets föreskrifter är tillverkaren skyldig att kontinuerligt övervaka 

vad produkten praktiskt åstadkommer och rapportera olyckor om det finns misstanke att 

produkten tagit del i händelsen. [18] 

Tillverkaren har även ansvar att rapportera alla justerade säkerhetsåtgärder på produkter 

som introducerats på marknaden. Exempel på sådana åtgärder är att: [18] 

 Produkten ska återkallas eller tas ur bruk. 

 Produkten ska anpassas på plats. 

 Rekommendationer för tillfälliga åtgärder i väntan på en slutlig korrektion.  

 Om en användningsrisk sker uppmärksammas och varnas brukaren.  

2.4. Krabat Sheriff 

2.4.1. Allmänt om Krabat Sheriff 

Krabat Sheriff är en aktiv barnrullstol för inne- och utebruk som har många 

justeringsmöjligheter. Barnet sitter på ett sadelsäte som skiljer benen från varandra. Den 

vida sittställningen ger en öppen höftvinkel som tiltar bäckenbenet fram i neutral 

ställning. Vidare ger den breda sittställningen ett fotstöd med stor stödyta. Detta skapar 

en stabil sittställning som minskar behovet av stöd till överkroppen. [19] 

Krabat Sheriff har en kompakt och modern design som 

inbjuder till deltagande i aktivitet. Den kompakta 

designen sätter barnet i fokus, inte stolen. Rullstolen ger 

barnet stor rörelsefrihet och variation. För att också barn 

med nedsatt armfunktion på den ena sidan ska kunna 

köra kommer Krabat Sheriff med ett patenterat system 

för enhandskörning (tillbehör). Styrkan och vinkel på 

kompenseringen kan enkelt justeras och stolen rullar då 

lika lätt som innan. [19] 

 

 

Figur 2.1: Krabats patenterade 

mekanism för enhandskörning 
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2.4.2. Fysiologiska fördelar 

Krabat Sheriff ger barnet en balanserad och säker sittställning med en dynamisk 

postural kontroll som tillåter barnet att röra sig i alla plan. Sittställningen ger optimal 

ledstabilitet och komfort. De två ledytorna i höftleden får maximal kontakt genom att 

använda Sheriffen. Sittställningen kan förebygga komplikationer som 

muskelkontrakturer, smärtor och låsningar i höfterna. [19] 

Alla stora leder i de undre extremiteterna placeras i mittläge som främjar normal tonus 

och muskellängd. Speciellt är detta viktigt för lårmuskelaturen som ofta är stram och 

leder till korsning av benen hos barn med spasticitet. Ryggen kan arbeta aktivt i sin 

naturliga uppresta kurvatur. Sadelsitsen kan justeras så att bäckenbenet blir 

placerat/tiltat i rätt position så att ryggen och skuldrorna får optimala 

arbetsförhållanden. Sadelsitsen underlättar en aktiv sittställning istället för en 

ihopsjunken passiv sittställning. [19] 

2.4.3. Konstruktion 

Krabat Sheriff är en trehjulig rullstol; ett länkhjul 

fram och två större drivande bakhjul. Rullstolen är 

manuellt driven. Sheriff har en 

fackverkskonstruktion med aluminiumrör som 

struktur. [19] 

  

Figur 2.2: Krabat Sheriff 
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3. Metod 
I kapitel 3.1 till 3.2 presenteras metodiken som använts för att ta fram ett resultat och 

utifrån resultatet ta fram en slutsats samt ett färdigt koncept. Den 

produktutvecklingsmetod som följts är P-08 vilket är ett dokument Krabat tagit fram 

och använt för framtagning av samtliga produkter. 

Tillsammans med P-08 processen har ytterligare ett antal produktutvecklings metoder 

lagts till. Dessa är SWOT, POD/POP-analys, intressentanalys, egenskapsanalys, Phug’s 

relativa beslutsmatris samt metodansatser.  

Informationen har insamlats, bearbetats och sammanställts till ett slutligt resultat. 

3.1. P-08; utvecklingsprocess  
Utvecklingsprocessen är baserad på design, innovation, inspiration samt kundbehov. 

Det är en flytande process. Flytet i utvecklingsprocessen är särskilt viktig. Processen 

ska säkra att produkten som utvecklas kontrolleras, granskas och godkänns för 

produktion. [20] 

 
 

Utvecklingsprojektet består av sex faser: idé, marknadsundersökning, kravspecifikation, 

konceptutvärdering, produktspecifikation/detaljkonstruktion och granskning. [20] 

Under projektets gång är det tillåtet att gå fram och tillbaka mellan faserna, men när en 

fas anses färdig måste alla krav verifieras. [20] 

Riskutvärdering kan genomföras i varje milstolpe eller vid godkännande av produkten. 

[20] 

En elektronisk mapp bildas med följande flikar: [20] 

Figur 3.1. P-08 som sju faser 
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 Idé 

 Marknadsundersökning 

 Planläggning 

 Kravspecifikation 

 Koncept 

 Produktspecifikation 

 Detaljkonstruktion 

 Granskning och godkännande 

3.2. Idé 
Varje utvecklingsprocess börjar med en idé. Denna idé kan vara inspirerad från 

existerande produkter, behov som uppstår hos kunder, möjligheter som uppkommer i 

projektet eller på andra sätt. Alla idéer registreras och värderas efter följande kriterier: 

[21] 

 Vinstpotential 

 Distributionskanaler 

 Innovationsgrad, Krabat Inspirationsbild 

 Profil/signal/effekt 

 Utvecklingstid och kostnad 

 Risker 

 Finansiering 

 Kompetens 

 “Magkänslan” 

De ovan beskrivna kriterierna värderas för att besluta om projektet drivs vidare eller 

avslutas. När det beslutats att gå vidare dokumenteras resonemang för detta. [21] 

3.2.1. Egenskapsanalys 

Egenskapsanalysen är en utvärdering av egenskaper. 

Genom brainstorming har olika egenskaper som berör produkten tagits fram samt 

utvärderats. Utvärderingen delade upp egenskaper i positiva och negativa effekter på 

produkten. 

3.2.2. Riskanalys 

Riskanalysen är ett fiskbensdiagram som används för att tidigt förstå vilka typer av 

risker som kan uppstå vid produktutvecklingen. 

3.3. Marknadsundersökning 
I marknadsundersökning undersöks marknadens intresse för produkten och ekonomisk 

möjlighet. för att få svar på det dokumenteras följande punkter: [21] 

 Marknadens storlek 

 Hur ser marknaden ut idag? 
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 Konkurrensen 

 Prisnivåer 

 Innköpspolitik 

 CE – märkning 

 Brukare – Primärbrukare? Sekundärbrukare? Ålder? Gemensam nämnare? 

 Funktion 

 Design 

Efter Marknadsundersökning värderas idén för att besluta om processen ska gå vidare 

eller avslutas. [21] 

3.3.1. POD/POP-analys 

Points of Difference (POD) och Points of Parity (POP) är en metod som används för att 

ta fram företagets betydelse för produkten. Syftet med metoden är att visa vilka 

områden Krabat skiljer sig mot marknaden samt vilka områden de tangerar marknaden. 

Egenskaper som särskiljer (POD) och som likställer (POP) är framtagna för att kunna ta 

fram lösningar som gör produkten bättre än konkurrentens. [24] 

3.3.2. Marknadsanalys 

Marknadsanalysen består av en jämförelse mellan olika lösningar, gjord för att se hur 

marknaden ser ut och vilka lösningar som finns. Analysen är gjord med avseende på 

pris, vikt, drivmedel, framfart i terräng samt typ av lösning. Till varje produkt finns 

även en kommentar angående funktion samt en kommentar om magkänsla angående 

den upplevda känslan kring produkten. [25] 

3.3.3. SWOT-analys 

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Varje produktområde 

bedöms utifrån deras styrka, svaghet samt vilka möjligheter och hot som kan finnas 

under utveckling av produkten. För att göra en komplett analys bör det även beskrivas 

hur möjligheterna bäst används och hur hoten lättast motverkas. [27] 

3.2.4. Intressentanalys 

Intressentanalysens syfte är att identifiera samtliga individer som på något sätt berörs av 

produkten. Intressenterna har kartlagts genom muntliga intervjuer samt genom sökning 

på internet. [28] 

3.2.5. Metodansatser 

För att skapa en god marknadsundersökning krävs bra metodik, nedan presenteras de 

metoder som använts för att ta fram detta underlag. Syftet med metodansatserna är att 

identifiera de krav och önskemål de olika intressenterna har. Det krävs en välutformad 

förstudie för att utveckla en produkt som brukaren faktiskt vill ha. Metodansatserna är 

formulerade under två rubriker: teori samt marknad. [29] 

Metodansatserna som har dokumenterats utifrån följande punkter: (se Bilaga B: 

Metodansatser): [29] 

 Urval: Vilka är utvalda att bidra till metodansatsens innehåll. 
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 Metod: Vilka metoder som används; frågebaserade, observationsbaserade eller 

experimentella. 

 Stimuli: Hur produkten företräds. 

 Miljö: Vart metodansatsen utförs. 

Teori 

En teoristudie gjordes för att få en djupare kunskap om hur lösningen ska utformas och 

om de ämnen som skapar grund för detta. Data uppsamlades från webb-baserade samt 

litterära källor. Information hämtades även från ett antal intervjuer med sakkunniga. 

Denna studie utgjorde motivet till teorikapitlet. [29] 

Litteraturstudie: Målet med litteraturstudien var att skapa en tillräcklig förståelse för de 

ämnen som står grund till teorikapitlet och som sedan används för att argumentera för 

vilka lösningar som inkluderats i det slutliga konceptet och varför just de valts ut. 

Studien baserades på böcker inom ämnena ergonomi, projektledning, produktutveckling 

och psykosocial miljö samt information från internet med sökningar kring de tidigare 

beskrivna uppslagen. [29] 

Intervjuer: Intervjuer gjordes för att få en ytterligare källa till argument. Dessa 

intervjuer gjordes med brukare, säljare samt sjukgymnaster. [29] 

Marknad 

Marknadsundersökningen gjordes till störst del för att ta fram ett underlag om hur olika 

fabrikanter valt att lösa problemet. Det marknadsundersökningen även uppgav var en 

förståelse för primärbrukaren, sekundärbrukare samt de övriga intressenterna. Utifrån 

dessa observationer kunde krav och önskemål från samtliga intressenter identifieras och 

stå till grund för produktspecifikationen. [29] 

Litteratursökning: Målet med litteratursökningen var att skapa en bild över hur 

marknaden idag ser ut, hur den har sett ut och hur den kommer att utvecklas. En stor del 

att dessa sökningar gjordes med hjälp av internet. En lista med andra fabrikanters 

produkter togs fram för att se vart på marknaden en ny produkt passar in, vilka 

lösningar som kan användas som inspiration samt vilka lösningar som kan avstås. Detta 

gjordes konkret genom att jämföra pris, vikt, drivmedel, framfart samt vilken typ av 

produkt det var. Till varje produkt lades även en kommentar om funktion samt en 

kommentar om magkänslan kring lösningen i helhet. [29] 

Observation: Genom att observera hur en rullstol tar sig fram i terräng har slutsatsen att 

det är problematiskt kunnat dras. Observationer på hur andra produkter beter sig på 

ojämnt underlag ligger som grund till vilka lösningar som kan vara aktuella. Källor till 

observation har även tagits från forum där intressenter diskuterar produktens för-och 

nackdelar. Dessa källor har visat sig vara användbara då anonymitet ger angelägenhet 

till att visa kritik till en produkts lösningar. [29] 
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3.3. Kravspecifikation 
Kravspecifikationen ska etableras och kan innehålla följande kriterier: [21] 

 Beskrivelse av vad produkten ska göra/Funktioner 

 Beskrivelse av vad som är särskilt viktig 

 CE-märkning 

 Önskemål/krav-kriterium 

 Viktning av önskemål 

3.4. Koncept 
Här utarbetas och värderas koncept(en). Detta kan göras med hjälp av 

funktionsmodell(er), skisser, beräkningar, 3D modell(er) och/eller tecknade renderingar. 

[21] 

Här värderas det vilket koncept som kan bli en produkt som tillfredsställer projektets 

krav till produkten. [21] 

Konceptet genomgås och måste godkänna samtliga krav ur kravspecifikationen. [21] 

3.4.1. Lösningsgenerering 

Målet med att konceptgenreringen är att ta fram lösningar som tillfredsställer 

huvudproblemet. Detta görs genom att dela upp problemet i mindre segment, som kan 

lösas med hjälp av dellösningar. Dellösningarna kombineras och skapar ett antal 

koncept. Dessa dellösningar är framtagna genom en funktionsanalys. Funktionsanalysen 

består av två brainstormings-sessioner, två intervjuer samt kontinuerligt skissande av 

samtliga lösningar som enligt kravspecifikationen godkänts. 

Funktionsanalys 

Som utgångspunkt skapades en funktionsanalys med syfte att finna lösningar till 

samtliga funktionella krav som dokumenterats i kravspecifikationen.   

Framtagning av lösningar 

Lösningar togs fram löpande under produktutvecklingens gång. Processen bestod av två 

brainstormings-sessioner för att få andra människors syn på problemet samt två 

intervjuer med sakkunniga för att få en brukare och en sjukgymnasts perspektiv. Då 

dessa dellösningar tagits fram togs en morfologisk matris fram för att sedan 

slumpmässigt skapa ett antal koncept. Efter dessa koncept tagits fram gjordes en 

sållning på lösningar som inte klarade kravspecifikationen. Efter denna eliminering 

skissades kvarvarande idéer upp för att skapa en visuell karta över de komponenter som 

skulle skapa koncept som tillfredsställde kravspecifikationen. Då dessa lösningar satts 

in i en morfologisk matris kom fem koncept ut.  
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3.4.2. Val av koncept 

För att vidareutveckla de fem koncept som tagits fram i tidigare fas utvärderades 

lösningarna mot intressenter samt angående hur realiserbara de var. Därefter 

utvärderades koncepten mot kravspecifikationen.  

Valet av koncept skedde på så sätt att lösningar som inte kunde tillfredsställa kraven 

eller inte kunde realiseras eliminerades direkt. Varpå de kvarvarande koncept ytterligare 

förfinades och utvärderades mot en egenskapsanalys för att visa vilka fördelar och 

nackdelar olika egenskaper har. Till exempel om ett koncept visualiseras för att vara så 

stabilt som möjligt kommer nackdelen vara att lösningen är mindre manövrerbar. [28] 

Pughs relativa beslutsmatris 

Syftet med beslutsmatrisen är att bestämma vilket eller vilka koncept som är bäst; vilka 

lösningar som är värda att vidareutveckla. [28] 

Detta genomförs genom att ställa upp en matris med önskemålen, som sedan tidigare är 

poängbedömda angående hur viktiga de är för primärbrukaren, på ena axeln och 

koncepten på den andra. En produkt eller ett koncept sätts som referens. Resterande 

lösningar utvärderas därefter mot hur den klarar önskemål jämfört med 

referensprodukten. Denna matris slutförs sedan ännu en gång där det vinnande 

konceptet sätts som referens, om ingen lösning får en högre poäng utses en vinnare. 

3.5. Produktspecifikation 
Produktspecifikationen ska ge ett underlag för detaljkonstruktionen och framtas i 

enighet med kravspecifikationen, aktuellt koncept, eventuella standarder samt 

eventuella lagar. [21] 

Skisser, funktionsmodeller, beräkningar, 3D modeller och/eller skissade renderingar 

som är framtagna för valt koncept är också ett viktigt underlag for 

produktspecifikationen. [21]  

Produktspecifikationen bör vara flytande fram tills att produktionsunderlaget är färdigt. 

[21] 

3.6. Detaljkonstruktion 
Värdera följande: [23] 

 Placering av delar 

 Form på delar 

 Materialval 

 Om delar finns eller måste tillverkas 

 Om det er möjlig att producera delen 

 Om det er möjligt att montera 

 Installationssekvens 

 Fastsättning 
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 Underlag för monteringsvägledning 

3D modellering är verktyget för att kunna se sammanhang, former, skruvar, delar etc. 

[23] 

Kontakt med aktiva och alternativa leverantörer för tillverkning är en del av 

detaljkonstruktionen. Det värderas om delar eller komponenter måste specialtillverkas 

eller om det finns prefabricerade hos aktiva eller nya leverantörer. [23] 

Alla delar och sammanställningar färdigställs i en huvudskiss. Därefter måste det 

beslutas vilka delar och vilka delsammanställningar som ska detaljskissas. Toleranser 

måste beslutas och föras in. [23] 

I denna fas kan en prototyp monteras för att utvärdera monteringsmöjligheten av 

produkten. [23] 

3.7. Granskning och godkännande 
För att projektet ska färdigställas med en ny produkt, skall produkten och 

produktionsunderlag i 3D- modellen granskas. [23] 

Granskningen genomföras av projektledare med VD som deltagare. Det är också möjligt 

att ta in extern kompetens och brukare for att delta i granskningen. [23] 

3.7.1. Feleffektanalys (FMEA) 

Misslyckanden är prioriterade beroende på hur digra deras konsekvenser är, hur 

frekvent de sker samt hur lätt de kan identifieras. Syftet med feleffektanalysen är att 

ingripa innan olyckan sker och på så sätt eliminera eller minimera antalet 

misslyckanden. [30] 

Feleffektanalysen dokumenterar även aktuell kunskap om risker samt metoder att 

motverka dessa och på så sätt kontinuerligt vara förberedd genom hela projektet. I 

senare skede används analysen för att kontrollera en pågående process. Idealiskt ses en 

feleffektanalys som ett förbättringsarbete som fortlöper under hela produktens livscykel. 

[30] 
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4. Resultat 
I kapitel 4.1 till 4.6 presenteras projektets resultat. Resultatet följer hur metodiken i 

metodkapitlet använts för framtagning av en ny produkt. Resultatet presenteras utifrån 

milstolparna i P-08; processen Krabat tagit fram för intern produktutveckling av både 

nya och existerande produkter. 

4.1. Idé 
Syftet var att skapa ett extra framhjul till Krabat Sheriff. Detta för att tillåta rullstolen att 

ta sig fram i terräng den annars inte klarade av. 

4.1.1. Egenskapsanalys 

Egenskapsanalysen består av en utredning av för-och nackdelar för olika egenskaper 

hos den blivande produkten. Fullständig egenskapsanalys finns att läsa i bilaga E: 

Egenskapsanalys. 

4.1.2. Riskanalys 

Riskanalysen består av risker samt lösningar till risker som kan beröra projektet och 

produkten. Fullständig riskanalys går finns att läsa i bilaga F: Riskanalys. 

4.2. Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning består av marknadsanalys, swot-analys, intressentanalys, 

riskanalys, egenskapsanalys, metodansatser samt riskanalys. 

4.2.1. POD/POP-analys 

POD's: 

Krabat är ett litet företag. 

Inga "korporativa" beslut. Ingen måste göras "nöjd". 

Stor inblick i marknaden. 

Inte en "one-size fits all"-lösning 

Produkten utvecklas på grund av efterfrågan. 

Erfarna och hängivna säljare. 

POP's: 

Samma (eller bättre) förmåga att ta sig fram. 

samma distributionskanaler (skandinavien). 

samma typ av intressenter. 
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4.2.2. Marknadsanalys 

I dagsläget finns ingen produkt som gör Krabat Sheriff mobilare i terräng. Eftersom 

lösningen kommer att utvecklas till en specifik rullstol finns ingen direkt konkurrens. 

Marknadsanalysen finns i Bilaga C: Marknadsanalys. (Följande referenser tillhör Bilaga 

C: marknadsanalys:[32][33][34][35][36][37][38]) 

4.2.3. Swot-analys 

Krabat är ett växande företag inom rullstols-branschen. Krabat skapar produkter för 

brukare mellan 3 och 14 år. Detta är ett konkurrensutsatt  segment med många billiga 

och dåligt konstruerade lösningar. Krabat särskiljer sig positivt genom att ha skapat ett 

bra grundfundament bestående av bra, högkvalitativa och ergonomiska produkter.  

En fullständig SWOT-analys finns i bilaga D: Swot-analys. 

4.2.4. Intressentanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressentanalysen är uppdelad i tre kategorier: primärbrukare, sekundärbrukare samt 

övriga intressenter. Primärbrukaren är beroende av alla övriga intressenter och 

åtminstone en sekundärbrukare. På samma sätt är de övriga intressenterna beroende av 

primärbrukaren. Utan den skulle till exempel ingen rullstol behöva säljas och inget barn 

som skulle behöva gå i skolan. 

4.2.5. Metodansatser 

Metodansatserna består av intervjuer och observationer. De ansatser som använts 

presenteras i bilaga B: Metodansatser 

4.3. Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är uppdelad i kriterium som antingen är begränsande eller 

funktionella. Den är även uppdelad genom att samtliga kriterier antingen ses som krav 

eller önskemål. Önskemålen är parametrar som är värdesatta mellan ett och fem. Som 

sedan används i beslutsmatrisen Kravspecifikationen står som grund till 

lösningsgenereringen och valet av koncept. 

Fullständig kravspecifikation går att läsa i bilaga G: Kravspecifikation.  

Primärbrukare: 

 Barn  

(3-14 år) 

Sekundärbrukare: 

 Föräldrar 

 Syskon 

 Mor- och 

farföräldrar 

 Assistenter 

Övriga intressenter: 

 Krabat 

 Underleverantör 

 Landsting 

 Kommun 

 Skola 

 Montör 

 Återvinning 
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4.4. Koncept 
I följande kapitel kommer lösningsgenerering och konceptval presenteras. Samtliga 

idéer är baserade på en funktionsanalys (se bilaga H: funktionsanalys) som uppfyller 

alla krav ur kravspecifikationen. Samtliga lösningar är visualiserade i bilaga I: 

Lösningar. 

4.4.1. Lösningsgenerering 

Genom lösningsgenereringen segmenterades huvudproblemet till delproblem. Vid två 

tillfällen hölls brainstorming-sessioner samt två intervjuer med en funktionsnedsatt 

person och en legitimerad sjukgymnast. Dokumentation kring detta går att finna i bilaga 

B: Metodansatser. (Följande referenser tillhör bilaga B: Metodansatser: 

[12][39][40][41]) 

För att på ett tidigt stadium veta vilka typer av lösningar som var intressanta gjordes ett 

studiebesök hos Krabat. Något som var viktigt med besöket var att se hur det gick till 

när de som företag utvecklade och arbetade. Krabat utvecklar och monterar produkter i 

samma lokal, vilket skapar en atmosfär där lösningar genereras med alla 

produktionssteg i åtanke.  

Vid besöket hölls en dialog med en maskiningenjörer och en industridesigner vilket gav 

en god grund till vad Krabat förväntade sig för typ av lösning; någonting som i grunden 

andades design samtidigt som det löste problemet på ett smart och innovativt sätt. [41] 

Efter besöket på Krabat togs ett huvudproblem fram: svårigheten att köra en manuellt 

driven rullstol på annat än släta ytor. Detta problem segmenterades som grund till 

funktionsanalysen. De segment som identifierades var: 

 Användning på ojämn terräng 

 Användning på snö 

 Användning på sand 

 Användning på asfalt 

 Användning på grus 

 Användning på is 

Då delproblemen tagits fram kunde dellösningar sökas. En brainstormings-session 

utfördes med hjälp av en grupp klasskamrater. Flertal unika och innovativa lösningar 

togs då fram som sedan kunde läggas in i funktionsanalysen. Dessa lösningar skapade 

extrema koncept, vilket var intressant dock var samtliga koncept ej realiserbara. Därför 

identifierades de komponenter som var viktigast för att skapa realiserbara, men 

innovativa koncept.  

De identifierade komponenterna var: 

 Förflyttningskomponent, delen som får lösningen att kunna röra sig. Till 

exempel kan detta vara ett hjul eller en skida. 

 Montering, vart på rullstolen lösningen ska fästas. 

 Fastsättning, genom vilken metod produkten monteras på rullstolen. 
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 Länk, delen som får förflyttningskomponenten att rotera och på så sätt kunna 

svänga. 

 Infästning, hur produkten ska monteras på rullstolen. 

 Axel, hur axeln mellan infästning och förflyttningskomponent ska konstrueras. 

Detta avser material, tillverkningsmetod samt längd. 

Med dessa sex komponenter blev det lättare att förstå vilken typ av lösningar som 

krävdes för att nå ett fördelaktigt resultat. Vissa av lösningarna togs ur 

funktionsanalysen medan andra inspirerades från de extrema koncept som tidigare tagits 

fram. Genom att visualisera samtliga lösningar genom skisser förenklade både 

tankeprocessen och den slutliga lösningsgenereringen.  

Hjul (förflyttningskomponent) 

 

 

Efter att en slutgiltig komponent för fastsättning tagits fram öppnades nya möjligheter 

till att ta fram lösningar som gjorde produkten mer användbar på underlag som inte var 

släta. Då fastsättningsprincip erbjöd ett simpelt sätt att montera av det tänkta 

referenshjulet togs enkla koncept för en skida och en skridsko fram. Alternativa 

komponenter är något som finns möjlighet att fortsätta utveckla i framtiden.    

Montering 

 

 

Figur 4.1: olika hjul 

Figur 4.2: olika monteringspunkter 
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Vart och hur tillbehöret monteras på rullstolen var av intresse. Lösningen kunde 

placeras på bak- eller framsidan vilket skapar två olika produkter; vid placering på 

baksidan blir rullstolen framhjulsdriven. Framhjulsdrift är en fördel vid svårare terräng 

men blir mer problematiskt vid normala förhållanden då det inte går att gå ”upp” på 

bakhjulet vilket betyder att brukaren inte skulle kunna ta sig upp för exempelvis 

trottoarkanter samt att det finns en stor frontal tipprisk.[42] Om hjulet skulle monteras 

på baksidan betyder det att dess form har mindre betydelse än framhjulens. Sheriffens 

drivhjul är valbara till 22- eller 24-tum vilket är i samma storleksskala som ett 

cykeldäck. Att byta ut drivhjulet mot exempelvis mountain-bike-däck var en intressant 

lösning, oberoende om konstruktionen var framhjuls- eller bakhjulsdriven. 

Fastsättning 

 

 

Kravet på fastsättningsmekanismen var att det skulle vara en enkel 

(konstruktionsmässigt) lösning utan lösa skruvar. 

Länk 

 

 

Framhjulet på Sheriff är monterat rakt över vridaxeln. Det vill säga att det är en 

kombination mellan ett litet hjul och en kort axel, vilket är en optimal lösning om 

rullstolen körs inomhus. Utomhus uppkommer problem; framhjulet är inte tillräckligt 

stabilt och kan därför inte köra över granulära (finfördelade) markbeklädnader. 

  

Figur 4.3: olika fastsättningsmetoder 

Figur 4.4: olika länkar 
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Infästning 

 

 

Då koncept tagits fram med båda lösningar utvärderades den intressantaste lösningen; 

ett fäste med en infästningspunkt, men som var bredare en tidigare tänkt. Bredden 

uppgav till att kraften från brukaren och stötar från underlag delades upp på en större 

yta vilket minskar risken för glapp drastiskt. Underlag för detta finns i bilaga J: FEM-

analyser. 

Axel 

 

 

Längden av axeln ansågs vara en del som skulle konstrueras så kort som möjligt. En 

längre axel tillför en stabilare rullstol, men samtidigt blir den klumpigare och svårare att 

manövrera. Genom att minimera axelängden med ett tiotumshjul som referens blev inte 

tippningsrisken påtaglig. 

4.3.2. Konceptval 

Hur urvalet av koncept genomförts går att läsa i bilaga K: Urval. Där presenteras vägen 

från ett problem, till en handfull lösningar, till fler lösningar, till flertal koncept, till ett 

par koncept och ultimo ett slutkoncept.  

En mall med rullstolen i profil togs fram för att kunna visualisera samtliga koncept. Se 

bilaga L: Mall. 

  

Figur 4.5: olika infästningar 

Figur 4.6: olika axlar 
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Nedan presenteras och diskuteras koncept I till och med V. 

I 

Koncept I var en lösning där rotation skedde i 

två punkter; i infästningen och vid hjulet. Detta 

skapade en mer dynamisk rörelse, men vid 

högre hastigheter blev den mindre stabil. Axeln 

skulle vara tillverkad i aluminium för att skapa 

en produkt med förmånligt pris och lång 

livslängd.  

Hjulet som valts var ett tio tums mountainbike 

däck vilket var väl fungerande på gräs, asfalt 

och grus. Lösningen var dock begränsad till 

dessa aktiviteter. 

 

II 

Koncept II är en lösning med extrahjulet på baksidan. Detta var en attraktiv idé tills 

insikten om att vardagslivet skulle bli begränsat i en sådan lösning. Det är inte möjligt 

för någon intressent att tippa 

rullstolen bakåt och på så sätt blir det 

komplicerat att ta sig över vardagliga 

hinder som trottoarkanter. 

Konceptet vann poäng genom att vara 

fartstabilt och bra i uppförsbacke då 

de stora hjulen sitter på framsidan. 

Det II gav insikt om var att det var 

intressant att skapa en produkt som i 

sig inte var den svaga länken, att 

medvetet göra produkten mer 

beroende av hur de stora hjulen såg ut 

blev av större intresse.  

Samma problem som i tidigare konceptet uppstod även i detta; den fungerar bra på släta 

underlag men sämre på snö och is. 

 

  

Figur 4.7: Koncept I 

Figur 4.8: Koncept II 
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III 

Koncept III blev en lätt lösning med lägst profil 

av samtliga koncept. Den var ledad i två 

punkter, som koncept I, och därför uppkom 

samma problem. Det som var intressant med 

lösningen var portabiliteten. Den uppgav nya 

idéer om hur en produkt kan göras mer 

kompakt utan att andra egenskaper blir lidande. 

Konceptet var begränsat till asfalt, vilket inte 

skapar en optimal lösning.  

 

IV 

Koncept IV var ett annorlunda koncept 

jämfört med de andra. Hos den av 

monterades inget framhjul, vilket 

möjliggjorde montering för den 

rullstolsburne. Lösningen var fastsatt i 

två punkter vilket gav god stabilitet.  

Fördelarna kompenserade inte 

nackdelarna. Produkten skulle bli 

klumpig och stor, krånglig att montera 

samt att de ergonomiska egenskaperna 

skulle försämras.  

Konceptet var begränsat till asfalt, gräs och grus. Vilket inte löser samtliga delproblem. 

 

V 

Koncept V var en lösning som 

konfigurationsmässigt kändes korrekt. Idén 

var ledad vid hjulet, med ett avstånd mellan 

hjul och länk för att skapa en svängradie som 

bidrog till balans mellan stabilitet och 

mobilitet.  

Konceptet hade ett tolv tums framhjul, vilket 

skapade en stor produkt. Det stora hjulet 

betyder att en längre, grövre, axel måste 

användas. Detta gjorde att hjulet blir något 

konceptet faller på. Då det är 210 mm mellan 

Figur 4.9: Koncept III 

Figur 4.10: Koncept IV 

Figur 4.11: Koncept V 
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infästningspunkten på rullstolen och underlag passar ett hjul med 254 mm i diameter 

bättre än ett med 305 mm i diameter. 

Utvärdering av samtliga lösningar 

Det problem som uppstod hos samtliga koncept var deras begränsade 

användningsområde. Med hjul som förflyttningskomponent fungerar lösningen väl på 

allt utom snö och is, vilket inte fullkomligt löser problemet. Istället för att göra en 

produkt som kunde lösa allt började idéer kretsa runt ett koncept som med hjälp av 

utbytbara delar kunde lösa alla utmaningar den utsattes för.  

Något som även beaktades innan ett slutkoncept kunde sättas ihop var vilket koncept 

som enligt önskemålens värdering fick det högsta värdet. Samtliga koncept utvärderades 

genom Pughs relativa beslutmatris. Metoden användes två gånger innan två koncept 

ansågs som vinnande. Matriserna går att beskåda i bilaga M: Beslutsmatriser. 

Slutkoncept: Krabat Revolver 

Konceptet innebär en kombination av koncept I och V samt ett antal nya lösningar för 

att motarbeta de problem koncepten 

innefattade.  

Revolvers unika egenskap är att den är 

adaptiv. Tanken var att skapa en lösning 

där brukaren själv får vara med och 

bestämma. Detta realiserades genom att 

placera två snabbfästen på lösningen; ena 

på monteringspunkten och den andra 

ovanför hjulet. På så sätt går det enkelt att 

byta ut förflyttningskomponenten från ett 

hjul till en skida.  

Vikt lades även på att göra konstruktionen så kompakt som möjligt. De två snabbfästena 

gjorde att lösningen kunde delas upp i två delar, men problemet att axeln var stor och 

klumpig kvarstod. Detta löstes genom att konstruera en lösning utan båge över hjulet. 

Om länken placerades ovan hjulet var det viktigt att hjul och länk inte satt lodräta mot 

varandra då det skulle skapa en för snäv svängradie. Därför togs en J-formad länk fram 

för att skapa en optimal lösning. För att sten och grus inte skulle fastna mellan hjul och 

axel gjordes en skåra i axeln, detta tillförde även att konstruktionen blev lättare.  

Konceptet innebar att ett snabblås (en typ av lösning som enkelt 

avmonteras/påmonteras) skulle monteras på rullstolen, först ansågs detta som en 

nackdel men istället kunde samma snabblås användas till flera, framtida, tillbehör. Detta 

gjorde snabblåset till en attraktiv lösning, då den inte bara fungerade väl för det 

nyutvecklade konceptet utan var även något som kunde användas i framtiden.  

 

Figur 4.13: Koncept Revolver 
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Figur 4.15: Revolver, skida Figur 4.16: Revolver, skridsko 

4.4. Produktspecifikation 
I produktspecifikationen presenteras det slutliga konceptet i skiss samt som 3d-modell. 

Varje komponent beskrivs i detalj och jämförs mot kravspecifikationen.  

Fullständig produktspecifikation går att läsa i bilaga N: Produktspecifikation.   

Krabat Revolver är en produkt som inte 

kompromissar mellan olika aktiviteter 

utan genom dess uppdelade 

uppbyggnad kan klara alla utmaningar 

som sätts emot den. Genom att erbjuda 

komplimenterande tillbehör utöver hjul 

kan Revolvern utföra detta. (Se figur 

4.15 och 4.16) 

Konceptet konstruerades efter ett tio tums hjul, axeln följer hjulet med ett minimalt 

avstånd på 15 mm. Detta bidrar till att en låg profil kan hållas samtidigt som hjul och 

axel inte vidrör varandra. Länkmekanismen är placerad ovanför hjulet istället för 

framför, detta bidrar till att Revolvers axel blir kortare än konkurrenters. Genom att 

skära ur centerlinjen ur axeln kunde denna låga profil uppnås utan att sten och grus 

fastnade mellan hjul och axel.  

Revolver utnyttjar den trehjuliga rullstolens fördel att byta ut framhjulet. Detta skapar 

en optimal sittställning för den rullstolsbundne, då bäckenbenet behålls i sitt naturliga 

läge och inte tippas. Detta är även bra ur en mekanisk synpunkt då hävarmen mellan 

människa och hjul inte förändras.   

Genom att produktutvecklingsprocessen har dokumenterats och granskats har Krabat 

Revolver goda underlag till att CE-märkas. 

 

 

4.5. Detaljkonstruktion 
I detaljkonstruktionen presenteras materialval, placering av komponenter, 

monteringsdiagram samt tillverkningsmetoder.  

De komponenter som krävs för att konstruera revolver är: 

Figur 4.14: Revolver 
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 Axeln mellan länk och infästning samt hjulaxeln 

tillverkas i gjuten aluminium 

 Två kullager med måtten 32*5 mm, samt skruv 

som håller dem på plats 

 Prefabricerat 10-tums mountainbike hjul. Hjulet 

fastsätts på hjulaxel med ett snabbfäste som 

används på cyklar. 

 Snabbfästesmekanism lik Manfrotto 577 vilket 

fastmonteras med skruv på båda sidor. 

Snabbfästesmekanismen är tänkt att vara 

monterat även om inte tillbehöret är det.  

4.6. Granskning  
I kapitlet ”granskning” presenteras en feleffektanalys samt underlag för vidare arbete av 

projektet. 

Granskningen gjordes till största del för att ha underlag till en kommande CE-märkning 

samt för att påvisa hur produkten förhåller sig till kravspecifikationen. 

Feleffektanalysen dömer samtliga risker med anknytning till lösningsgenerering 

förhållandevis låga, detta på grund av att det var av fel och annorlunda tankar de 

optimala lösningarna togs fram. Detta hade begränsats om feleffektsanalysen sagt att det 

vore kritiskt att göra fel i lösningsgenereringsprocessen. Lösningsgenereringsfasen är 

den enda delen i produktutvecklingsfasen där fel ansågs positivt. 

Granskningsarbetet fortlöpte genom hela arbetet. Feleffektanalysen fylldes på när det 

kändes nödvändigt.  

Fullständig granskning går att läsa i bilaga O: Granskning. 

 

 

 

 

  

Figur 4.17: Manfrotto 577 
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5. Diskussion 
I kapitel 5.1 till 5.8 kommer resonemang kring varför och hur metoder använts för att nå 

det dokumenterade resultatet. Samtliga metoder kommer att diskuteras. 

5.1. Idé 
En idé-beskrivning utfördes för att tydligt dokumentera samt bestämma syfte, mål och 

avgränsningar.  

Syftet och målet är något konkret; det fick inte ändras under projektets gång. 

Avgränsningarna var få i början av projektet, men under processens gång visade det sig 

att fler avgränsningar krävdes för att nå ett resultat på tio veckor.  

De avgränsningar som sattes tidigt i projektet var tidsaspekten, vad lösningen innebar 

och att rullstolens konstruktion inte fick modifieras (delar fick avmonteras, men inte 

omkonstrueras.). Efter halva projektet gått gjordes fler avgränsningar; att skapa 

fullkomligt produktionsunderlag och en prototyp var inte möjligt under de kvarvarande 

fem veckorna. Huvudargumentet till att inte skapa ett produktionsunderlag var att 

Krabats produktutvecklingsgrupp består av både en kompetent maskiningenjör och 

industridesigner, därför ansågs det som slöseri med tid att skapa en lösning som trots 

nedlagd tid inte kommer utformas på det dokumenterade sättet. Planen blev då att 

istället för att skapa ett komplett funktionsdugligt koncept ta fram lösningar till samtliga 

problem utan att konkret bestämma hur alla lösningar form-och komponentmässigt 

skulle utformas. 

5.2. Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning uträttades för att skapa bevis till varför beslut av 

lösningskombinationer tagits.  

Till att börja med gjordes en marknadsanalys för att kartlägga samtliga konkurrenter. På 

grund av lösningens natur, en lösning som är unik till en specifik produkt, så blev 

analysen mer till för att se vilka lösningar som var aktuella än vad som konkurrerade 

med den blivande produkten. FreeWheel är en produkt som sedan start varit en stor 

inspirationskälla. Det är en god lösning på problemet. FreeWheel har dock svaga 

punkter som diskuteras i produktspecifikations-diskussionen. 

Andra lösningar som togs upp var bland annat handcyklar vilket var en intressant 

lösning, men för komplex då både växlar och bromsar måste inkluderas. Om en 

handcykel skulle kunna realiseras hade även problem som handkoordination och 

brukarens armstyrka blivit begränsande faktorer. 

Mer extrema lösningar som HexHog togs även med. Det kom tidigt till insikt att 

produkter som dem inte var hjälpmedel utan hobbyprodukter. Det handlade lite om att 

öppna möjligheter för den funktionsnedsatte utan snarare om att någon hade en vision 

om att skapa en överdriven lösning.  
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Andra dedikerade terrängrullstolar togs även med i analysen för att få inspiration från 

andra tangerande produkter. Det som tydligt visades vara ett problem med samtliga 

produkter var deras små länkhjul (framhjul). Det som ofta gjorde en rullstol till en 

”terrängrullstol” var att de monterats med grövre drivhjul, vilket inte löser problemet då 

det är länkhjulen som fortfarande är en för svag länk i rullstolenens konfiguration. 

I marknadsanalysen gjordes en intressentanalys för att identifiera vilka grupper som 

berördes av problemet. Intressenterna delades upp i primärbrukare, sekundärbrukare 

samt övriga intressenter. Anledningen till varför de två första kallas brukare var att de 

är i direktkontakt med produkten, vilket skiljer sig mot de övriga intressenterna som till 

störst del har ett monetärt intresse för produkten. Samtliga grupper har lika stort värde 

att tillfredsställa, men de ställer olika krav och önskemål. Vissa av kriterierna ställs så 

att kompromisser måste göras, vilket är en huvuduppgift i produktutveckling; att skapa 

lösningar för att göra samtliga intressenter nöjda.  

Swot-analysen gav en god översikt hur Krabat idag kunde jämföra sig mot andra 

fabrikanter. I kombination med denna gjordes även en analys för att visa på vilka 

punkter krabat särskiljer och motsvarar den nuvarande marknaden. Det var av vikt att 

tidigt i projektet veta på vilket sätt företag skiljde sig för att veta vilka punkter som var 

extra viktiga att lägga tryck på. I gemenskap med Swot-analysen kunde även 

egenskaper där Krabat särskilde sig på ett negativt sätt identifieras och motverkas.  

Metodansatser användes för att formulera intervjuer, studiebesök, observationer och 

nätbaserad undersökning. Det visade sig att de ärligaste svaren gavs vid anonymitet. 

Youtube kommentarer om FreeWheel kunde formuleras likt följande citat:  

"This is great, but it cost WAAAYYY too much. It's 1 wheel & it cost almost as much as 

my wheelchair -Quickie GPV. Everyone that uses a wheelchair doesn't get insurance 

money. I was expecting $100 maybe, but $500? Everything for ppl with disabilities is 

over-priced. I know companies need to make money, but ppl in chairs need to pay rent, 

eat, & feed their kids. Oh well, enough ranting. Life goes on. :)" 

Detta är ett rörande bevis på att hjälpmedel inte alltid når ut till personen som behöver 

dem och det är ett stort problem – i länder utanför norden. 

Intervjuer gav blandad effekt; vissa, med sakkunniga sjukgymnaster, var vitala för 

projektets framgång. Medan andra med säljare inte gav det önskade resultatet.  

Studiebesöket som gjordes i början av projektet var av stor vikt, både för att förstå syftet 

med uppdraget och för att börja generera lösningar med hjälp av anställda på företaget. 

Något som även gjordes på studiebesöket var en observation av både hur Krabat Sheriff 

fungerade och hur ett FreeWheel fungerade, vilket gav insikt till begränsande faktorer i 

båda produkter.  

Fler observationer gjordes genom att följa med på utprovning av rullstolen för att se hur 

processen av utprovning gick till. Detta var bra för att komma i kontakt med 

intressenter. Det var ofta svårt att komma i kontakt med primärbrukaren då de tenderade 

att vara svårkommunicerade, men sekundära brukare som föräldrar kunde oftast ge en 
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rättvis bild till barnets önskemål och krav. Dessa observationer skapade en grund till 

förståelsen av vilka krafter tillbehöret måste kunna ta upp för att fungera. Det gav insikt 

till att krafterna kan bli stora om rullstolen utsätts för spastiska rörelser. Det gav även en 

inblick i brukarens vardag och vilka hinder den blivande lösningen skulle behöva klara 

av.  

5.3. Kravspecifikation 
Kravspecifikationen skapades med underlag från marknadsundersökningen. Den 

innefattade kriterium som framförallt primärbrukaren ställde på produkten.  

Utveckling av hjälpmedel är en intressesent-drivande utvecklingsprocess, därför var det 

viktigt att ta samtliga intressenters intresse i åsikt. Det är trots detta primärbrukarens 

krav som är styrande. Om produkten inte fungerar för personen som använder den i 

första hand är det något som inte stämmer. 

De önskemål som valts ut för att ingå i kravspecifikationen skulle även graderas med 

avseende på hur viktiga de var för intressenten. Denna viktning gjordes utifrån 

primärbrukarens perspektiv då urvalet och beslutet av koncept delvis berodde på dessa 

värden. Att värdera önskemålen var inte en simpel uppgift; många brukare har olika 

preferenser och grunder till vad som är viktigt samt oviktigt i en produkt. Särskilt när 

det handlar om barn. 

Att ha barn som primärbrukare skapade en utmaning. Det var svårt att upprätta 

direktkontakt med brukaren. Alla intervjuer gjordes därför genom någon 

sekundärbrukare. Till exempel säljare, förälder och sjukgymnast; personer som vet vad 

som är bäst för barnet. Ett beslut som togs efter data från intervjuer samlats var att 

produkten som efterfrågades var en nerskalad modell av något som passar på vuxen-

rullstolar. Produkten som efterfrågades var en produkt som skulle klara av alla hinder 

och utmaningar den utsattes för. Det skulle inte vara en billig kopia av något som redan 

fanns på marknaden, vilket barnmodeller av produkter ofta kan vara. Det vill säga att 

produkten inte skulle vara konstruerad med sämre material och skulle därför heller inte 

bli billigare än en vuxen-modell. 

Kravspecifikationen jämfördes ofta med FreeWheel som referens. I tidigt 

utvecklingsskede visade kravspecifikationen på att den blivande produkten skulle vara 

som ett FreeWheel fast nedbantat. De första kraven som ställdes var att produkten 

skulle vara lättare, kortare och säkrare än ett FreeWheel vilket var en god startpunkt. 

5.4. Lösningsgenerering 
Lösningsgenereringen bestod av två delar; att ta fram lösningar samt att sätta samman 

dessa lösningar till koncept.  

Till att börja med genererades lösningar genom en funktionsanalys. Funktionsanalysen 

sammanställde idéer från intervjuer samt konkreta förslag från de två brainstorming-

möten som utförts. Funktionsanalysen visade sig vara användbar till att skapa en grund 
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till kravspecifikationen, men lösningar tagna direkt ur analysen skapade för extrema 

koncept för att gå vidare med. Detta var något som inte kom som en överraskning. 

Lösningsgenereringen bygger på att gå i cirklar. De koncept som kommit ur försa 

rundan var innovativa, men i många fall inte realiserbara. Därför utvärderades samtliga 

koncept samt vilka komponenter som kunde tänkas konstruera ett mer komplett 

koncept.  

Nästa runda i lösningsgenererings-cirkeln bestod av att utifrån de identifierade 

komponenterna ta fram och visualisera lösningar. Lösningarna som tagits fram till 

komponenterna tangerade varandra, samtliga lösningar kunde även kombineras utan att 

problem uppstod. Vilket runda två sågs som något positivt då mer realiserbara koncept 

togs fram, att kunna utvärdera små skillnader var då av vikt. Efter att samtliga lösningar 

visualiserats gjordes slumpmässiga kombinationer av koncept som sedan skissades upp.  

Efter runda två slutförts var resultatet mer tillfredställande. Samtliga lösningar var 

realiserbara, samt att de flesta mer eller mindre löste huvudproblemet. Det som var 

viktigt att inse när arbetet följde en cirkulär process var när lösningsgenereringen skulle 

avslutas. Då projektets tidsramar var snäva krävdes det att planering följdes vilket 

tillförde att lösningsgenereringsfasen inte fick överskrida sin utsatta tid. Risken som kan 

uppstå är att projektet aldrig tar sig ur genereringsfasen är att projektet hamnar i en 

oändlig loop. Detta var inget problem tack vare välplanerade deadlines. 

Nedan kommer samtliga komponenter att diskuteras. 

Hjul (förflyttningskomponent) 

Att ha prefabricerade hjul var ett krav för att lösningen skulle fungera i det verkliga 

livet. För att lösningen ska få tillräcklig bärighet på snö och sand krävs en stor 

mantelarea. För att ha ett, i diameter, litet hjul så krävs en stor bredd på hjulet. Detta för 

att hjulet ska flyta på den granulära markbeklädnaden, inte gräva ned sig i den.  

I motsats till snö och sand finns asfalt, en slät markbeklädnad, där inget krav på utökad 

bärighet finns. Ett hjul specificerat till att användas på asfalt är tunt och slätt. Detta för 

att skapa så lite friktion mellan underlag och hjul som möjligt. 

Det optimala hjulet var en kompromiss mellan de två motpolerna; alltså ett hjul som var 

tillräckligt grovt för navigera sig genom de flesta underlag, men samtidigt på ett 

effektivt sätt transportera brukaren på asfalt. 

Montering 

En bakhjulsdriven rullstol är standard. Det är en kompromiss mellan manövrerbarhet 

och stabilitet. Nackdelen med att placera tillbehöret på fronten är att det blir svårare för 

användaren ta sig fram. Fördelen är att rullstolen behåller samma grundkonstruktion 

som innan; två hjul bak och ett fram. Vid montering av tillbehör fram är även problemet 

att hela framdelen på rullstolen måste lyftas upp för att de små framhjulen inte ska röra 

marken. Dessa framhjul kommer även vara i vägen om rullstolen skall köras i djupare 

snö. Därför är den optimala lösningen att med någon typ av snabbfäste kunna montera 

av de gamla framhjulen för att, i samma hål, placera det nya tillbehöret. På så sätt skulle 
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även fästanordningen kunna driva produktutvecklingsarbete mot fler lösningar som 

använder samma infästningshål.  

Fastsättning 

De lösningar som togs fram var simpla. Huvudtanken var att skapa lösningar utan lösa 

smådelar samt utan svåra utlösningsmekanismer, det vill säga att lösningar med skruvar 

och sprintar samt små tryckknappar eliminerades. 

De kvarvarande lösningarna baserades antingen på skruvar som inte kunde gängas ur, 

gripmekanismer och snabbfästen. 

Skruvmekanismer utan risk för urgängning betyder att skruven sitter fastmonterad i ett 

hål som är mindre än skruvens gänga, vilket bidrar till att skruven inte går att tappa. 

Denna lösning togs fram som antingen en vingmutter eller som en skruvratt. Problemet 

med lösningen är gängorna. Gängor har en livslängd som gör att hållfastheten konstant 

försämras samt att det kan bli svårigheter att få korrekt förspänning mellan rullstol och 

komponent vid montering. 

Lösningar med gripmekanismer var bra på så sätt att de är lätta att montera av och på 

rullstolen, det går dessutom att skapa lösningar där rullstolens framhjul inte monteras av 

rullstolen. Nackdelen är att gripmekanismen förbigår Krabat Sheriffs största fördelar 

med att vara en trehjuling. Det blir en svårighet att fästa lösningen som ett utbyte mot 

rullstolens standardframhjul samt som tidigare beskrivet förändras de ergonomiska 

egenskaperna om framhjulet måste lyftas upp.  

Lösningar med snabbfäste började som generella idéer med inspiration från fästen på 

cyklar och kamerastativ. Fördelen med snabbfästen utformade som på ett kamerastativ 

är stabiliteten de inbringar. Det är även en lösning som är utformad för att minimera 

glapp mellan fäste och produkt. Problemet med lösningen är att den 

konstruktionsmässig måste vara komplex för att göra det simplare för brukaren. Detta 

var något som valdes att förbises.   

Då idén om snabbfäste blev den mest aktuella lösningen började innovativa koncept 

som var realiserbara tas fram. Lösningen om hur tillbehöret skulle monteras fast på 

rullstolen gav vision om att göra en modulär lösning; en lösning där delar kunde bytas 

ut för att skapa en mer person- och aktivitetsbaserad lösning. Genom att placera 

ytterligare ett snabbfäste mellan länk och hjul blev lösningen nu delad i två delar; axel 

och hjul.  

På så sätt kunde fler metoder att transportera sig framåt med utvecklas och därför skapa 

en mer användbar produkt för brukaren. För att vidareutveckla detta fäste går det att 

skapa en lösning där brukaren själv kan montera det tillbehör som passar till aktiviteten 

som utförs.  

Tack vare denna lösning blev det tidigare problemet med portabilitet inte längre 

närvarande. Genom att dela upp lösningen i två delar blir den mer kompakt. 
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Länk 

Länken mellan hjul och axel var en vital del för styrningen av rullstolen. Länkens 

placering förändrar rullstolens svängradie. En hjulaxel med stor svängradie har fördelen 

att det skapar en stabilare konstruktion men får därför en sämre manövrerbarhet. Kort 

svängradie ger motsatt effekt; mer manövrerbar men sämre stabilitet. 

Om länkaxeln placeras i framåtgående riktning vill den i naturligt läge vridas bakåt, 

vilket skapar en begränsning om konstruktionen ska placeras på framsidan. Om länken 

placeras där rullstolen möter tillbehöret kommer det uppkomma samma problem som 

när en släpvagn ska backas, det vill säga att tillbehöret kommer svänga åt motsatt håll 

än vad brukaren svänger rullstolen åt. Om länken sätts längre ut på axeln uppkommer 

inte detta problem, men placeras den ovanför hjulet kommer samma problem som utan 

tillbehör uppkomma; svängradien är för kort och skapar ett ostabilt läge på granulära 

markbeklädnader. För att motverka detta kan svängradien göras längre genom att skapa 

ett avstånd mellan länk och hjul. På så sätt går det att få en relativt hög mobilitet 

samtidigt som stabilitet och möjlighet till framfart ökar. 

 

Infästning 

En stel infästning strävades efter. De alternativ som uppkom på lösningen var att 

antingen ha en infästningspunkt, två infästningspunkter eller tre infästningspunkter. De 

två alternativen uppgav båda för-och nackdelar; en infästningspunkt gav möjlighet till 

enkel montering, men risk för glapp mellan stol och tillbehör ökade. Två och tre 

infästningspunkter uppgav till en mer komplicerad montering, men en stadigare 

konstruktion. En lösning med egenskaper ur båda lösningar var att föredra. 

Hur konceptet ska fästas på rullstolen var av vikt då det bestämmer hur egenskaper hos 

rullstolen ska förändras. Antingen kan fästet ge möjlighet till rotation eller så kan det 

konstrueras att vara stelt. Om inte någon begränsning i det roterande ledet fastställs så 

kommer samma problem som tidigare nämnts uppstå; hjulet vrider åt motsatt håll den 

rullstolsburne svänger. Detta bevisade även beslutsmatrisen då koncept med stel 

infästning generellt fick högre poäng.  
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Axel 

En axel i metall blev mer och mer aktuell då en passiv stötdämpning istället kunde 

uppnås med korrekt uppsättning hjul. Efter att beslutsmatrisen genomförts visades 

tydliga tendenser på att metallers förmånliga pris och långa livslängd stod över 

kompositens annars intressanta egenskaper.  

Tillverkningsmetoden samt längden på axeln mellan hjul och monteringspunkt 

bestämmer om och hur mycket axeln medvetet skall deformeras. Denna elastiska 

deformation medgav en stötdämpning utan att någon specifik dämpande mekanism. För 

att skapa en elastisk deformation krävdes någon typ av komposit. De kompositmaterial 

som beaktas kolfiber och glasfiber. Även så kallade ”sandwich”-lösningar har tagits i 

åtanke. Problemet med samtliga kompositmaterial är att de är dyra och komplicerade att 

tillverka. De har i många fall goda hållfasthetsegenskaper, men jämfört med metaller 

presterar de inte lika bra under utmattning med låga utmattningscykler samt då 

kompositer är laminat vilket betyder att stötar kan bidra till att materialets struktur går 

sönder och på så sätt delamineras och blir obrukbart och farligt för brukaren.  

5.5. Konceptval 
Efter att lösningsgenereringsfasen ansågs fullständig skulle ett koncept utses till det 

optimala. Detta gjordes med hjälp av Phugs relativa beslutsmatris. Problemet som kan 

uppstå då val ska göras med hjälp av metodik som denna är att matrisen blir för konkret. 

Det är lätt att följa resultatet i blindo. Något som talades om på studiebesöket hos krabat 

var vikten av magkänsla. Om något känns fel finns det oftast någon grund i det. 

Beslutsmatrisen användes därför som ett hjälpmedel istället för en bestämmande 

instans. Det visade sig att matrisen gav goda poäng till de koncept som sett mest 

lovande, vilket betydde att beslutsmatrisen gjort sitt jobb; att ge bevis till valet av 

koncept. 

En till genereringsfas utfördes, denna gång efter att samtliga kvarvarande lösningar 

skissats. Fem koncept togs fram genom slumpmässiga val av komponenter. 

De två koncept med högst poäng i Pughs beslutsmatris visade samband med 

magkänslan, vilket var bevis för att vidareutveckla dessa till ett koncept. 

När valet av koncept gjorts introducerades flera avgränsningar. Det kom till insikt att en 

prototyp inte kunde tillverkas under de tidsramar som var utsatta. En fysisk modell 

kunde varit av funktion, men det hade tagit för mycket tid att realisera 

huvudlösningarna på ett fungerande sätt. De kunde på ett enklare sätt visuellt visas 

genom bilder av en 3d-modell.  

Valet av det slutgiltiga konceptet blev en kombination av två koncept; båda bra 

konfigurationer, men som hade brister. Kombinationen av de två koncepten visade sig 

vara en optimal kompromiss mellan stabilitet, låg vikt och manövrerbarhet.   
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5.6. Produktspecifikation 
För att passa in i Krabats serie av produkter var ett bra produktnamn ett krav. Den 

klassiska stereotypen av en sheriff är att denna han alltid bär med sig sin revolver, något 

som hjälper sheriffen att överkomma samtliga problem han utsätts för. Slutkonceptet 

fick därför namnet Revolver. Ordet revolve betyder även att något roterar, vilket 

passade produkten ypperligt 

Krabat Revolver är en produkt som ska hjälpa Krabat Sheriff att överkomma samtliga 

problem den utsätts för. Oberoende om det är snö, sand eller is ska lösningen få 

rullstolen att ta sig fram.  

Revolver är inspirerad av FreeWheel. Lösningen är konfigurerad till att lösa problem på 

liknande sätt, men eliminera de svagheter som identifierats hos FreeWheel.  

Den första svagheten hos FreeWheel är infästningen. Lösningens fördel är att den är lätt 

att på- och av montera vid rätt konfiguration. Problemen uppstår när tillbehöret inte 

passar rullstolen, då måste brukaren själv ta fram en lösning vilket är negativt för både 

produkten och användarupplevelsen. FreeWheel har försökt lösa detta problem genom 

att erbjuda lösningar som gör produkten mer kompatibel, men trots detta går det att läsa 

om brukare med glappande eller ej fungerande fastsättningsmekanismer. Detta problem 

uppkommer inte hos revolver, då produkten är specialkonfigurerad för en specifik 

produkt. Med hjälp av snabbfästen byts hjul ut effektivt, vilket är viktigt då det är barn 

som är primärbrukare; det ska gå fort att komma från hallen till skogen. Det ska fungera 

att byta länkhjul till Revolver varje gång utan att skruva en timme för att få lösningen 

att fungera.  

Nästa problem med FreeWheel är att den förändrar sittställningen med minst 1,75 

grader. Det är beräknat på om produkten lyfter rullstolen två centimeter, vilket är ett 

minimum för att lösningen ska fungera. Detta kan låta som en låg siffra, men i det långa 

loppet kan små förändringar i sittställning ge upphov till stora problem. Detta testades 

även genom att höja upp en vanlig stol två centimeter i frambenen, vilket skapade en 

annan sittställning än tidigare. Det större problemet är att FreeWheel endast tillåter att 

skapa ett 2 centimeters mellanrum mellan underlag och länkhjul för att inte tillföra en 

allt för stor skillnad i sittställningen. Detta betyder att länkhjulen fastnar i underlag som 

är uppstickande mer än denna distans, vilket gör körning i sand och snö svårt utan att 

länkhjulet släpar i backen.  

Tack vare att Krabat Sheriff är en trehjulig rullstol kan detta problem överkommas 

genom att av montera framhjulet när Revolvern har satts på. På så sätt slipper brukaren 

både ett tippat bäckenben och ett släpande länkhjul utan att modifiera rullstolen 

grundkonstruktion.   

När produktspecifikationen gjorts introducerades flera avgränsningar. Det fanns inte tid 

att göra produkten färdig för produktion samt att det inte var aktuellt att göra en 

slutgiltig lösning rent visuellt då den nivå av design som produkten skulle omfatta inte 

hade uppnåtts och skulle inte uppnås oberoende på hur mycket tid som lades ned på det. 

Detta var dock inget oväntat, det handlade mer om att inte slösa tid på något som ändå 
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inte skulle komma till att användas. Istället gjordes en modell för att visa på förslag hur 

samtliga lösningar kunde utformas. Det som egentligen gjorde projektet intressant för 

Krabat var de lösningar som sållats bort och dokumentationen varför de utvalda 

lösningarna var optimala i konfiguration tillsammans.  

5.7. Detaljkonstruktion 
Detaljkonstruktionen innefattade val av material, vilka delar som prefabriceras, vilka 

som nytillverkas samt vart de olika delarna skulle placeras i konfigurationen. Här 

gjordes projektets slutgiltiga avgränsning; då inget produktionsunderlag eller 

färdigställd 3d-modell tagits fram kunde därför inget FEM-underlag skapas.  

Valet av material blev gjuten aluminium till vissa delar och bockad aluminiumplåt till 

andra. Detta huvudsakligen för metallens goda egenskaper utan att bli ett kostsamt 

alternativ. Metall var av största intresse redan från start. Titan har god hållfasthetsdata, 

men är för spröd att bocka med en normal bockningsradie, vilket skulle kunna lösas 

genom att additivt tillverka produkten men det är en för dyr och tidskrävande process att 

sätta i serietillverkning. Additiv tillverkning är av största intresse, men i dagsläget inte 

realiserbart.  

Kompositer jämfördes mot metallens egenskaper vilket visade på att aluminium har 

större total styrka i låga utmattningscykler, medan kompositer generellt ligger på en 

stabilare nivå och presterar bättre i högra utmattningsfrekvenser. Rullstolar utsätts 

nästan enbart för låga frekvenser och därför visades det att aluminium var det bästa 

valet. 

Vilken tillverkningsmetod axeln skulle konstrueras i var av vikt. Det är axeln som tar 

upp största delen av kraften och måste därför vara dimensionerad utifrån detta. Genom 

att göra den så kort som möjligt blir den mindre volymmässigt samt kortare vilket 

innefattar en lättare produkt med mindre hävarm så att ett lägre vridmoment skapas. 

Detta var en av anledningarna till att välja ett 10-tums hjul istället för FreeWheel’s 12-

tum. Det på axeln som visades vara dimensionerande är monteringspunkterna; det är i 

dem vridmoment och kraft delades upp. Via enkla FEM-beräkningar fastslogs det att 

breda infästningspunkter tog upp kraften bättre än smala (det medgav en lägre spänning 

och en lägre deformation). Vid produktion skulle infästningsdelarna överdimensioneras 

för att inte riskera att börja glappa eller fallera, då det skapar missnöje eller kan skada 

primärbrukaren.  

Om axeln hade tillverkats i komposit hade medgivit en viss naturlig flexibilitet på grund 

av materialets egenskap av elastisk deformation. Detta var något som var önskvärt på ett 

sätt; ur brukarens synvinkel skulle det medge en behagligare och mer naturlig körning. 

Men ur ett mekaniskt perspektiv skulle det skapa ännu större moment i fästpunkterna än 

om en fixerad axel används. 
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5.8. Granskning 
Att kontinuerligt granska projektet och produktutvecklingsprocessen viktigt. Det var det 

granskande arbetet som bestämde när och hur nästa steg togs. Genom att inte avsluta 

milstolpar blev processen beroende av att identifiera möjliga felkällor och grund till 

misslyckanden tidigt. Därför upprättades en feleffektanalys för att visa på möjliga fel i 

processen, hur kritiska de var samt hur de skulle motverkas om de antydes till att 

upprepas.  

I feleffektanalysen ansågs det mest kritiskt att göra fel i idé-, marknadsundersöknings-, 

kravspecifikations- och granskningsfasen. Dessa delar måste stämma för att kunna 

skapa realiserbara koncept, därefter en produktspecifikation och till sist en 

detaljkonstruktion. Genom feleffektanalysen identifierades det även att fel var viktiga i 

vissa delar av produktutvecklingsfasen. Nämnvärt i lösningsgenereringsfasen. Då fel 

görs måste de rättas till. Genom att rätta till felen genereras lösningar; flera lösningar 

ofta, detta till fördel mot att göra rätt från början och skapa en lösning på problemet.  

Granskningsprocessen och riskanalysen av en produkt är två av stegen till att få en 

lösning CE-märkt. Vilket är viktigt då den annars inte kommer att säljas. 

Med hjälp av feleffektanalysen förenklades arbetet med en flytande 

produktutvecklingsprocess. Eftersom processen byggde på att gå fram- och tillbaks 

mellan processteg var det viktigt att inte göra samma fel varje gång en ny aktivitet 

startats. Feleffektanalysen gav även insikt i om vad som skulle göras om felen 

upprepades.  

Intuition var en viktig del i granskandet; om något inte kändes korrekt undersöktes detta 

och om ett problem uppstod undanröjdes det. Intuition är något som lätt glöms bort då 

samtliga beslut måste bevisas genom dokumenterad metodik. Om ett koncept får högt 

betyg i pughs beslutsmatris men känns fel är kravspecifikation eller 

marknadsundersökningen bristfällig. Det är därför viktigt att använda samtliga verktyg 

som hjälpmedel snarare än beslutstagare.  

Feleffektanalysen styrkte en anledning att inte styra projektet enligt ”milstolpar”. En 

milstolpe görs klar sedan glöms bort. Istället hölls hela projektet flytande, det vill säga 

att ingen del i projektet gjordes klar innan projektet i sig ansågs avslutat. Detta bidrog 

även med problem, för att ingen del av projektet avslutades var det viktigt att avgränsa 

tid och resurser för att inte spendera för mycket tid på någon del. Detta gjordes bland 

annat i lösningsgenereringsfasen av projektet då i första rundan inte något tillräckligt 

bra koncept hade genererats togs en ny runda genom att beskåda de koncept som tagits 

fram och utifrån dessa ta fram nya lösningar. Om de koncept som då genererats inte 

varit tillräckliga för att utvärdera mot den relativa beslutsmatrisen hade ännu en runda 

behövt göras. Som det beskrivs kunde detta gå mot en oändlighet, vilket är metodens 

svaghet.  

Granskning av projektet var ett kontinuerligt arbete som gjordes varje gång ett beslut 

togs; Att utvärdera resultaten av de beslut som togs var viktigt för att nå ett bra resultat 

under den utsatta tiden.  
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6. Slutsats 
Projektets syfte var att ta fram underlag till ett tillbehör som skulle göra den trehjuliga 

barnrullstolen Krabat Sheriff mer mobil i terräng. Resultatet av utvecklingsprocessen 

påvisar ett slutkoncept som förslag till produktens konfiguration, en feleffektanalys med 

Krabats produktutvecklingsprocess i fokus och varför de lösningar som inte ingår i 

konceptet sållats bort.  

6.1. Förslag till vidarearbete 
Vidareutveckling av Krabat Revolver kan göras genom följande punkter: 

 Skapa ett produktionsunderlag 

 Göra fullständiga simuleringar på fästen och axel 

 Vidareutveckla idén om lösningar bortsett från hjul 

 Vidarearbeta feleffektanalysen 

 Ta fram en prototyp 

 För att nå en internationell marknad krävs lägre priser eller eventuella 

subventioner 

 Till slut tillverka och sälja produkten 
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Bilaga A: Planering 

Översiktsplanering 

Moment/vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Förstudie             

Marknadsundersökning                     

Kravspecifikation               

Koncept                     

Produktspecifikation              

Granskning                     

Presentation                     

 

  



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Bilaga A: Planering 

Utveckling av Krabat Sheriffs mobilitet i terräng   2015-05-18 

ett utvecklingsprojekt för Krabat AS   Linus Larsson 

 

 42 

Dagsplanering 
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Bilaga B: Metodansatser 

Metodansats 1: Studiebesök hos Krabat 
Studiebesöket gjordes tidigt i projektet med syfte att samla information om företaget, 

träffa den externa handledaren samt för att skapa en uppfattning om projektets innebörd.  

Urval: Andreas Langdalen Sørensen, Industridesigner och utvecklingsansvarig på 

Krabat AS. 

Metod: Rundvisning, introduktion, samtal. 

Stimuli: Krabats lokaler, anställda, dokumentationer 

Kontext: Krabat AS, Hvalstad, Norge 

Metodansats 2: Brainstorming med Krabat 
Brainstorming-mötet skedde under studiebesöket hos Krabat. Deltog gjorde 

projektansvarig (jag), Andreas Langdalen och Krabats maskiningejör Andreas 

Simensen. Syftet med mötet var att, tidigt i projektet skapa en överblick om vad Krabat 

ville få ut av arbetet. 

Urval: Andreas Langdalen Sørensen, Industridesigner och utvecklingsansvarig på 

Krabat AS, Andreas Simensen, maskingenjör på Krabat AS, Linus Larsson 

Metod: Brainstorming, samtal 

Stimuli: FreeWheel, Sheriff, post-it 

Kontext: Krabat AS, Hvalstad, Norge 

Metodansats 3: Intervju med säljare 
En intervju med den rullstolsburne säljaren Ronny Persson gjordes i syfte att söka 

information kring konkurrenter. Ronny jobbar för företaget Panthera som säljer 

FreeWheel i Sverige. Ronny Persson använder FreeWheel själv. Frågor som: ”Känner 

du av att framhjulet lyfts?”, ”Glappar fästanordningen?” och ”Hur svår terräng kan 

FreeWheel köras i?” ställdes.  

Urval: Ronny Persson 

Metod: E-mejlbaserad intervju 

Stimuli: Frågeställningar 

Kontext: - 
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Metodansats 4: Intervju med sjukgymnast  
En intervju med Lotte Wemmenborn gjordes i syfte att samla information kring 

primärbrukarens krav och önskemål. Frågor angående ergonomi och en 

funktionsnedsatts vardag diskuterades. Koncept visades även upp för att bli 

kommenterade. 

Urval: Lotte Wemmenborn, legitimerad sjukgymnast och säljare för Krabat AS 

Metod: Personlig intervju 

Stimuli: Frågeställningar, koncept 

Kontext: Svanö, Kramfors, Sverige 

Metodansats 5: Observation på utprovning 
Observationen gick ut på att följa med Anders Larsson vid utprovning av en Krabat 

Sheriff. Observationen gav insikt till hur personligt varje fall är; att kundanpassning är 

viktigt. 

Urval: Anders Larsson, legitimerad sjukgymnast och säljare för Krabat AS 

Metod: Observation 

Stimuli: Personen som rullstolen provades ut till 

Kontext: Härnösand, Sverige 

Metodansats 6: Brainstorming med klasskamrater 
Ett brainstorming-möte med klasskamrater gjordes i syfte med att ta fram lösningar på 

problem utifrån nya perspektiv.  

Urval: Maria Karlefeldt, Adam Pfeiffer, Erica Thor, Linus Larsson 

Metod: Brainstorming 

Stimuli: Deltagarnas problem 

Kontext: Östersund, mittuniversitet, Sverige 
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Bilaga C: Marknadsanalys 

Konkurrentanalys 
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Bilaga D: Swot-analys 
Krabat är ett växande företag inom rullstols-branschen. Krabat skapar 

produkter för brukare mellan 3 och 14 år. Detta är en konkurrenskraftig 

marknad med många billiga och dåligt konstruerade lösningar. Krabat 

särskiljer sig positivt genom att ha skapat ett bra grundfundament 

bestående av bra, högkvalitativa och ergonomiska produkter.  

Att beaka vid konstruktion av ett tillbehör utan direkta konkurrenter är att 

lösningen inte får vara sämre än någon produkt tidigare brukat. 

Den största styrkan är att jag som produktutvecklare tror på Krabat som 

företag. Jag tror att Krabat kommer ha användning av de lösningar jag tar 

fram, vilket är en stor motivator. Jag vill att det går bra för företaget och 

kommer därför göra mitt allra bästa för att ta fram en så passande lösning 

som möjligt! 

För att kunna nå det bästa resultatet krävs det att svagheter och hot kan vändas mot det positiva. 

En svaghet med hela den skandinaviska hjälpmedelsindustrin är att allt går via kommun och landsting. Om inte denna intressent är på banan kan 

projektet mer eller mindre läggas ned. Om däremot landsting och kommun är på ens sida är allt möjligt.  

Det är svårt att lägga ner tankekraft på en idé som enligt erfarenhet inte fungerar. Detta kan vara ett problem då det kan finnas bra dellösningar i 

en idé som inte går att slutföra. Genom att tro sig veta vad som är rätt och fel målas projektet fort in i ett hörn. 

Att för tidigt i produktutvecklingsprocessen tänka på lösningar är ett problem. För att det ska bli en lösning måste konceptet konvergera med 

kravspecifikationen. Det vill säga att innan någon kravspecifikation är tankar på lösningar bortslösad tid som går att spendera på en starkare 

marknadsundersökning.  

De hot som kan fara projektet illa är att upphandlingar vinns av konkurrenter, att de lösningar som tagits fram är bristfälliga samt att 

konkurrenterna har en attraktivare lösning.   
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+ -

Bra för intressenten Finness

"Säljbarhet" Utveckling

Materialval

Lågt Pris

+ -

Manövrerbarhet Hållbarhet

Portabilitet Dyrare material

Lättrullad Tillverkningsmetod

Stabilitet

Låg Vikt

+ -

Stabilitet

Låg Tyngdpunkt

Bilaga E: Egenskapsanalys 
 

      
+ -

Ta sig fram Långa sträckor

Svängradie Fartstabilitet

Hög Manövrerbarhet

+ -

Säkerhet Manövrerbarhet

Vikt

Hög Stabilitet
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Bilaga F: Riskanalys 
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  2015-04-09 

ett utvecklingsprojekt för Krabat 

AS 

  Linus Larsson 

 

   

 49 

Bilaga G: Kravspecifikation 
 

Kriterium Krav Önskemål Funktion/Begränsning Viktning (1-5) 

Användas på ojämn terräng x   F   

Användas på snö   x F 3 

Användas på sand   x F 3 

Användas på asfalt x   F   

Användas på grus   x F 4 

Användas på is   x F 2 

≤15° baklut x   B   

≥3 cm hjul (bredd) x   B   

≤60 kg brukarvikt x   B   

≤$500 försäljningspris   x B 5 

≤2,5 kg produktens vikt   x B 4 

≤0,75 m utfälld längd   x B 4 

Tåla stötar från rötter och stenar x   F   

Skall inte "glappa" x   B   

Utbytbart framhjul   x F 4 

CE-märkning x   B   

Konstrueras med avseende på 
sheriff s2 

x 
 

B 
  

Tillfredsställa internationella krav x   B 
  

Tippsäker x   F   

≥2 säkerhetsfaktor (hjul)   x B 2 

≥1,8 säkerhetsfaktor (hjul) x   B   

Passande design   x B 1 

Tillverkad i aluminium   x B 3 

≥8' hjul (diameter)   x B 4 

Snabbfäste   x B 3 

Inga lösa skruvar   x B 5 

Prefabricerat hjul   x B 5 
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Bilaga H: Funktionsanalys/morfologisk matris 

  

Egenskaper

Transport i sand Ballonghjul Svävare Bredare hjul Framhjulsdrift Skida Diffaxel

Transport i snö Ballonghjul Skida Dubbdäck Friktionsdäck Snökedjor Stavar

Transport på grus Mönstrat, grövre hjul Slanglöst hjul Handcykel Framhjulsdrift Sop på fronten

Transport på asfalt Smalt, omönstrat hjul Motordriven Handcykel Framhjulsdrift Växlat drivhjul Generator

Transport längs skogsled Mönstrat, grövre hjul Dämpat framhjul Framhjulsdrift Trehjulsdrift Styrbart framhjul

Transport på is Medar Dubbdäck Svävare EPS Stavar

Kunna göras kompakt Ihopfällbar Ihopskjutbar Minimera material Litet fäste Modulär Fäste på rullstolen

Enkel montering Snabbfästen Knäppfäste Inga skruvar Samma skruvdimension tumskruv vingmutter

Lätt vikt Aluminium Honeycomb Litet fäste Enkelt fäste Kolfiber Glasfiber

Ökad stabilitet Stödhjul Bredare framhjul Kingpin Stum framaxel Gyroskop Lägre tyngdpunkt

Billigare tillverkningskostnad Billigare material Enkel lösning Större tillverkningsvolym Förmånliga tillverkningsavtal Effektiv produktutveckling Få mellanhänder i produktion

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5

Lösningar
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Bilaga I: Lösningar 
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Bilaga J: FEM-analyser 
 

Bred infästning 

 

27% lägre deformation än högsta värdet. Dubbla bredden av den smala. 

Två infästningar 

 

10,7% lägre deformation än högsta värdet. Båda infästningarna är samma tjocklek som 

den smala infästningen. 
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Smal infästning 

 

Högsta deformationen [referensvärde] 

Samtliga FEM-analyser har utförts för att ta fram bevis till vilken typ av infästning som 

skall användas. Det visade sig att den breda infästningen tar upp lasten bäst. 
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Bilaga K: Urval 
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Bilaga L: Mall 
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Bilaga M: Beslutsmatris 
 

 

  

Önskemål Vikt Freewheel I II III IV V

Passande design 1 - - - - -

Tillverkad i aluminium 4 + - - - -

Tillverkad i kolfiber 3 - - + - +

Sandwich 2 - + - - -

Honeycomb 2 - - - + -

≥8' hjul (diameter) 4 + + + + +

Snabbfäste 3 + + + + +

Utbytbart framhjul 4 + + + - +

≤$500 försäljningspris 5 ? ? ? ? ?

≤2,5 kg produktens vikt 3 ? - ? ? ?

≤0,75 m utfälld längd 2 0 - + - 0

Användas på snö 3 0 + + 0 +

Användas på sand 3 0 + + 0 +

Användas på grus 4 - + - + -

Användas på is 2 0 0 0 0 0

Inga lösa skruvar 5 + + + + +

Prefabricerat hjul 5 + + + + +

Inte hindra "normal" användning 5 + - - + 0

Max: 60 Total: 18 13 14 12 17

R

e

f

e

r

e

n

s

Önskemål Vikt I Freewheel II III IV V

Passande design 1 0 - - - -

Tillverkad i aluminium 4 + - - - -

Tillverkad i kolfiber 3 - - + - +

Sandwich 2 - + - - -

Honeycomb 2 - - - + -

≥8' hjul (diameter) 4 + + + + +

Snabbfäste 3 + + + + +

Utbytbart framhjul 4 - + + - +

≤$500 försäljningspris 5 0 ? ? ? ?

≤2,5 kg produktens vikt 3 + - ? ? ?

≤0,5 m utfälld längd 2 0 - + - 0

Användas på snö 3 0 0 0 0 +

Användas på sand 3 0 0 0 0 0

Användas på grus 4 + 0 - + +

Användas på is 2 0 0 0 0 0

Inga lösa skruvar 5 - 0 0 0 0

Prefabricerat hjul 5 0 0 0 0 0

Inte hindra "normal" användning 5 + - - + 0

Max: 60 Total: 7 -7 -2 2 12

R

e

f

e

r

e

n

s
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Bilaga N: Produktspecifikation 
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Bilaga O: Granskning 
 

 

Processteg Funktion Grund till fel Feleffekt

A
llvarligh

e
tsgrad

 (1
-5

)

Felanledning

Fö
re

ko
m

st (Ja/N
e

j)

Förebyggande arbete Metod för felidentifikation

Fastlåst i tidiga lösningar 3 Lösningar disskuteras på för tidigt stadie Ja Inte fundera på lösningar Avstämma mot källor

Senare processteg blir lidande 4 Lösningar disskuteras på för tidigt stadie Nej Inte fundera på lösningar Avstämma mot källor

Ointressant resultat 4 Dåliga lösningar Nej Kom på nya idéer Avstämma mot källor

Oinnovativt resultat 3 Dåliga lösningar Nej Kom på nya idéer Avstämma mot källor

Svag slutsats 3 Dåliga lösningar Nej Kom på nya idéer Avstämma mot källor

Svårighet att nå utsatta mål 4 För lite information Nej Spendera mer tid på undersökning Fixa nya källor

Missa målet 5 För lite information Nej Spendera mer tid på undersökning Fixa nya källor

Syfteslöst arbete 5 För lite information Nej Spendera mer tid på undersökning Fixa nya källor

Dålig koll på marknaden 4 Inte spenderat tid på marknadundersökning ännu Nej Tidigt skaffa uppfattning Avstämma mot andras produkter

Bristfälliga lösningar 5 Dålig koll Nej Planera in mer tid Avstämma mot intressenter

Intressenters intresse odefinierat 5 Dålig koll Nej Planera in mer tid Avstämma mot intressenter

Arbetet saktas ned 3 Dålig koll Nej Planera in mer tid Avstämma mot intressenter

Orealisbara koncept 2 Dålig koll Nej Planera in mer tid Avstämma mot intressenter

Begränsad kunskap om konkurrenter 4 Felaktiga källor/För lite tid spenderat Nej Planera in mer tid Avstämma mot källor

Dålig grund till fortsatt arbete 3 Felaktiga källor/För lite tid spenderat Nej Planera in mer tid Avstämma mot källor

Ofullständiga möjligheter 3 Felaktiga källor/För lite tid spenderat Nej Planera in mer tid Avstämma mot källor

Felvisande kravspec upprättas 4 Felaktiga källor Nej Hitta bättre källor Avstämma mot källor

Inget koncept kan realiseras 4 Felaktiga källor Nej Hitta bättre källor Avstämma mot källor

Ofullständiga koncept genereras 4 Oriktiga krav Nej Hitta bättre källor Avstämma mot källor

Begränsar lösningsgenerering 3 Oriktiga funktionella kriterium Ja Hitta bättre källor Avstämma mot källor

Fel slutkoncept väljs 5 Felbedömda önskemål Nej Gör fler intervjuer Avstämma mot källor

Passar inte primärbrukaren 5 Felbedömda önskemål Nej Gör fler intervjuer Avstämma mot källor

Försvårar val 3 Felbedömda önskemål Nej Gör fler intervjuer Avstämma mot källor

Försvara motiv 2 Felbedömda önskemål Nej Gör fler intervjuer Avstämma mot källor

Försvårar argumentation 3 Felbedömda önskemål Nej Gör fler intervjuer Avstämma mot källor

Lösningar tas fram för tidigt 

Dålig idé

Anledning till 

produktutvec

kling

I

d

é

M

a

r

k

n

a

d

Skapar en 

grund till 

produktutvec

klingsarbetet

Svagt underlag

För lite tid spenderat

K

r

a

v

s

p

e

c

Säkerställa 

att lösningar 

och koncept 

är 

realiserbara

Orealiserbara krav

Ofullständig

Felbedömning av önskemål
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Bristfällig slutprodukt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missnöjda kunder 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Icke säljande produkt 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missunnande för krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Dåligt för märket krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Bristfällig slutprodukt 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Inte den optimala lösning 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Potentiella förbättringar finns 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missnöjda kunder 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Icke säljande produkt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missunnande för krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Dåligt för märket krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Bristfällig slutprodukt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missnöjda kunder 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Icke säljande produkt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missunnande för krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Dåligt för märket krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Ofullständiga koncept genereras 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Begränsar lösningsgenerering 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Begränsar chans för produkt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missnöjda kunder 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Icke säljande produkt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missunnande för krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Dåligt för märket krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Bristfällig slutprodukt 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missnöjda kunder 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Icke säljande produkt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missunnande för krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Dåligt för märket krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Ofullständiga koncept genereras 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Begränsar lösningsgenerering 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Begränsar chans för produkt 4 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missnöjda kunder 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Icke säljande produkt 3 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Missunnande för krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?

Dåligt för märket krabat 5 Ej komplett konceptgenerering Nej Gå tillbaka till konceptfasen Fungerar konceptet teoretiskt och praktiskt?
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Vart 

komponenter 

ska sitta, vilka 

material som 

valts, hur 

produkten 

ska 

produceras 

mm.

Bristfälligt slutkoncept

Dålig idé

Godkänns 

konceptet? 

Finns det 

underlag att 

gå vidare?

G

r
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i

n

g

Dålig idé

Bristfälligt slutkoncept

Ofullständig

Ofullständig

P

r

o

d

u

k

t

s

p

e

c

Det slutgiltiga 

konceptets 

konfiguration 

i detalj

Bristfälligt slutkoncept

Inkorrekt konfiguration


