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Förord  
Detta arbete har gjorts som ett sista steg i utbildningen för att bli 
biomekanikingenjörer på Högskolan i Halmstad. Under tre år på högskolan har vi 
erhållit mycket kunskaper som varit ovärderliga i detta arbete. Det har varit en 
spännande och lärorik process och framför allt viktig, i den aspekten att ett lyckat 
projekt kan förändra tillvaron till det bättre hos användarna.  

Vi vill först och främst tacka våra handledare på skolan och på Decon Wheel, 
Håkan Petersson och Fredrik Hansén. Utan deras kunskap, engagemang och fina 
bemötande hade arbetet inte flutit på så bra och ständigt känns så intressant. Vi 
vill även rikta ett stort tack till intervjupersonen tillika användaren som kommit 
med värdefull input och varit nyfiken på vårt arbete. Sist men inte minst vill vi 
tacka Dimitri i FabLab som varit till stor hjälp under arbetets gång. 
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Sammanfattning  
Arbetet är gjort tillsammans med rullstolshjälpmedelsföretaget Decon Wheel som 
ville utveckla en av sina produkter, Liberty, så att den kan manövreras av personer 
med tetraplegi. Tetraplegi betyder att det har skett en skada på ryggmärgen så 
högt upp att 4 extremiteter, överkropp, bål, bäcken och ben, har blivit skadade och 
helt eller delvis förlorat sin funktion. Det togs fram ett antal lösningsförslag på 
hur styrningen, inklusive gas- och bromsreglage kunde utformas så att kraven i 
kravspecifikationen uppnåddes och det bästa konceptet togs vidare i arbetet. 
Syftet var att ta fram ett styr-, gas- och bromsreglage och målet var att ta fram en 
prototyp som skulle testas av en eller flera användare. En prototyp togs fram med 
klykor som användaren lägger underarmarna i och som vid utåtrotation reglerar 
gas respektive broms. Gasen regleras med en vridpotentiometer och bromsen via 
vajrar. För att användaren skulle slippa tappa fäste vid maxvridning i styret 
konstruerades klykorna så att de ständigt kan hållas parallella och användaren kan 
ha armarna rakt fram. Resultatet blev tillfredsställande och förhoppningsvis 
kommer man kunna se Liberty Tetra ute på vägarna inom kort.  
 
Nyckelord: biomekanik, rullstol, hjälpmedel, tetraplegi, livskvalitet, eldrivet 
rullstolstillbehör, ryggmärgsskada, Decon Wheel. 
  



Abstract  
This project was made alongside a company, Decon Wheel, who needed help to 
do some adjustments to make people with tetraplegia use their product Liberty. 
Tetraplegia means that it has been a spinal cord injury on the top part of the spine, 
which makes the muscles in upper body, core, pelvis and legs partly or completely 
unusable. Several suggestions was made for the solution of how the steering-, 
gear-, and brake system should be done to fulfill the list of claims. The purpose 
was to make a prototype of the components and to get it tested by some users. A 
prototype was made with support for the forearms and they should rotate 
outwards to regulate the gear and brake. The gear was regulated by a rotary 
potentiometer and the brake by wires. To make the users contain their grip 
throughout the whole steering process, the supports for the forearms was 
constructed parallel and with the purpose to retain straight arms. The result of the 
project was satisfied and hopefully we will see the Liberty Tetra on the roads 
soon.  
 
Keywords: biomechanics, wheelchair, aid, tetraplegia, quality of life, electric 
wheelchair, spine injury, Decon Wheel. 
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1.  Introduktion  
Varje år drabbas mellan 100-150 personer i Sverige av en ryggmärgsskada och 
livet förändras drastiskt för de drabbade. En ryggmärgsskada innebär att en eller 
flera kotor i ryggraden skadas och att nervsystemet påverkas så att delar av 
kroppen förlorar sin funktion. Om det är en högt belägen kota som skadas kallas 
detta för tetraplegi. För att dessa personer ska kunna leva ett fungerande liv finns 
idag en rad olika hjälpmedel att tillhandahålla. Ett företag som producerar och 
utvecklar denna typen av hjälpmedel är Decon Wheel. Företaget erbjuder såväl 
utveckling som anpassning av produkter och tillbehör, detta för att skapa 
förutsättningar för användarnas frihet. Ett nära kontaktnät med brukarna är en 
viktig faktor som lägger grunden till företagets fortsatta utveckling.  

Decon Wheel har utvecklat och lanserat en eldriven handbike som kopplas till en 
manuell rullstol, se figur 1.1. Handbiken har ett styre med två handtag och styrs 
på samma sätt som en vanlig cykel. Det är en manuell dockning som gör att 
handbiken kopplas på rullstolen och de två små främre hjulen på rullstolen lättar 
från marken. Den har ett drivaggregat som drivs av en borstlös PM motor och ett 
Li-Ion 48V batteri. Den personliga körprofilen kan ändra följande parametrar: 

- Max. acceleration (0-100%)  

- Max. hastighet (0-100%)  

- Motorbroms (0-100%)  

- Antispinn (AV/PÅ) 

Den har en backtagningsförmåga på 10% lutning (med en brukarvikt på 100 kg). 

 
Figur 1.1 Liberty (Decon Wheel, 2017) 

Trots att Liberty skapar en större frihetskänsla för rullstolsanvändare, är detta 
tillbehör inte anpassat för alla ryggmärgsskadade. Med detta som bakgrund vill 
Decon Wheel utveckla Liberty, så att även personer med tetraplegi kan manövrera 
den. Som Liberty ser ut i dagsläget kräver den att personen som manövrerar 
handbiken kan utföra dorsal- och plantarflektion i handleden samt har tillräcklig 
muskulatur i axlar och bål, något som många tetraplegiker inte har (Holtz & 
Levi). 
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2.  Bakgrund    
2.1.   Anatomi    
Ryggmärgen skyddas av ryggradens 33 kotor där de första 24 kallas presakrala. 
Dessa delas upp i olika delar där de sju första kotorna kallas halskotor 
(cervikalryggen), nedanför dessa finns 12 bröstkotor (thorakalryggen) och därefter 
fem ländkotor (lumbalryggen). Längst ner finns fem ihopväxta kotor som kallas 
bäckenkotor (sacralryggen) och fyra sammanväxta kotor som kallas svansbenet 
(coccygis), se figur 2.1 (McKinley, 2017). De presakrala kotorna omsluter det 
centrala nervsystemet (CNS) som finns i ryggmärgen. Detta övergår sedan till det 
perifera nervsystemet (PNS) som förgrenar sig vidare ut i kroppen genom 
spinalnerverna. En ryggmärgsskada orsakas antingen av en traumatisk eller en 
icke traumatisk händelse. Det förstnämnda innebär att ryggen eller nacken har 
utsatts för ett kraftigt yttre våld där nervförbindelserna har förlorat sin funktion. 
En icke-traumatisk ryggmärgsskada orsakas ofta av infektioner, tumörer, 
blödningar eller åderbråck. Beroende på vilken kota som blir skadad bryts 
kontakten mellan ryggmärgen och hjärnan, det vill säga att nerverna kan inte 
längre skicka ut impulser till hjärnan och hjärnan kan inte längre kan skicka ut 
impulser till musklerna. Muskulaturen till vilka nerven var knuten till blir då helt 
eller delvis obrukbar, se figur 2.2. Det är detta som händer när en person får en 
ryggmärgsskada (Hulting, 2017).  
 

 
Figur 2.1 Ryggraden från sidan  Figur 2.2 Spinalnervens känselområde 
(Hulting 2017)  (Hulting 2017) 

Om någon av halskotorna C1-C7 krossas och som leder till att halsryggmärgen 
skadas blir förlamningen störst och både ben, bäcken, bål och armar förlorar 
funktion. Detta kallas en tetraskada, då ordet tetra, som betyder fyra på grekiska, 
syftar på att det är fyra kroppsdelar som förlorar funktion. Om C1-C4 skadas blir 
förlamningen allra störst och de skadade har väldigt liten eller ingen 
rörelseförmåga i någon av de tidigare nämnda områdena. Direkt efter olyckan kan 
även andningshjälp behövas eftersom diafragman kan skadas och om det är de 
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första kotorna som skadats kan detta även bli aktuellt för resten av livet. Om C5-
C7 skadas har patienterna bäst chans att leva ett självständigt liv då fler muskler 
är i funktion. De kan ofta använda en vanlig rullstol, om än med vissa 
specialfunktioner (McKinley, 2017). Det är den sistnämnda typen av skada som 
behandlas i detta arbete.  

2.2.   Livskvalitet  hos  tetraplegiker    
En studie skriver att en del ryggmärgsskadade och rullstolsburna individer 
upplever negativ behandling av omgivningen vilket medför en sämre livskvalitet 
och en känsla av utanförskap i samhället (Hampton & Qin-Hilliard; Manns & 
Chad, 2001). I en annan studie framkom det även där att åtskilliga rullstolsburna 
individer med olika typer av ryggmärgsskador upplevde att omgivningen hade en 
nedvärderande ton mot dem. Flera beskrev det som att de kände sig 
särbehandlade, inte minst unga ryggmärgsskadade som hade svårt att få 
anställning hos företag bland annat. Detta medförde att deras förmågor 
ifrågasattes och ett utanförskap samt en ekonomisk pressad situation tillkom på 
grund av det (Hallberg & Hallberg, 2015). I ett samtal som projektskrivarna 
utfört, uttalar sig en tetraplegiker däremot att omgivningen inte särbehandlar eller 
använder en nedsättande ton mot rullstolsburna, utan istället är villiga att hjälpa 
till i olika situationer, till exempel genom att öppna dörrar, ge rullstolsburna 
personer en extra skjuts uppför en backe etcetera. Det finns flera sidor av hur 
omgivningen ser på rullstolsburna, vissa särbehandlar och stämplar medan andra 
ser rullstolsburna som vilken person som helst (Opublicerad data, 2018).  

Det är dock en samhälls-och tidsfråga och i Sverige har acceptansen och 
respekten för rullstolsburna personer ökat med tiden. Andersson (1998) beskriver 
det som att samspelet mellan fördomar, okunskap och rädsla är ett triangeldrama 
som i verkligheten drabbar alla parter, såväl personer med som utan 
funktionsnedsättningar. Förr var det vanligt att funktionsnedsättningar och 
sjukdomar tolkades som ett straff för synder en begått eller olydnad mot Gud och 
även att onda makter var inblandade i att en person hade ett handikapp. Det söktes 
helt enkelt efter förklaringar till varför en person blivit eller fötts som 
funktionshindrade (Andersson, 1998). Enligt Kohlström (1996) är inte själva 
funktionshindret hos personen det största hindret, utan människors attityder. Detta 
mynnar ofta ut i en osäkerhet vid kontakt med en funktionshindrad person, även 
om de känner empati och välvilja.   

I Sverige har på senare år ett nytt sätt att se på funktionsnedsättningar utvecklats, 
ett synsätt som innebär att funktionsnedsättningar bör ses som effekten av 
samhällets oförmåga att tillmötesgå funktionshindrade personer, snarare än 
personens oförmåga att uppfylla samhällets krav (Michailakis SOU 1998).  
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Personer som råkat ut för en ryggmärgsskada och behöver använda rullstol 
hamnar ofta i en depression, som följd av att personen gått miste om en egenskap 
eller funktion som hen tidigare haft och att livskvaliteten försämrats (Lennéer 
Axelson, 2010). Brüde (2003) beskriver livskvalitet som ett svårdefinierat 
begrepp som kan anta olika karaktärer (Brülde, 2003). Birkler (2007) skriver att 
genom tillfredsställande av människans mest väsentliga behov enligt Maslows 
behovstrappa, se figur 2.3, kan livskvalitet uppnås. 

 
Figur 2.3 Maslows behovstrappa 

De behoven som är primära syns längst ner i trappan och måste uppfyllas för att 
överleva. En förändrad tillvaro, till exempel en tetraskada, kan bidra till att vissa 
av behoven blir otillfredsställda. Genom att ge behövande människor de 
hjälpmedel de behöver i vardagen kan dessa behoven tillgodoses och en högre 
grad av välbefinnande kan infinna sig (Birkler, 2007). En studie visar att om 
personer med tetraskador kan övervinna självömkan och självhat kan de uppleva 
sin livskvalitet som högre efter skadan än innan den. De tvingas till en personlig 
utveckling och att omprioritera sitt liv och vikten av att se sin situation för vad 
den är. Några av deltagarna i studien beskrev det som att innan skadan hade de 
dåliga och bra dagar det var likadant efter några år med skadan. I studien 
behandlades det även hur väl personer anpassade sig efter den rådande 
situationen. Några av strategierna var att hantera situationer med hjälp av humor, 
inte lägga energi på sådant som de inte kan kontrollera och kunna känna igen och 
uppmuntra sina egna styrkor och sådant de faktiskt fortfarande kan göra, skadan 
till trots (Manns & Chad, 2001).  

För att livet ska vara fungerade även för en person med ryggmärgsskada utvecklas 
varje år en rad hjälpmedel som ska underlätta vid förflyttning, bilkörning, 
personlig hygien etcetera. Såväl elektriska rullstolar som elektriska handbikes 
som kopplas till manuella rullstolar är ett oumbärligt hjälpmedel som ökar 
livskvaliteten hos personer med funktionshinder. En av de viktigaste faktorerna 
för en ökad livskvalitet är mobiliteten, att kunna känna självständighet samt 
frihetskänsla. Elektriska rullstolar samt handbikes är viktiga hjälpmedelstekniska 
anordningar som ökar mobiliteten, komforten samt bidrar med social integration, 
vilket förbättrar användarens övergripande livskvalitet (Kamaraj, Dicianno, 
Cooper, 2014). Att ha tillgång till bil och andra hjälpmedel innebär en stor 
frihetskänsla. Dessa tekniska och elektriska hjälpmedel medför att användare i 
större utsträckning kan hänga med och delta i diverse aktiviteter, såväl ensam som 
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med familj och vänner. Likaså arenor och andra allmänna platser är idag ofta 
anpassade för rullstolsburna. Från att en gång ha varit helt beroende av andra 
personer till att idag kunna ta sig överallt på egen hand ger en ökad livskvalitet 
och självkänsla (Forsberg, Grip & Joas, 2012).  

2.3.   Problemformulering    
I dagsläget finns det inga handbikes som är anpassade för personer med en 
tetraskada. Tetraplegiker har i allmänhet inte samma förmåga att dorsal- och 
plantarflektera handleden, samt tillräcklig bål- och axelmuskulatur som andra 
rullstolsanvändare med en lägre belägen ryggmärgsskada har, vilket krävs för att 
kunna använda styr-, gas- och bromsreglagen på dessa produkter. Detta på grund 
av att när en sådan kraftig ryggmärgsskada inträffar förlorar ben, bäcken, bål och 
armar sin funktion och blir helt eller delvis förlamade.  

2.4.   Syfte  och  mål    
Huvudsyftet är att ta fram en styrfunktion inklusive gas- och bromsreglage för 
handbiken Liberty som ska anpassas för personer med tetraplegi, detta för att 
användarna säkert ska kunna manövrera produkten Liberty utan att det krävs 
någon större muskelkraft i axlar och bål.  
 
Målet med examensprojektet är att ta fram en fungerande prototyp som testas av 
en eller flera användare och som förbättrar förutsättningarna för tetraplegiker att 
ta sig längre sträckor.  

2.5.   Avgränsningar    
Arbetet innefattar inte att förändra grundpositionen på gas och broms, utan att 
förflytta positionen för utvecklandet av krafter så att det går att manövrera 
handbiken. Arbetet innefattar heller inte att förändra utformningen eller 
funktionen på handbiken i övrigt. Så stor del som möjligt av lösningen ska vara 
mekanisk. Målgruppen är personer med tetraplegi där C5-C7 har skadats.  

2.6.   Individuella  ansvarsområden    
Arbetet kommer till största del utföras tillsammans då båda har liknande 
kunskaper och vill vara delaktiga i hela processen. Det är ingen som har en 
specialkompetens utan det finns liknande kunskapsryggsäck hos båda.  
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2.7.   Decon  Wheel  och  andra  konkurrerande  företag  
Decon Wheel utvecklar hjälpmedel och kvalitetstillbehör av olika slag, som 
tidigare nämnt är handbiken Liberty ett av dessa. Liberty möjliggör för 
användaren att på ett enkelt sätt kunna ta sig längre och besvärligare sträckor som 
förr inte var möjligt med en manuell rullstol, till exempel köra ned till affären, 
följa barnen till förskolan eller träningen samt att kunna komma ta sig upp för 
uppförsbackar. Den största fördelen med Liberty är att användaren väl framme vid 
målet kan koppla ifrån handbiken och enbart manövrera den manuella rullstolen 
(Decon.se, 2018). Eldrivna rullstolar minskar också risken för förslitningsskador 
som annars utgör en stor faktor vid användandet av en manuell rullstol utan 
elektrisk drivning (Svensson, Ödegaard & Persson, ).  
 
Batec Mobility, ett konkurrerande företag till Decon Wheel som är beläget i 
Barcelona utvecklar innovativa produkter och hjälpmedel utformade av och för 
rullstolsburna personer. Batec utvecklar en rad olika handbikes som kopplas till 
manuella rullstolar, ett exempel på en sådan produkt är Batec Mobility add-on 
handbike som för samman två handbikes och dess tekniska egenskaper i en. 
Främst är det en assisterande handcykel, men med en elektrisk servo som ger en 
extra skjuts när så krävs. För att manövrera handbiken “cyklar” användaren med 
armarna (Batec-mobility, 2018). Utifrån tidigare presenterad fakta i detta arbete 
kring tetraplegikers hand- och armfunktion är detta rörelser som är svåra att utföra 
för användarna och i synnerhet vår målgrupp. Batecs handbike ställer även krav 
på en fungerande bålstabilitet vilket tetraplegiker i många fall inte besitter.  
Detta bekräftades även i en intervju med en användare framkom det att personen i 
fråga en gång investerat i en add-on handbike, men tyckte inte att den kunde 
manövreras då den ställde krav på en muskelstyrka och rörelseförmåga som hen 
inte besatt (Opublicerad data, 2018). På senare år har Batec Mobility utvecklat 
och lanserat en handbike anpassad för just tetraplegiker, Batec Quad Electric 
(Batec-mobility.com, 2018). Denna handbike liknar Decon Wheels handbike 
Liberty utseendemässigt och de marknadsför den som en produkt för 
tetraplegiker.  
 
Stricker-handbikes, som är stationerat i Tyskland är en av de äldsta 
handbikestillverkarna i Europa. Stricker utvecklar högkvalitativa handbikes som 
såväl skräddarsys som anpassas utefter användarens behov. Företagets första 
handbike utvecklades redan på sent 80-tal och därefter har utvecklingen fortgått.  
Handbiken är utformad med ett bockstyre som är vinklat mot användaren vilket 
minskar avståndet från kroppen till styret. Gasen och bromsen regleras genom 
reglage som sköts med tummarna (Stricker-handbikes.de, 2018).  
 
Gemensamt för dessa företag är att de inte har en produkt som helt tillfredsställer 
behovet hos tetraplegiker, då problemet med bristande greppstyrka kvarstår. Där 
har detta arbete en viktig funktion att fylla. 
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3.  Teoretisk  referensram    
Produktutveckling är en process som kan beskrivas som en lång kedja av 
händelser, till exempel att utveckla en idé till en ny produkt eller att 
vidareutveckla en redan befintlig produkt. Produktutveckling innebär en 
tillämpning av metoder och tekniker för att produkterna ska utvecklas på ett 
angenämt sätt med ett optimalt resultat. En produktutvecklings- och en 
konstruktionsprocess består av olika steg, där varje steg i processen ligger till 
grund för nästkommande fas (Wheelwright and Clark, 1994).  Det finns flera 
konstruktionsprocesser och metoder vilka några aktuella kommer presenteras i 
detta avsnitt. 

3.1.   Princip-  och  primärkonstruktion  
Princip- och primärkonstruktion är två forskningsbaserade metoder som används 
som metodik till olika konstruktionsprojekt. Metodiken togs fram av Fredy Olsson 
1976 och är en välkänd metod att använda i konstruktionsprojekt. Flera 
genererade förslag kan vägas mot varandra genom FMEA och urvalsmatriser.  
I principkonstruktionsdelen görs en produktdefinition, en kriterieuppställning och 
en konceptgenerering tas fram. Koncepten vägs mot varandra och 
kravspecifikationen och det bästa konceptet tas vidare i arbetet (Olsson, 1976).  
I primärkonstruktionen görs ett produktutkast av de ingående delarna, ett 
komponentval och en detaljkonstruktion tas fram. En konstruktionsanalys görs för 
att kunna analysera hur eventuella krafter tas upp och fördelas. En prototyp tas 
fram för att kunna provas ut och ge ett preliminärt resultat (Olsson, 1976). 

3.2.   Tillverkningskonstruktion    
Arne Åkesson tog 1981 fram ett kompendium för tillverkningskonstruktion där en 
beskrivning ges av hur man går tillväga i tillverkningsetappen. Han skriver bland 
annat: 

”I konstruktionsetappen tillverkningskonstruktion utformas produkten så att den 
blir lämpad både för brukning och framställning. Med brukning menas här att 
produkten förutom att användas för avsett ändamål även skall kunna underhållas, 
tåla uppkomna stillestånd då den ej används samt transporteras till önskad plats. 
Med framställning menas här att produkten skall kunna tillverkas, 
tillverkningskontrolleras, monteras, demonteras, lagras och transporteras i 
samband med tillverkningen” (Åkesson, 1981). 

3.3.   Datainsamlingsmetoder    
Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, kvalitativa och kvantitativa. Det 
förstnämnda används för att få personers syn på saker eller deras upplevelser av 
dessa. De används när verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det inte 
finns någon objektiv och absolut sanning. Intervjuer är vanligt förekommande 
som datainsamlingsmetod (Malterud, 2009).  Intervjupersonerna är ofta en mindre 
grupp människor för att få en djupare förståelse av dessa och kunna göra en 
djupare analys. Datainsamlingen består ofta av texter av personernas svar, men 
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siffror och tabeller är även förekommande för att få mer överskådliga resultat 
(Ahrne, 2011). Kvalitativ metod passar arbetet bra då en djupare analys 
efterfrågas och svaren ska utgå från användarens perspektiv.  

Kvantitativ datainsamlingsmetod innebär en hög grad av standardisering och utgår 
ofta från forskarens perspektiv, till skillnad från kvalitativ metod. Enkäter är en 
vanlig metod att använda sig av och intervjugrupperna är ofta större än vid en 
kvalitativ metod. Kvantitativ datainsamling innebär också all mätutrustning som 
ger sifferdata, som till exempel storlek på krafter (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
Metoden som sin helhet passar inte detta arbete så bra, men vissa delar går att 
kombinera för att få ett tillfredsställt resultat.  

3.3.1.   Användartester    
För att identifiera eventuella problemområden med produkten kan användartester 
göras. Produkten testas då av användare i den tänkta målgruppen för att få en 
indikation på användarvänlighet, hanterbarhet och interaktion (Osvalder et. al, 
2015). Testet kan genomföras när som helst i utvecklingsfaser men det har visats 
att ju tidigare testet utförs desto fler problem kan upptäckas och mindre kostnader 
kan krävas, därför kommer användartester göras tidigt i processen i detta projekt 
(Becker & Mottay, 2001). Det finns standardiserade användartester som är till för 
att utvärdera koncept. Det finns både formativ och summativ utvärdering, där det 
första är utvärdering under de olika designfaserna och det sistnämnda är 
utvärdering av en slutprodukt. Båda utvärderingsmetoderna är intressanta för detta 
arbete, men det kommer läggas störst vikt vid formativ utvärdering då det 
troligtvis kommer bidra med mest värdefull information. Självklart är summativ 
utvärderingsmetod väldigt viktig också.  

Vidare finns det en utvärderingsmetod som kallas “tänka-högt-protokoll” som 
används främst för att testa funktion och interaktion. Användaren får testa 
prototypen och säga vad hen tycker och all information samlas in genom 
anteckningar eller video (Carlstedt Research & Technology AB, 2002). Metoden 
passar ett projekt likt detta bra eftersom användaren ställs i fokus.  

3.3.2.   FMEA  
FMEA (Failure Mode Effect Analysis) är en metod för att identifiera och bedöma 
risker i en produkts konstruktion och gradera dessa utifrån en 10-gradig skala. Det 
som analyseras är vad sannolikheten är för felen att uppkomma, sannolikheten att 
de upptäcks och vilken effekt felen får. Siffrorna multipliceras sedan ihop och 
resulterar i ett risktal. Den komponenten med högst risktal är allvarligast och bör 
åtgärdas först (Osvalder et. al, 2015). I detta projekt är denna delen väldigt viktig 
då det handlar om människors liv. Går någonting fel i monteringen kan effekterna 
bli väldigt stora.  
3.3.3.   RULA  
RULA (Rapid Upper Limb Assessment) är ett verktyg som tillämpas för att 
utvärdera en arbetsställning med fokus på övre extremiteter såsom nacke, rygg, 
armar och händer. Metoden bygger på att ett arbetsmoment filmas eller 
fotograferas. RULA ger en blick över arbetsställningen tillsammans med faktorer 
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som muskelbelastning, externa krafter samt om arbetet är av dynamiska eller 
statiska rörelser. Det kan dock poängteras att RULA enbart är ett verktyg som 
resulterar i vilka arbetsmoment som bör ses över och inte vilka åtgärder som ska 
vidtas (Bohgard, et.al., 2015). Metoden RULA har även använts i ett annat arbete 
som tagit fram ett rullstolshjälpmedel för tetraplegiker. I detta arbete bedömndes 
två extrempositioner vid en startfas och en slutfas för att se om eventuella 
förbättringar kunde göras. RULA är därmed även relevant i detta arbete (Belka & 
Larsson, 2012). 

3.4.   Ganttschema    
Gantt-scheman används ofta i projekt med olika steg att genomföra, för att få en 
överskådlig blick över arbetet. Den är utformad med en tidsaxel där varje aktivitet 
är markerad med varaktighet, start- och sluttid. Tidsplanen är ett viktigt 
styrinstrument och ger en synlig bild av hur projektet kommer att bedrivas. Den 
utgör ett underlag för uppföljning och kvalitetsgranskning under hela arbetet 
(Tonnquist, 2016), se bilaga 1.  

3.5.   POME-matris    
POME är en förkortning av process, omgivning, människa och ekonomi och 
utvärderas för att få ett tillfredsställande resultat. Kriterier i form av krav och 
önskemål tas fram och bryts ner för respektive område och sätts därefter in i en 
matris (Olsson, F., 1995).  

3.6.   CE-märkning  
CE-märkning görs på produkter för att tillverkaren ska kunna garantera att vissa 
krav är uppfyllda. CE-märkning betyder inte automatiskt att produkten är 
fantastisk, men däremot att den är säker. Det är producentens ansvar att ta reda på 
om produkten ska CE-märkas och en produkt som är felaktigt märkt får inte säljas 
på marknaden. CE-märkningen ser likadan ut i hela EU, men ser annorlunda ut i 
övriga världen och det är upp till tillverkaren att kontrollera hur direktiven ser ut i 
det landet som produkten ska säljas i. Innan produkten börjar säljas på marknaden 
måste även en EG-försäkran om överensstämmelse upprättas, det är detta 
dokument som försäkrar om att produkten uppfyller de krav som ställs i de 
aktuella EU-direktiven (Konsumentverket, 2016). Produkter som ska CE-märkas 
är till exempel maskiner, liftar, medicinsk utrustning, personlig skyddsutrustning 
med mera och därmed faller denna produkten innanför ramarna för CE-märkning 
(Europeiska kommissionen, 2018).  
3.6.1.   Medicinteknisk  produkt  
En medicinteknisk produkt omfattar ett stort område av produkter som är avsedda  
att användas inom hälso- och sjukvården, allt från enkla produkter till större 
avancerade system och apparater. Att en produkt är klassad som en 
medicinteknisk produkt betyder att tillverkaren ansvarar för att produkten 
uppfyller de krav som upprättas i det medicintekniska regelverket.  
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Enligt paragraf två definieras en medicinteknisk produkt enligt följande:  
”Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens 
uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos 
människor..  

1.   Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,  
2.   Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning,  
3.   Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller  
4.   Kontrollera befruktning”.  

(Läkemedelsverket, 2014).  
 
Decon Wheels eldrivna rullstolstillbehör är klassade som medicintekniska 
hjälpmedel för personer med diverse funktionsnedsättningar. Handbiken Liberty 
Tetra som behandlas i detta arbete är utvecklad för att personer med tetraplegi ska 
kunna manövrera handbiken på ett säkert och smidigt sätt. Enligt 
läkemedelsverket klassificeras Liberty Tetra som en produkt som tillhör 
skyddsklass två som innebär att: påvisa, övervaka, behandla, lindra eller 
kompensera en skada eller en funktionsnedsättning. 

3.7.   Hjälpmedelsinstitutets  kravspecifikation  
Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram kravspecifikationer som en rullstol bör leva 
upp till. Några önskemål som är intressanta vid konstruktion av ett körhandtag 
kan vara att rullstolens totalmått inte bör överstiga 1200 mm på längden, 700 mm 
på bredden och 1090 mm på höjden. Vad det gäller körhandtagen bör dessa inte 
vara närmare varandra än 300 mm och inte heller längre ifrån varandra än 550 
mm samt de ska vara inställbara i höjdled. Dessutom bör körhandtagen vara lite 
nedåtvinklade och utrustade med handtagsgrepp som är halkfria eller 
fingergreppsprofilerade. Körhandtaget bör heller inte vara placerade lägre än 900 
mm och inte högre än 1200 mm ovanför marken (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). 
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4.  Metod    
Metoden som använts är en kombination av Fredy Olssons- och Arne Åkessons 
metod, detta för att få fram ett tillfredsställande resultat. Fredy Olssons metod 
avser det tidiga, inledande konstruktionsarbetet och delas in i en 
principkonstruktionsfas och en primärkonstruktionsfas. Arne Åkessons metod 
avser sju faser som ska följas för att kunna framställa en färdig produkt.  

För att komma igång med principkonstruktionen genomfördes ett par 
uppstartsmöten med ansvariga på Decon Wheel, där konstaterades det att en 
utveckling av Liberty är ett måste för att kunna tillgodose marknadens efterfrågan.  

För att få en djupare förståelse för vad olika hjälpmedel betyder för rullstolsburna, 
intervjuades en tetraplegiker och detta bidrog till den teoretiska grunden för 
arbetet, se bilaga 2. Genom intervjun framkom också hens syn på utformningen 
av styrfunktionen inklusive gas- och bromsreglage. Då konstaterades det att tejpen 
som hade diskuterats tidigare inte skulle fungera. Hen pekade på svårigheten i att 
kunna flytta handen och samtidigt ha ett stabilt grepp om styret.   

Utifrån dagens problematik med att tetraplegiker inte på ett säkert sätt kan 
manövrera handbikes, togs konceptförslag fram genom diskussion med företaget 
och en potentiell användare, på hur styrfunktionen inklusive gas- och 
bromsreglage kan utformas och anpassas. Det togs fram ett antal konceptförslag, 
som sedan utvärderades med hjälp av kriterieviktning och på så vis valdes det 
lämpligaste konceptet ut. Efter utvärderingen gjordes en redovisning av valt 
produktförslag och konceptförslaget togs vidare in i primärkonstruktionen som 
innebar att ta fram en detaljerad konstruktion. De unika delarna cadades upp i 
Catia V5 och de färdiga komponenterna hämtades hem. Materialval och 
tillverkningsmetod valdes och en konstruktionsanalys på konceptet gjordes. En 
prototyp av konceptet togs fram för att känna på funktionen. Detta skulle 
egentligen Decon stå för, men på grund av tidsbrist hos företaget printades en 
prototyp fram i PLA i en 3D-skrivare på Högskolan i Halmstad.  

Efter prototypframtagningen gjordes ytterligare en utvärdering för att se om 
kraven uppfylldes och om produktens unika delar fortfarande var lämpliga. Här 
gjordes då en FMEA och RULA för att se att produkten uppfyllde kraven och 
svarade mot syftet med arbetet.  
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Alla stegen, både från princip-, primär, och tillverkningsmetoden har satts 
samman till en metod som tillämpats i detta projekt, se figur 4.1. 

 
 

Figur 4.1 Processbild över metoden 
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5.  Resultat    
5.1.  Kriterieuppställning  
Till projektet tog företaget Decon Wheel fram en kravspecifikation. Ett av 
företagets krav var att lösningen skulle vara av manuell styrning, detta för att det 
måste finnas ett alternativt manuellt system som fungerar ifall det elektroniska 
systemet mot förmodan skulle tas ur funktion (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). 
Resterande var krav på hur styrningen samt gas- och bromsreglage skulle 
anpassas för att tetraplegiker skulle kunna manövrera handbiken. Även krav från 
hjälpmedelsinstitutet över hur måtten på en rullstol bör vara finns med, se figur 
5.1. Kravspecifikationen har använts som mall vid utveckling av princip-, primär- 
och tillverkningskonstruktionen. Kraven och önskemålen har delats upp i 
kriterieslag enligt POME-matrisen, främst för att få en blick över hur kriterierna 
påverkar varandra, se bilaga 3 för POME-matris. 
 

Tabell 5.1 Projektets kravspecifikation 

 

5.2.   Framtagning  av  konceptförslag  
Nedan visas några av de konceptförslag som tagits fram på hur styrfunktionen kan 
utformas, dessa ska möjliggöra utåtrotation samt horisontell vridning av klykorna. 
Den horisontella vridningen krävs bland annat då en användare har mycket 
försämrad kraftutvecklingsförmåga och greppstyrka när styret är vridet maximalt. 
Detta kan förhindras genom att klykorna kan vridas i motsatt riktning mot styret, 
vilket i sin tur innebär att brukaren alltid har ett stadigt grepp om styret och kan 
hålla armarna parallella. Utåtrotationen av klykor var en lösning som utformades i 
detta skede, men dess primära uppgift togs vidare i nästa skede, det vill säga 
vilken typ av komponent som kommer stå för vridöverföringen och hur motstånd 
samt fjädring ska utvecklas. Utåtrotation i högra klykan ska innebära gasning och 
i vänstra klykan bromsning. Klykan är framtagen i kursen “Konstruktion med 
vetenskaplig metod”.  
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Klykan är konstruerad med en vinkel på 30°, detta för att greppet blir starkare när 
handleden är något dorsalflekterad, men också för att det blir lättare för en person 
med tetraskada att få armen i en stadig position (Bhardwaj, Nayak, Kiswar, 
Sabapathy, 2011). Vänsterklykan är enbart en spegelbild av högerklykan där 
utformningen är identisk, men dess funktion är broms istället för gas. 
Konceptförslag som sållades bort redan vid detta stadiet finns presenterade i 
bilaga 4.  
 
5.2.1.     Konceptförslag  1    
Första konceptförslaget bygger på en vinkellänk med kultapp. Vinkellänken (1) är 
fast inspänd i styrets ändar, medan kultappen (2) som har en vertikal riktning är 
kopplad till klykan (3), se figur 5.1. Hur komponenterna är arrangerade inbördes 
illustreras också i bilden nedan. Först trädes klykan på kultappen som sedan fästs 
med en mutter på klykans insida.  

 
Figur 5.1 Illustrerar konceptförslag ett 

5.2.2.   Konceptförslag  2  
Lösningsförslaget bygger på en vinkellänk (1) med kultapp (2), likt 
konceptförslag 1, där vinkellänken är placerad i ändarna på styret och kultappen 
är fastskruvad i en platta på klykan. Plattan har konstruerats för att enklare kunna 
fästa fast komponenterna, se figur 5.2. 

 
Figur 5.2 Illustrerar konceptförslag två 
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2 

3 
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5.2.3.   Konceptförslag  3  
Tredje konceptförslaget består av en cylinder med ett cylinderhus (1) och en 
kolvstång som gör att klykan (2) kan rotera. Kolvstången fästs med en mutter på 
insidan av klykan och med en mutter mellan bussning och utsidan av klykan. 
Likaså i änden av kolvstången för att den inte ska kunna glida ur sitt spår. 
Cylinderhuset sitter fast i en platta som går till en rörkoppling. Plattan (3) ligger i 
ett spår som gör att klykorna kan hållas parallella vid svängning. En liten stång (4) 
är placerad ovanför cylindern där en fjäder kan fästas så att ett motstånd och en 
återrotation skapas. Rörkopplingen (5), som är en färdig komponent från 
Wiberger med artikelnummer GN132-B20-B20-40-1-SW, fästs sedan i styret, se 
figur 5.3. 

 
Figur 5.3 Illustrerar konceptförslag tre 

5.3.   Utvärdering  av  konceptförslag  
Samtliga konceptförslag utvärderades med hjälp av kriterieviktning. 
Konceptförslagen fick två poäng om kravet uppnåddes fullt ut, ett poäng om 
kravet uppnåddes delvis och noll poäng om kravet inte uppnåddes alls. Tredje 
konceptförslaget fick högst totalsumma enligt kriterieviktningen, se bilaga 5. 
Något som upptäcktes som bidrog till att första och andra konceptförslaget inte 
togs vidare var att dessa inte uppfyllde funktionen som önskades. Rotationen blev 
på fel ställe och skapade således ett icke tillfredsställt resultat. Klykan “fälldes” 
mer än den roterades vilket inte var vad som önskades. Konceptförslagen hade 
liknande brister där rotationen inte hamnade på den önskade platsen.  

Tredje konceptförslaget togs fram som en prototyp för att testa såväl funktion som 
komfort. Genom ett möte med användare diskuterades utformningen på klykan, 
kanske kunde den göras lättare och med inbyggt “handtag” i klykan. Efter det 
samtalet printades två olika klykor med olika utformning, en med en platta längst 
fram med plats för ett handtag och en där klykan förlängdes på innerdelen för att 
få ett grepp om klykan, se figur 5.4.   

 
Figur 5.4 Två varianter av klykor 
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5.4.   Materialval  och  tillverkningsmetod    
 

Tabell 5.2 tillverkningsmetod för de olika komponenterna 

 
5.4.1.   Klykor    
Valet av material för klykorna måste vara starkt, inte deformeras av krafterna som 
läggs på, men heller inte vara för tungt eller ändra struktur till följd av 
temperaturväxlingar, detta eftersom handbiken ska kunna användas utomhus, men 
förvaras inomhus. Ett kompositmaterial uppbyggt av fibrer är att föredra i och 
med att det är ett starkt material som tål att belastas med krafter under längre tid. 
Klykorna kommer att tas fram i PETG-material. PETG, Polyetylentereftalat är en 
polymer och en termoplast, ett material med bra slagmotstånd vars styvhet är 
beroende av tjockleken. PETG har liknande kemisk sammansättning som PET 
som används vid tillverkning av vattenflaskor. Det enda som skiljer dessa åt är att 
PETG har en tillsats av glykol vilket ändrar egenskaperna hos kompositen och gör 
materialet mindre skört (All3DP.se).  

I och med att klykorna kommer att tillverkas i en mindre volym och utifrån 
användarnas behov så är 3D-printning den tillverkningsmetod som kommer 
nyttjas. 3D-printning också kallad additiv tillverkning syftar till en teknik där 
materialet läggs lager-på-lager. Metoden i sig används både för framställning av 
prototyper men även till produktion. Additiv tillverkning börjar med modellering 
av komponenten eller produkten i 3D som därefter skrivs ut i tunna sektioner 
(Designvetenskaper, 2016).  

5.4.2.   Övriga  unika  komponenter    
Övriga komponenter kommer tillverkas i rostfritt stål, en legering med 
materialegenskaper som hög hållfasthet, seghet, motståndskraft mot korrosion, 
samt dess förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickor bildas 
(CES EduPack, 2017).  

Alla komponenterna förutom klykorna och rörkopplingen kommer att tillverkas 
genom laserskärning och för att fästa plattan i cylinderhuset kommer även 
svetsning att tillämpas. Således kommer cylinderhuset svetsas ihop med plattan 
som i sin tur kommer svetsas ihop med hylsan. Laserskärning är en 
skärningsmetod där en fokuserad laserstråle riktas mot ett arbetsstycke. Vid det 
tillfälle då laserstrålen träffar arbetsytan förvandlas energin till värme och 
materialet höjs till en temperatur där materialet antingen smälter eller förgasas och 
ett snitt börjar formas. Laserskärning är en teknik som ger möjligheter att skapa 
detaljer snabbt med hög precision och kvalitet (Hafla, 2018).  
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Svetsning är en teknik där material sammanfogas, ofta två metallstycken som 
genom upphettning fogas samman till en enhet. Den slutliga enheten kallas för 
svetsförband (qimtek.se, 2018). 

5.5.   Konstruktionsanalys    
För att se hur krafterna fördelas och var högst spänningar och eventuella 
deformationer uppstår gjordes en konstruktionsanalys. Styret låstes i alla 
frihetsgrader och alla andra villkor låstes med fastened connection. Krafter 
placerades ut på kolvstången som motsvarar den kraft personen måste trycka med 
för att kunna styra. Kraften låg på 582 N. En kraft på klykans innersida, lateralt 
riktad, motsvarar den maxkraft som en person med tetraplegi kan utveckla vid en 
supination av underarmen, denna låg på 18.6N (Requejo, Philip S., Wahl, David 
P., Bontrager, Ernest L., Newsam, Craig J., Gronley, JoAnne K., Mulroy, Sara J., 
Perry, Jacquelin., 2005). Kraften som motsvarar en vikt på en 130-kilos persons 
underarm lades på botten av klykan och låg på 63.8N. Handberäkningar för 
krafternas storlek kan ses i bilaga 6.  

För att en konstruktionsanalys ska kunna genomföras på fibermaterial, t.ex. PETG 
som är det tänkta materialet, krävs det att fibrerna i materialet ligger i krafternas 
riktningar, i detta fall sex riktningar. För att undgå en onödigt krånglig analys 
valdes istället aluminium, ett material med liknande egenskaper. I och med att 
komponenterna inte utsätts för några större krafter gör detta ingen större skillnad 
på resultatet. 

Enligt bilderna nedan kan det konstateras att såväl ovansidan som undersidan av 
plattan har störst maxspänning, ett värdet på cirka 110-120 MPa. 
Maxspänningarna överstiger därmed inte sträckgränsen för rostfritt stål som är 
materialvalet för komponenterna, denna gräns ligger på 170-1000 MPa (CES 
EduPack, 2017), se figur 5.5, (för större bilder se bilaga 7). 

 

 
Figur 5.5 Konstruktionsanalys  
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5.6.   Prototypframtagning    
En prototyp togs fram i materialet PLA i 3D-printern på högskolan för att testa 
såväl funktionen som komforten, se figur 5.6. Dessa monterades ihop likt 
konceptförslaget. Den enda komponenten som inte printades var rörkopplingen, 
som beställdes hem från Wiberger.se.  
 

 
Figur 5.6 Prototyperna och hur komponenterna är arrangerade inbördes 

5.6.1.   RULA  och  användartester  
Som en utvärderingsmetod användes RULA som tidigare beskrivits, i tillägg till 
användartester. Utvärderingen med RULA visade att arm- och 
överkroppspositionen hade förbättrats, från 3 poäng till 2 poäng, se bilaga 8. 
Fokuset låg på hur hand- och armpositionerna förändras med applikationerna. 
Huvud-, ben- och fotpositionerna var likadan med och utan applikationen.  

Ett formativt användartest gjordes med en användare där “tänka-högt-principen 
användes”. Användaren kom med synpunkter och konstaterade att klyka nummer 
1, figur 5.4, var bäst att använda vidare i projektet. Detta för att det var färre 
komponenter inblandade och dels att klyka nr 1 vägde mindre och kändes 
smidigare. Användaren hade även vissa synpunkter på hur klykan var formad, 
längden borde minskas, höjden ökas och göras något mer smalare i mitten.  
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5.7.   Sammankoppling  till  befintligt  system  
För att koppla klykan till gasen användes en vridpotentiometer, se figur 5.7. En 
potentiometer är en reglerbar resistor som gör att genom att vrida på den höjs eller 
sänks resistansen och flödet ökar eller minskar. I detta fall ökar och minskar 
flödet till gasen (Kjell.com, 2018). Vridpotentiometrar kan se lite olika ut 
beroende på användningsområdet. I detta fall var det ett kugghjul som reglerade 
flödet. På hylsan tillverkades ett anpassat kugghjul där vridpotentiometerns 
kugghjul kunde haka in. Detta innebar att en utåtrotation av högerklykan 
reglerade gasen, se figur 5.8. Denna applikation har använts i tidigare 
rullstolstillbehör för tetraplegiker och passar därför även till detta arbete 
(Petrofsky, Heaton III & Phillips, 1983). 

  
Figur 5.7 Vridpotentiometern Figur 5.8 Prototyp på gasfunktionen 

För att klykan ska kunna återgå till sitt ursprungliga läge användes en fjäder, 
denna beställdes från lesjofors.se med artikelnummer 9731. Kraften som krävs för 
att fjädern ska bli helt utdragen är 17.3 N vilket faller innanför ramarna för vad en 
tetraplegiker klarar av att utveckla. Fjädern kom att fästas i den lilla stången samt 
i cylinderhuset. Justeringarna som nämndes i kapitlet ovan gjordes även och en ny 
klyka printades ut. Fästet för vridpotentiometern ändrades även något så att 
monteringen skulle gå lättare. Ett hål gjordes från sidan så att sladden kunde få 
plats.  

För att reglera bromsen monterades en vajer fast i bromshandtaget och i klykan 
som justerar bromshandtaget vid en utåtrotation av vänsterklykan. Vajern var 
utformad med en ögla i båda ändarna för att enklare kunna fästa i klykans två 
skruvkrokar och kring det befintliga bromshandtaget på styret. För att vajern ska 
löpa obehindrat, går denna i en halvcirkelformad skåra som är fastmonterad på 
styret. För att testa funktionen togs en lina som tejpades fast på gashandtaget 
respektive klykan, se figur 5.9. 

 
Figur 5.9 Prototyp på bromsfunktionen 
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5.8.   Slutlig  produktdefinition  
Alla komponenter förutom klykan togs fram i rostfritt stål och vridpotentiometern 
och bromsreglaget monterades på. Tester av produkten gjordes igen för att 
konstatera att resultatet var tillfredsställande. 

 
Figur 5.10 Bild på slutlig produktdefinition 

 
Figur 5.11 Bild på hur användaren manövrerar handbiken 

5.8.1.   FMEA  
För att identifiera potentiella fel och risker gjordes en FMEA utifrån ett specifikt 
formulär. Allvarlighetsgraden på i stort sätt alla felmöjligheter var hög, detta på 
grund av att människan står i fokus och skadas om några fel skulle uppstå. Två 
felmöjligheter med högt risktal identifierades. Dessa felmöjligheter var ”klykan 
går sönder” och ”stång med fjäder går sönder”, vilka måste kontrolleras noga för 
att produkten ska vara säker. Även felmöjligheten ”vajern går sönder” låg intill 
gränsen till högt risktal och åtgärdades genom att montera till en till vajer. Alla 
felmöjligheter illustreras i bilaga 9. 

5.8.2.   CE-märkning  
I och med att produkten och dess utvecklade funktioner faller innanför ramarna 
för medicinteknisk utrustning så ska produkten CE-märkas före den lanseras på 
marknaden. CE-märkningen är upp till Decon Wheel att avgöra, då företaget 
avgör om produkten ska gå till produktion och sedan försäljning.  
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6.  Diskussion    
6.1.   Resultatdiskussion  
Det blev ett tillfredsställande resultat och en manövrering av handbiken går att 
göra av en person med en högt belägen tetraskada, men även av en person med en 
lägre belägen ryggmärgsskada. Detta gör användningsområdet av produkten stor, 
även om den huvudsakliga målgruppen kommer vara personer med en skada på 
C5-C7. 

Det skapades ett stöd för underarmarna i form av två klykor för att avlasta axlarna 
då den muskulaturen ofta är försvagad hos tetraplegiker. Det får dock inte finnas 
några vassa kanter någonstans, tetraplegiker har ingen känsel i områdena som 
saknar funktion och därmed är risken att skada sig på vassa kanter stor. Detta kan 
undvikas genom att göra insjunkningar för muttrar och att klä klykorna i en filt. 
Filten gör att klykorna inte bara blir skönare att ha armarna i men också att det 
blir varmare när det är kallt ute. Tidigare krävdes det en flektionsrörelse i 
handleden för att gasa, vilket var svårt för användaren att utföra. Detta löstes 
genom att gasen numera regleras genom en supination av underarmen, vilket är 
lättare för en tetraplegiker att utföra. Att använda en vridpotentiometer för att 
reglera gasen var i detta fall en given metod. Detta dels för att det är en simpel 
lösning som inte kräver fler än en extra komponent, dels att det gör supination av 
underarmen till en fungerande rörelse att reglera gasen med. Bromsningen var 
även den tidigare svår att utföra då det krävdes en gripfunktion i handen och 
samtidigt behålla ett stadigt grepp om styret. Bromsfunktionen löstes på liknande 
sätt som gasen, men med en mekanisk lösning med två vajrar som drar åt 
bromshandtaget vid supination av underarmen i vänsterklykan. Svårigheterna med 
att greppet tidigare blev försvagat i maxrotation av styret löstes genom att 
klykorna som underarmarna ligger i kan rotera motsatt styrets riktning så att 
armarna ständigt kan hållas i parallellt läge gentemot varandra och armarna kan 
hållas i samma position genom hela svängrörelsen.  
 
Vid acceleration och bromsning sker en supination av underarmen i förhållande 
till överarmen. En kraft på klykans innersida, lateralt riktad krävs då för att klykan 
ska kunna utåtroteras så att resistansen höjs eller sänks i vridpotentiometer så att 
flödet ökar. För att veta vilken kraft som kan användas har det tagits del av andra 
studier. Studierna innefattar vilken maxkraft en person med tetraplegi kan 
utveckla vid supination av underarmen, maxkraften ligger på 18.6 N.  
 
Klykornas kant går ut en bit längst fram så att användaren kan få ett fast grepp 
och känna sig säker på att greppet inte lossnar och därmed utveckla mer kraft att 
använda vid svängning. Rörkopplingarna går att flytta längs med styret och går 
även att vinkla så att klykorna hamnar i en position som passar användaren. Detta 
är en förutsättning för att produkten ska fungera eftersom varje skadad individs 
behov skiljer sig från andra personer, även om de har liknande skador.  
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Något som även i framtiden kan individanpassas är klykorna, det skulle till 
exempel gå att scanna brukarens händer och på så vis ta fram en klyka som är 
anpassad för just den personen. Även fjädern för gasreglaget skulle kunna bytas så 
att motståndet blir optimalt för brukaren.  

6.2.   Metoddiskussion  
Arbetet startades upp väldigt tidigt och flöt på bra i början. När sedan 
komponenter skulle tas fram saktades takten ner en aning på grund av 
leveranstider och tidsbrist hos företaget. En del av prototypframtagningen löstes 
ändå genom 3D-printing. Arbetet gjordes till stora delar tillsammans men hade 
kunnat delas upp mer mellan gruppmedlemmarna för att få ett effektivare arbete, 
men samtidigt ville båda två vara en del av varje process och steg. Fördelarna med 
att arbeta mycket tillsammans är att det är lätt att diskutera eventuella problem 
och båda får känna sig delaktiga i alla beslut. Det känns tryggt att arbeta 
tillsammans och det är roligare. Nackdelarna är att det ibland tar lång tid att 
komma fram till ett beslut och att det blir ineffektivt.  

För att säkerställa att tidigare skriven teori stämmer hade en utökad studie i form 
av användartester kunnat genomföras, där en grupp tetraplegiker, en för en, hade 
fått utföra rörelsen där en maxkraft hade erhållits. På så vis hade det varit lättare 
att veta vilken kraft som ska användas. En anledning till varför inte användartester 
har gjorts inom detta område är på grund av att målgruppen är liten och utspridda 
över landet samt tidsbrist. En EMG-mätning hade kunnat göras för att få fram 
vilken kraft som användarna utvecklade vid utåtrotation. 

Vid idégenereringen diskuterades alternativa lösningsförslag mellan 
gruppmedlemmarna, handledare på Decon Wheel och en användare. För att få fler 
infallsvinklar på olika lösningar hade andra kvalificerade personer kunnat 
involveras i projektet, till exempel flera användare, anhöriga till användare eller 
personer som jobbar inom branschen. Detta gjordes inte på grund av tidsbrist. Till 
nästa projekt eller om projektet tas vidare efter avslutad kurs är detta ett förslag på 
förbättringsområden. 
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6.3.   Kritisk  granskning  
Att arbeta som ingenjör innebär att se vilka möjligheter tekniken medför till att 
förbättra världen ur bland annat sociala, ekonomiska, etiska och miljömässiga 
perspektiv. Det innebär även att se vilka risker det finns med tekniken ur dessa 
perspektiv och också att inse människors olika förutsättningar till att använda 
teknik. Det är även viktigt att inte låta personlig vinning gå före kvalitet och 
säkerhet i produkterna som tillverkas och utvecklas. Detta arbete är verkligen 
gjort utifrån användarnas behov och med ett ansvar för människors lika rätt att ha 
ett liv med så hög livskvalitet som möjligt. Det finns även ett miljömässigt 
perspektiv där det är mer miljövänligt att köra en elrullstol än att köra bil samma 
sträcka, vilket är ett av målen med arbetet, att användare ska kunna köra lite 
längre sträckor än vad som är möjligt med en vanlig rullstol.  

Ur ett socialt perspektiv gör projektet att människor med speciella behov kan få 
högre livskvalitet om de får de hjälpmedel de behöver. De kan även delta i 
aktiviteter som innan var en omöjlighet och komma fysiskt närmare där det innan 
hade varit svårt. Det är även ett etiskt försvarbart projekt då det i FN:s konvention 
står att “Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med 
funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra 
personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta 
att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla 
inkludering och deltagande i samhället…” (Socialdepartementet, 2008).  

Ekonomiskt sett är det bättre för användare att använda elrullstol än om de hade 
använt färdtjänst eller taxi för att ta sig sträckor som är lämpliga för elrullstol men 
för långa för manuell rullstol. Att skaffa hjälpmedel likt Liberty är såklart en 
ekonomisk fråga, vilket gör att alla människor som har behovet ändå inte har 
möjlighet att få det tillfredsställt. Som tidigare beskrivits i arbetet ökar det 
livskvaliteten och delaktigheten i samhället genom att få de hjälpmedel man 
behöver. Därmed sänks kostnader för sjukskrivningar och fler personer kan bidra 
ekonomiskt till samhället genom att jobba. Med detta som bakgrund borde det 
vara varje persons rättighet att få den hjälp de behöver - alla vinner på det. 

Testanvändarna hade kunnat vara fler och interagerats med högre frekvens i 
arbetet, men detta var svårt att få till, dels av tidsbrist men även för att 
målgruppen för produkten är väldigt liten och därmed är användarna få. Det hölls 
kontakt med ytterligare en användare, förutom hen som redan var involverad, men 
mejlen förblev obesvarade och på grund av det uteblev den användaren. Det 
skrevs ut en del prototyper som var oanvändbara på grund av att det gjordes för 
lite kontroller innan. Detta hade kunnat förhindras om arbetet gjordes lite mer 
metodiskt och med lite mer eftertanke. Samtidigt har det gett mycket kunskap och 
insikter genom att “göra om, göra rätt”. Det är även väldigt svårt att se på en 3D-
skiss hur den passar i handen och vid vissa tillfällen var det nödvändigt att skriva 
ut prototyper för att faktiskt känna hur de känns och för att få användare att prova 
ut. 
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Det skrevs loggbok, se bilaga 10, under hela projektets gång vilket gjorde att, 
även i perioder när det kändes som om arbetet stod stilla, gick att se en tydlig bild 
av att det faktiskt hänt mycket. Det gjorde ett gantt-schema i starten men det 
skrevs även en löpande och mer detaljerad planering för att hela tiden hålla koll 
på viktiga datum, inlämningar och möten för projektet vilket hjälpte mycket för 
att få en struktur. Det skrevs både veckomål och mer långsiktiga mål. Detta var en 
stor del till varför arbetet gantt-schemat kunde följas till största delen.  

Arbetet har på många sätt varit lärorikt, inte minst genom att arbeta mot ett 
företag som vill se resultat. Det har även varit ett väldigt intressant ämne att jobba 
med vilket såklart har bidragit till motivationen. Kunskaperna inom Catia har 
förbättrats under projektets gång och även lösningsförmågan och att våga testa 
idéer som på pappret kanske verkar lite konstiga. Några kurser som saknades var 
tillverkningsteknik och en fördjupningskurs i maskinelement. Detta är kunskaper 
som fick hämtas ur böcker och på nätet, men det är en annan sak att läsa en hel 
kurs i ämnet. 

7.  Slutsats  
Produkten som skapats har gett ett tillfredsställande resultat där gas-, broms-, och 
styrreglage har anpassats så att de passar personer med en tetraskada. Projektet 
rörde vid ämnena ergonomi, anatomi, mekanik och konstruktion vilket gjort det 
till ett passande projekt som examensarbete i utbildningen till att bli 
biomekanikingenjörer. Målet med arbetet lyckades och förhoppningen är att 
produkten ska tas vidare och så småningom säljas av Decon Wheel. För att detta 
ska bli möjligt krävs det att funktionerna finjusteras ytterligare så att produkten 
blir så bra som bara möjligt 

För att docka i rullstolen i handbiken krävs i dagsläget att personen lutar sig bakåt 
och samtidigt trycker styret ifrån sig och även trycker in ett handtag på styret som 
gör att rullstolens ram passar i handbikens fästen. Detta är ett problematiskt 
moment för en person vars bålstyrka inte är helt fungerande. Ett utmanande och 
intressant område att utveckla vidare för att Liberty Tetra ska vara ännu mer 
anpassad. 
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Bilagor    
Bilaga  1  Gantt  Schema    
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Bilaga  2  Intervjufrågor  
 
Varför är det viktigt för dig att få de hjälpmedel du behöver? Bil, handbike osv.?  
 
Kan du jämföra tiden innan du fick anpassade hjälpmedel med tiden efter? Hur?  
 
Hur har din roll som familjefar förändrats med hjälp av hjälpmedlen? 
 
Hur har synen på dig själv förändrats? 
 
Hur upplever du att synen från andra/omgivningen ändrades från att du fick  
skadan? 
 
Varför just Decon Wheel och inte till exempel Batec Mobility? 
 
Hur har ditt dagliga liv fått anpassats till följd av skadan, jobb och 
boendesituation? 
 
Studier visar på att ryggmärgsskadade personer upplever sin livskvalitet sämre än 
hos andra människor, hur ser du på din livskvalitet jämfört med andra? 
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Bilaga  3  POME-matris  
  

Tabell Bilaga 3: POME-matris 
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Bilaga  4  Konceptförslag  
Figur Bilaga 4: Skisser på konceptförslag som inte togs vidare i arbetet 
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Bilaga  5  Kriterieviktning    
Tabell Bilaga 5: Kriterieviktning 
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Bilaga  6  Handberäkningar  

 
 

N1 är den lodräta kraften och Ff1 är friktionskraften på främre hjul.  
N2 är den lodräta kraften på bakre hjul.  
m1 är total vikt på rullstol, handbike och person.  
Friktionskoefficienten µ mellan gummi och asfalt är 0.7. Friktionskraften är den 
vågräta kraften på främre hjul.  
F1= m1 x g; g = 9.81 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝐹1	  𝑥	  𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 − 𝑁2	  𝑥	  𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 = 
30 + 15 + 130 	  𝑥	  𝑔	  𝑥	  0.550 − 𝑁2	  𝑥	   0.550 + 0.420 = 0 

𝑁2 =
(30 + 15 + 130)	  𝑥	  𝑔	  𝑥	  0.550

0.550 + 0.420 = 884	  𝑁 
 

𝐽ä𝑚𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡𝑠𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	  𝑖	  𝑦𝑙𝑒𝑑:𝑁1 − 𝐹1 + 𝑁2 = 0 
	  	  𝑁1 = 𝐹1 − 𝑁2 = 30 + 15 + 130 	  𝑥	  𝑔 − 884 

𝑁1 = 832	  𝑁 
 

𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛	  𝑝å	  𝑓𝑟ä𝑚𝑟𝑒	  ℎ𝑗𝑢𝑙: 𝐹𝑓1 = 𝑁1	  𝑥	  𝜇 = 884	  𝑥	  0.7 = 582	  𝑁 
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Ff1 friktionskraften på 521 N är den vågräta kraften på främre hjul.  
F2 är den lodräta kraften på klykan och har ett värde på 63.8 N.  
F3 är den vågräta kraften på handtaget. 
 

 
 

Med hänsyn till jämnviktsekvationen i x-led enligt bilden ovan, så är kraften F3 
lika stor som friktionskraften Ff1 i främre hjul, alltså F3 = 582 N.  
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Bilaga  7  Konstruktionsanalys  

 

 
Figur 5.5.1: Krafterna på bild ett symboliserar vilken kraft personen måste trycka 
med för att kunna styra samt den maxkraft som en tetraplegiker kan utföra för att 

utåtrotera klykan.  
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Bilaga  8  RULA  
Användning av ordinarie styrfunktioner inklusive gas- och bromsreglage för 
Liberty. Bilderna är tagna från sidan och uppifrån.  

 
 

Användning av prototyp funktionerna för såväl styrning, gas- och bromsreglage.  
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RULA innan tilläggsprodukt 

 
RULA efter tilläggsprodukt 

 
  



 39 

Bilaga  9  FMEA  
Tabell Bilaga 9: FMEA 
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Bilaga  10  Loggbok  
Januari 
17/1 Uppstart av projektet  
24/1 Intervju med användare i Göteborg 
31/1 Började skriva på inledningen 
 
Februari 
13/2 Skrev på inledningen och bakgrunden 
20/2 Skrev på inledningen och bakgrunden 
21/2 Skrev på inledningen och bakgrunden 
26/2 Möte med Fredrik (handledare på Decon Wheel) 
 
Mars 
1/3 Skrev på teoretisk referensram, metoden/processen började byggas upp.  
5/3 Letade efter färdiga komponenter 
6/3 Letade efter färdiga komponenter 
6/3 Ett första utkast skickades till Håkan 
8/3 Möte med Fredrik  
9/3 Kollade på lösningsförslag  
27/3 Cadade upp lösningsförslagen + möte med Håkan 
29/3 Fortsatte att cadda upp lösningsförslag och skrev på rapporten 
30/3 Nytt konceptförslag togs fram 
 
April 
3/4 Cadade upp nytt konceptförslag + avstämning med användare 
4/4 Möte med Fredrik. Framtagning av klyka + komponenter i 3D-printer 
10/4 Skrev på rapporten 
13/4 Möte med Fredrik 
16/4 Möte med Håkan 
17/4 Skrev på materialval och tillverkningstekniker för komponenterna. 
Konstruktionsanalys  
18/4 Konstruktionsanalys  
20/4 Möte med Fredrik 
23/4 Möte med Fredrik, printade kugghjul, funderade på lösningsförslag till 
bromsen, skrev på kritisk granskning samt diskussion. 
24/4 skrev på rapporten, printade kugghjul 
25/4 Användare nere på högskolan för att testa prototypen. FMEA, RULA gjordes 
samt justeringar på klykan.  
26/4 Fortsatte att justera klykan i Catia, därefter printades klykan ut på nytt.  
27/4 Gjorde ritningar till alla unika komponenter, började planera hur våra posters 
skulle se ut.  
30/4 Gjorde klart våra posters. Monterade bromsen 
 
Maj 
2/5 Korrekturläste arbetet   
3/5 Justerade prototyperna  
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Bilaga  11  Ritningar  
 



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens
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